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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουµε στο 38° Ετήσιο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής
Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών που διοργανώνεται φέτος στη Καβάλα, από τις 26 µέχρι τις 28
Μαΐου 2016. Η άρτια συνεδριακή υποδοµή και οι πολλές οµορφιές της πόλης αποτελούν κάποιους
από τους λόγους που το συνέδριο επιστρέφει µετά από 9 χρόνια στην ιστορική αυτή πόλη της
Μακεδονίας.
Το συνέδριο αποτελεί χώρο συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων µεταξύ επιστηµόνων που
δραστηριοποιούνται σε όλο των φάσµα των Βιολογικών Επιστηµών αλλά και φοιτητών (προ- και
µεταπτυχιακών) από όλα τα συναφή Πανεπιστηµιακά Τµήµατα. Διακεκριµένοι ερευνητές από την
Ελλάδα και το εξωτερικό θα αναπτύξουν ένα ευρύ φάσµα θεµάτων που άπτονται όλων των πεδίων της
Βιολογίας. Οπως πάντα, το Συνέδριο δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην ανάδειξη των ερευνητικών
προσπαθειών των νεότερων µελών της επιστηµονικής κοινότητας, και, υπό τη νέα του µορφή, αποτελεί
βήµα για την παρουσίαση των εργασιών που πραγµατοποιούνται στα διάφορα συναφή µε την
Βιολογία, Πανεπιστηµιακά Τµήµατα αλλά και Ερευνητικά Κέντρα από προπτυχιακούς και
µεταπτυχιακούς φοιτητές.
Οι φετινές συµµετοχές έφτασαν τον αριθµό 156. Αν κάποιος παρακολουθήσει τη σχετική θεµατολογία
και τις συµµετοχές των 37 συνεδρίων που έχει διοργανώσει µέχρι σήµερα η Ε.Ε.Β.Ε., από το µακρινό
1979, όταν διοργανώθηκε το 1ο Συνέδριο (Τµήµα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης) µέχρι σήµερα, θα διαπιστώσει την αλµατώδη πρόοδο των Βιολογικών Επιστηµών στη
χώρα µας και τη δυναµική που έχει αναπτυχθεί µεταξύ των µελών της Εταιρείας µας.
Στο πρόγραµµα του Συνεδρίου, φέτος περιλαµβάνεται µιά ειδική συνεδρία µε στόχο την
ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε θέµατα που άπτονται των νεότερων εξελίξεων στους
Τοµείς της Βιολογίας. Για φέτος, επιλέχθηκαν δύο διαφορετικά θέµατα, που αφορούν την υγεία και το
περιβάλλον. Ετσι, θα δοθεί µία διάλεξη για τη νόσο Alzheimer και µία διάλεξη για την περιβαλλοντική
διαχείρηση του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Σουφλίου.
Η Οργανωτική Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήµιο Πατρών και το Δηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο Θράκης, υπό την αιγίδα των οποίων διεξάγεται το συνέδριο, καθώς επίσης τους
Χορηγούς που στήριξαν οικονοµικά αυτή την προσπάθεια.
Επίσης, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, θα υπάρξει ένα στρογγυλό τραπέζι µε συζήτηση για
τις επαγγελµατικές προοπτικές των αποφοίτων των Τµηµάτων Βιολογικών Επιστηµών, το οποίο θα
έχει θέµα την σταδιοδροµία σε Φαρµακευτικές Εταιρείες.
Είµαστε βέβαιοι ότι και το 38ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών θα
συγκεντρώσει για άλλη µιά φορά το ενδιαφέρον και τη συµµετοχή όλων σας και θα αναδείξει το
υψηλό επίπεδο των ερευνητικών προσπαθειών στη χώρα µας. Σας ευχόµαστε καλή διαµονή στην
Καβάλα και καλή επιτυχία σε όλους όσοι θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
Η Οργανωτική Επιτροπή
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Η Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόµενο των
περιλήψεων.
The Organizing Committee has no responsibility for the content of the
abstracts.
Οι εργασίες έχουν ταξινοµηθεί αλφαβητικά µε βάση το όνο µα του
πρώτου συγγραφέα, γραµµένο στην ελληνική γλώσσα.
Papers have been arranged alphabetically according to the Hellenicwritten name of the first author.

Επιµέλεια Έκδοσης Πρακτικών:
Ευστράτιος Δ. Βαλάκος
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ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΠΑΓΟΜΕΝΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥΣ
ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ DNA ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
Αγγελόπουλος Μάριος
Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδηµίας Αθηνών Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27
Αθήνα
Οι µελέτες του ρόλου της χρωµατίνης στους µηχανισµούς µεταγραφής των γονιδίων
βασίζονται σε µεθόδους που περιλαµβάνουν αλληλούχιση του DNA σε ευρεία
κλίµακα. Παρά τον όγκο των πληροφοριών που έχουν προέλθει από ανάλογες
µελέτες, ο ρόλος της αναδιαµόρφωσης του γονιδιώµατος στην επαγόµενη έκφραση
των γονιδίων παραµένει σε µεγάλο βαθµό αδιευκρίνιστος. Ο κύριος στόχος της
παρούσας έρευνας είναι ο λεπτοµερής χαρακτηρισµός των ρυθµιστικών στοιχείων του
DNA που βρίσκονται διάσπαρτα στο γονιδίωµα και εµπλέκονται στη ρύθµιση της
επαγόµενης γονιδιακής έκφρασης σε ευκαρυωτικά κύτταρα κατά τη διάρκεια
κρίσιµων φαινοµένων, όπως η απόκριση σε ιούς και η απο-διαφοροποίηση σωµατικών
κυττάρων σε πολυδύναµα βλαστοκύτταρα. Για το σκοπό αυτό εφαρµόζουµε µια
ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει δεδοµένα που προέρχονται από µια πληθώρα
τεχνικών γονιδιωµατικής. Πιο συγκεκριµένα πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα FAIREseq, DNase I-seq, RNA-seq, ChIP-seq και Starr-seq σε ανθρώπινες καρκινικές
κυτταρικές σειρές πριν και µετά από ιική µόλυνση. Η ολοκλήρωση των παραπάνω
µεθόδων οδήγησε στην κατάρτιση ενός τοπογραφικού χάρτη-καταλόγου ρυθµιστικών
στοιχείων, ένα µέρος των οποίων ενεργοποιείται κατά την ιική µόλυνση, µε την
πλειοψηφία αυτών να εδράζονται σε περιοχές της χρωµατίνης που είναι ήδη
προσβάσιµες πριν την ιική µόλυνση. Η άποψη µας είναι ότι η προκαθορισµένη θέση
των ενισχυτών στη χρωµατίνη επιτρέπει στα κύτταρα να αποκρίνονται κατάλληλα σε
περιβαλλοντικά ή τεχνητά ερεθίσµατα. Επίσης, στόχος της έρευνάς µας είναι η
εφαρµογή της παραπάνω στρατηγικής στη µελέτη της από-διαφοροποίησης
εµβρυϊκών ινοβλαστών ποντικού προς πολυδύναµα βλαστικά κύτταρα µέσω
υπερέκφρασης των παραγόντων Yamanaka (OSKM: Oct-4, Sox-2, Klf-4, c-Myc). Τα
πειράµατά µας σε γνωστούς γονιδιακούς στόχους ανιχνεύουν την αυξηµένη
προσβασιµότητα της χρωµατίνης γύρω από χαρακτηρισµένους ενισχυτές. Αναµένουµε
ότι τα αποτελέσµατα των µελετών µας θα συνεισφέρουν στην αποκωδικοποίηση των
µηχανισµών που έχουν αναπτύξει τα ευκαρυωτικά κύτταρα προκειµένου να
εκφράζουν τον κατάλληλο συνδυασµό γονιδίων υπό συγκεκριµένες περιβαλλοντικές
συνθήκες.
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SEQ-BASED DECODING OF INDUCIBLE GENE EXPRESSION
PROGRAMS IN HIGHER EUKARYOTES
Aggelopoulos Marios
BIOMEDICAL RESEARCH FOUNDATION ACADEMY OF ATHENS 4 Soranou
Ephessiou St., 115 27 Athens, Greece
Chromatin studies coupled with Next Generation Sequencing (NGS) are traditionally
applied to dissect transcriptional regulatory mechanisms in a genome-wide fashion.
Despite the massive information derived by such advanced genomics assays, the role
of the genome reconfiguration in inducible gene expression remains elusive. The
central goal of our research is to characterize in depth the spectrum of DNA regulatory
elements interspersed throughout the genome, which are engaged with inducible gene
expression in eukaryotic cells during fundamental phenomena, such as Virus
infections and cellular de-differentiation/iPSCs (Induced Pluripotent Stem Cells)
formation. We apply a holistic strategy that combines the information derived from
efficient genome-wide techniques. More specifically, FAIRE-seq, DNase I-seq, RNAseq, ChIP-seq and Starr-seq experiments are initially performed in human cell lines
derived from different tissues prior and upon Virus infection. The completion of the
above assays led to the identification of a plethora of genomic elements, a subset of
which is activated upon infection and is mostly located across open chromatin
landscapes following a pre-determined pattern. Our notion is that enhancer
predetermination is a default state, which in part confers eukaryotic cells the ability to
respond appropriately to environmental or artificial inducers. Moreover, we have
transferred the above technology in mouse embryonic fibroblasts (MEFs) undergoing
the reprogramming course in cell culture platforms by the overexpression of the
Yamanaka factors (OSKM: Oct-4, Sox-2, Klf-4, c-Myc). Our preliminary results
showed an absolute alignment between the identified nucleosome-free regions and
enhancer sequences in a direct comparison of certain genetic loci in MEFS, ESCs
(Embryonic Stem Cells) and iPSCs. We anticipate that our results will shed light to the
mechanisms that eukaryotic cells employ in order to express the appropriate set of
genes under certain conditions
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ FOXL2
ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 3 ΑΚΡΟΥ, ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΗ
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟΥ DNA
Αϊνατζή Σοφία, Κυριακού Ελένη, Κραββαρίτη Λάρα, Ροδάκης Γεώργιος Κ.
Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 15701 Αθήνα
Παρά την επικράτηση της φυλετικής αναπαραγωγής στο ζωικό βασίλειο, η κατανόησή
µας για το πώς καθορίζεται το φύλο σε πολλά τάξα είναι περιορισµένη. Το κοινό
µεσογειακό µύδι Mytilus galloprovincialis είναι δίοικο και παρουσιάζει το φαινόµενο
της Διπλής Μονογονεϊκής Κληρονοµικότητας (ΔΜΚ), το οποίο περιγράφει την
ύπαρξη δύο διαφορετικών τύπων µιτοχονδριακού DNA, του F και του M, τα οποία
µεταβιβάζονται µέσω τ ης µητρικής και πατρικής γαµετικής σειράς αντίστοιχα, και
ανάλογα µε το φύλο του απογόνου ακολουθούν διαφορετική αναπτυξιακή πορεία. Σε
αυτό το είδος ο φυλοκαθορισµός είναι άγνωστο πώς συµβαίνει, αλλά φαίνεται ότι
σχετίζεται µε το φαινόµενο της ΔΜΚ. Ένα γονίδιο που εµπλέκεται στον καθορισµό
του φύλου και την ωρίµανση των (θηλυκών κυρίως) γονάδων, είναι το FoxL2 το
οποίο έχει εντοπιστεί σε ευρύ φάσµα οργανισµών, από τον άνθρωπο µέχρι το στρείδι
και το χτένι (συγγενικά είδη του Mytilus, αλλά χωρίς ΔΜΚ). Μάλιστα, στον άνθρωπο,
το FoxL2 σχετίζεται µε το µιτοχόνδριο, αφού ρυθµίζει την παραγωγή της
µιτοχονδριακής πρωτεΐνης StAR. Στην παρούσα µελέτη ερευνήθηκε η ύπαρξη ενός
λειτουργικού ορθόλογου γονιδίου FoxL2 στο M. galloprovincialis. Με PCR
εντοπίστηκε τµήµα του γονιδίου FoxL2 στο γονιδίωµα του ζώου, ενώ µε RT-PCR
διαπιστώθηκε η φυλοειδική έκφρασή του στη θηλυκή γονάδα, γεγονός που συµφωνεί
µε έναν πιθανό ρόλο του FoxL2 στη διαφοροποίηση της γονάδας του θηλυκού
ατόµου. Επιπλέον, προσδιορίστηκε αλληλουχία ~700 bp από το 3’ άκρο του mRNA
του FoxL2 και ~3.800 bp από το 3’ άκρο του γονιδίου FoxL2 στο γονιδίωµα του
οργανισµού. Η σύγκριση των δύο αλληλουχιών ανέδειξε την παρουσία ενός εσωνίου
~3.200 bp. Η ανακάλυψη ότι το FoxL2 µεταγράφεται στη γονάδα των θηλυκών M.
galloprovincialis, είναι ένα πρώτο βήµα για τη διαλεύκανση του µηχανισµού
καθορισµού του φύλου σε είδη µε ΔΜΚ.
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DETECTION OF THE TRANSCRIPT OF FOXL2 GENE AND
IDENTIFICATION OF ITS 3 END IN SPECIES WITH DOUBLY
UNIPARENTAL INHERITANCE OF MITOCHONDRIAL DNA
Ainatzi Sofia, Kyriakou Eleni, Kravariti Lara, Rodakis George C.
Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens, 15701.
Despite the supremacy of sexual reproduction in animal kingdom, our knowledge for
many taxa sex-determination is limited. The common Mediterranean mussel Mytilus
galloprovincialis is dioecious and exhibits the phenomenon of Doubly Uniparental
Inheritance (DUI), which describes the existence of two distinct types of
mitochondrial DNA, F and M, which are transmitted through the female and male
germ line, respectively, and they follow different developmental pathways depending
on the offspring gender. In this species, the sex-determination mechanism is largely
unknown but it appears to be related to the phenomenon of DUI. FoxL2 gene is
implicated in sex-determination and gonadal maturation (mainly female), and it has
been detected in a great range of organisms, from human to oyster and scallop (closely
related species to Mytilus, yet without DUI). In human, FoxL2 is related to the
mitochondrion, since it regulates the production of mitochondrial protein StAR. In the
current study we investigated the existence of a functional FoxL2 ortholog in M.
galloprovincialis. We detected a part of this gene in the mussel’s genome by PCR and
we determined its sex-specific expression in the female gonad by RT-PCR, which is
consistent with its potential role in the differentiation of the female gonad.
Furthermore, we identified a ~700 bp sequence of the 3’ end of FoxL2 mRNA, and
~3.800 bp of the 3’ end of FoxL2 gene. Comparison of these two sequences has shown
the existence of an intron of about 3.200 bp. The documented expression of FoxL2 in
the female gonad of M. galloprovincialis is a first step to unravel the mechanism of
sex determination in species with DUI.
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ΤΟ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ LACTOBACILLUS CASEI
ATCC393 ΕΠΑΓΕΙ ΠΡΟ-ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ
ΣΕ ΚΟΛΟΝΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΥΟΣ
Αϊνδελής Γεώργιος, Τιπτιρή-Κουρπέτη Αγγελική, Σπυριδοπούλου Κατερίνα,
Τοµπουλίδου Ευγενία, Σανταρµάκη Βαλεντίνα, Σαξάµη Γεωργία, Γαλάνης
Αλέξης, Κουρκουτάς Ιωάννης, Δηµητρέλλου Δήµητρα, Χλίχλια Κατερίνα
Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, ∆ηµοκρίτειο
Παν/µιο Θράκης, Πανεπιστηµιούπολη-∆ραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη

Τα προβιοτικά οξυγαλακτικά βακτήρια είναι γνωστό ότι διαθέτουν ωφέλιµες ιδιότητες
έναντι πληθώρας γαστρεντερικών διαταραχών. Σε αυτή τη µελέτη ερευνήσαµε την in
vitro αντι-πολλαπλασιαστική και προ-αποπτωτική δράση του στελέχος Lactobacillus
casei ATCC393 έναντι καρκινικής σειράς του παχέος εντέρου προερχόµενης από µύες
(CT26). Συγκαλλιέργεια των καρκινικών κυττάρων µε το λακτοβάκιλλο καθώς και µε
επεξεργασµένο θρεπτικό χαµηλής οξύτητας, για διαφορετικά χρονικά διαστήµατα,
είχε σαν αποτέλεσµα σηµαντική µείωση της αναπτυξιακής ικανότητας των κυττάρων,
σε βαθµό που δεν µπορούσε να αποδοθεί εξ’ ολοκλήρου στην προκύπτουσα µείωση
του pH στο µέσο της καλλιέργειας. Η επαγωγή αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου
ελέγχθηκε µε τη χρήση συνεστιακής µικροσκοπίας µετά από χρώση µε propidium
iodide (PI) και Hoechst 33342, και αναγνώριση µορφολογικών διαφορών,
χαρακτηριστικών για αποπτωτικά κύτταρα. Για περαιτέρω επιβεβαίωση αποπτωτικού
κυτταρικού θανάτου και ταυτοποίηση πιθανών µοριακών συστατικών που
συµµετέχουν στη δράση του L. casei, ανιχνεύτηκαν αυξηµένα πρωτεϊνικά επίπεδα του
TRAIL µε τη χρήση συνεστιακής µικροσκοπίας φθορισµού, µετά από επώαση των
CT26 κυττάρων µε τα προβιοτικά βακτήρια. Επιπλέον τα αυξηµένα επίπεδα του
TRAIL ταυτοποιήθηκαν και µε αποτύπωση Western. Τα παραπάνω δεδοµένα
υποδηλώνουν ότι το στέλεχος Lactobacillus casei ATCC393 διαθέτει σηµαντική in
vitro ανασταλτική και προ-αποπτωτική δράση, έναντι µυϊκών καρκινικών κυττάρων
του παχέος εντέρου, που σχετίζονται µε τη συγκέντρωση των προβιοτικών
µικροοργανισµών κ αι τη χρονική διάρκεια της έκθεσης σε αυτά.ωΕπιπρόσθετες
δοκιµασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για να αποσαφηνιστούν οι µηχανισµοί που διέπουν
την αντι-νεοπλασµατική δράση του συγκεκριµένου στελέχους
Μέρος της µελέτης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της ∆ράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»
του ΕΠΕ∆ΒΜ µε ∆ικαιούχο την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας και συγχρηµατοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
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PROBIOTIC LACTOBACILLUS CASEI ATCC393 INDUCES
TIME- AND CONCENTRATION-DEPENDENT PRO-APOPTOTIC
CELL DEATH IN MURINE COLON CARCINOMA CELLS
Aindelis Georgios, Tiptiri-Kourpeti Angeliki, Spyridopoulou Katerina,
Tompoulidou Evgenia, Santarmaki Valentina, Saxami Georgia, Galanis Alex,
Kourkoutas Ioannis, Dimitrellou Dimitra, Chlichlia Katerina
Department of Molecular Biology and Genetics, School of Health Sciences,
Democritus University of Thrace, University Campus-Dragana, 68100
Alexandroupolis, Greece

Probiotic lactic acid bacteria (LAB) are known to exert strain-specific beneficial
effects against a variety of gastrointestinal disorders. In this study we investigated the
in vitro, anti-proliferative and pro-apoptotic activity of Lactobacillus casei ATCC393
against the murine colon carcinoma cell line CT26. Co-incubation of cancer cells with
L. casei and pre-acidified medium for different time periods revealed a significant
growth inhibition that could not solely be attributed to the pH change of the medium.
Induction of apoptotic cell death was examined using confocal microscopy after
staining the cells with DNA stain propidium iodide and vital dye Hoechst 33342, and
observing morphological changes of cells and nuclei characteristic for apoptosis. We
further confirmed apoptotic cell death and identified a potential molecular component
mediating the effects of L. casei. Increased expression of TNF-related apoptosisinducing ligand (TRAIL) at protein level was detected by confocal fluorescence
microscopy, following co-incubation of CT26 cells with the probiotic bacteria.
Moreover, increased TRAIL expression was detected by Western blot analysis. These
data suggest that Lactobacilus casei ATCC393 exhibits a notable in vitro, growthinhibitory and pro-apoptotic effect in a time and concentration dependent manner.
Additional studies are underway to clarify the underlying mechanisms involved in the
anti-proliferative potential of this probiotic strain.
Part of the research project was implemented within the framework of the Action: Supporting
Postdoctoral Researchers, of the Operational Program: Education and Lifelong Learning (Action’s
Beneficiary, General Secretariat for Research and Technology), and is co-financed by the European
Social Fund (ESF) and the Greek State.
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ΤΟ ΚΑΜΦΕΝΙΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΒΛΑΒΕΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ/ΕΠΑΝΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ
Αναγνωστοπούλου Μαρία 1, Χατζοπούλου- Κλαδαρά Μαργαρίτα 2, Λάζου
Αντιγόνη1
1

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, 2 Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής
Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Το έµφραγµα του µυοκαρδίου αποτελεί µια από τις κύριες αιτίες θανάτου στις
ανεπτυγµένες χώρες, µε την ανάγκη για εύρεση νέων θεραπευτικών παρεµβάσεων να
είναι επιτακτική. Το καµφένιο είναι ένα δικυκλικό µονοτερπένιο που εµπεριέχεται στο
αιθέριο έλαιο πολλών φυτών, µε αντιοξειδωτική, αντιµικροβιακή και αντιφλεγµονώδη
δράση, ενώ µελέτες έχουν δείξει τον ενεργό του ρόλο στη µείωση των τριγλυκεριδίων,
της ολικής χοληστερόλης και της LDL χοληστερόλης του πλάσµατος σε ένα µοντέλο
υπερλιπιδαιµικών θηλυκών επίµυων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η
διερεύνηση της πιθανής καρδιοπροστατευτικής επίδρασης του καµφενίου σε ένα
µοντέλο ισχαιµίας /επανεµποτισµού της καρδιάς καθώς και ο προσδιορισµός του
πιθανού µηχανισµού δράσης του. Το καµφένιο χορηγήθηκε εφάπαξ σε θηλυκούς
επίµυες (30µg/g βάρους ζώου) και η καρδιά υποβλήθηκε σε ex vivo
ισχαιµία/επανεµποτισµό µετά από 24 ώρες. Αρχικά προσδιορίστηκε το µέγεθος τ ου
εµφράγµατος το οποίο βρέθηκε σηµαντικά µικρότερο στα ζώα στα οποία είχε
χορηγηθεί καµφένιο σε σχέση µε την οµάδα– µάρτυρες. Για να διερευνηθεί η πιθανή
αντιοξειδωτική επίδραση του καµφενίου, µετρήθηκε η δραστικότητα των
αντιοξειδωτικών ενζύµων, καταλάση (CAT), δισµουτάση του σουπεροξειδίου (SOD),
υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (GPx) και αναγωγάση της γλουταθειόνης (GR), ενώ
ο ρόλος του στην απόπτωση διερευνήθηκε µέσω του προσδιορισµού των επιπέδων της
αντιαποπτωτικής πρωτεΐνης Bcl-2. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το καµφένιο
συµβάλλει στην προστασία από το οξειδωτικό στρες που προκαλείται κατά την
ισχαιµία/επανεµποτισµό αυξάνοντας την δραστικότητα των ενζύµων CAT, SOD και
GR. Παράλληλα, τα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης Bcl-2 ήταν αυξηµένα παρουσία
καµφενίου. Συµπερασµατικά, το καµφένιο φαίνεται ότι προστατεύει την καρδιά από
τις βλάβες της ισχαιµίας/επανεµποτισµού αλλά περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη
για την πλήρη αποσαφήνιση του µηχανισµού δράσης του.
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CAMPHENE PROTECTS THE HEART FROM
ISCHEMIA/REPERFUSION DAMAGE VIA ACTIVATION OF
ANTIOXIDANT MECHANISMS
Anagnostopoulou Maria 1, Hatzopoulou- Cladaras Margarita 2, Lazou Antigone 1
1 Laboratory of Animal Physiology, 2 Department of Genetics, Development and
Molecular Biology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki

Myocardial infarction is one of the leading causes of death in the developed countries
and it is essential to find new therapeutic interventions. Camphene is a bicyclic
monoterpene contained in the essential oil of many plants, with antioxidant,
antimicrobial and anti-inflammatory action. Recent studies have shown an active role
in reducing triglycerides, total cholesterol and plasma LDL cholesterol in a model of
hyperlipidemic female rats. The aim of this study was to investigate the possible
cardioprotective effect of camphene in an ischemia/reperfusion heart model and the
investigation of the possible mechanism of action. A single dose of camphene was
administered to female rats (30 µg/g animal weight) and the heart was subjected to ex
vivo ischemia/reperfusion after 24 hours. Infarct size was significantly smaller in the
animals treated with camphene in comparison with the control group. To investigate
the possible antioxidant effect of camphene, the activity of the antioxidant enzymes,
catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx) and
glutathione reductase (GR) was measured, while its role in apoptosis was investigated
by determining the expression level of antiapoptotic Bcl-2 protein. The results showed
that camphene contributes to the protection from ischemia/reperfusion induced
oxidative stress by increasing the activity of CAT, SOD and GR. In addition, the
expression levels of Bcl-2 protein were increased in the presence of camphene. In
conclusion, camphene appears to protect the heart from ischemia/reperfusion damage
but further research is necessary to completely clarify the mechanism of action.
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ C677T ΚΑΙ A1298C
ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ MTHFR ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ
ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟ
Αναστασοπούλου Δ.1,5, Αρµένης Ι.1, Κοντογεωργίου Ζ.1, Καλότυχου Β.1, Τζανετέα
Ρ.1,2, Πάντος Κ.3, Κωνσταντόπουλος Κ.4, Αλεπόρου Β.5, Κόλλια Π.5, Ρόµπος Ι. Ι.2
1

Α΄ Παθολογική Κλινική, «Λαϊκό» νοσοκοµείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ – 2Θεραπευτήριο
Metropolitan – 3Εργαστήριο Πειραµατικής Φαρµακολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ –
4
Αιµατολογική Κλινική, «Λαϊκό» νοσοκοµείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ – 5Τοµέας
Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Η δρεπανοκυτταρική νόσος (ΔΝ) είναι κληρονοµική αιµολυτική αναιµία που
χαρακτηρίζεται από επεισόδια αγγειακής απόφραξης και υπερπηκτικότητα, κλινικά
και εργαστηριακά. Η αναγωγάση του 5,10 µεθυλενοτετραϋδροφυλλικού οξέος
(MTHFR) είναι ένζυµο που καταλύει το σχηµατισµό µεθυλτετραϋδροφυλλικού και
διαδραµατίζει καίριο ρόλο στο µεταβολισµό του φυλλικού οξέος και στη µετατροπή
της ο µοκυστεϊνης σε µεθειονίνη. Το υπόλογο γονίδιο εδράζεται στο χρωµόσωµα 1.
Γενετικοί πολυµορφισµοί που έχουν καταγραφεί σε αυτό µπορεί να επηρεάζουν τη
λειτουργία του ενζύµου. Στην παρούσα εργασία αναζητήθηκαν οι πολυµορφισµοί
C677T και A1298C. O πολυµορφισµός C677T βρίσκεται στο 4ο εξώνιο και οδηγεί σε
αλλαγή της αλανίνης από βαλίνη στην αµινοξική θέση 222. Στο 7ο εξώνιο, ο
πολυµορφισµός A1298C προκαλεί αλλαγή του γλουταµινικού οξέος από αλανίνη
στην αµινοξική θέση 428. Οι πολυµορφισµοί φαίνεται να συµµετέχουν σε µειωµένη
ενζυµική ενεργότητα και υπεροµοκυστεϊνεµία. Η τελευταία έχει συσχετισθεί µε
αρτηριακές και φλεβικές θρο µβώσεις. Οι ανωτέρω π ολυµορφισµοί µελετήθηκαν σε
δείγµα 74 ασθενών µε ΔΝ και 57 υγιών µαρτύρων. Αποµονώθηκε γενωµικό DNA από
περιφερικό αίµα και οι περιοχές του 4ου και 7ου εξωνίου πολλαπλασιάστηκαν µε
PCR. Ο πολυµορφισµός C677T ελέγχθηκε µε επώαση του προϊόντος της PCR µε την
ενδονουκλεάση HinfΙ (PCR-RFLPs). Ο A1298C ελέγχθηκε µε προσδιορισµό της
νουκλεοτιδικής αλληλουχίας κατά Sanger. H στατιστική επεξεργασία των
αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο χ2. Οι γονότυποι που προέκυψαν
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. C677T A1298C CC CT TT AA AC CC
Υγιείς (n=57) 24 (42%) 22 11 23 26 8 Ασθενείς (n=74) 25 41 8 38 28 8 Οι
παρατηρούµενες διαφορές των γονοτυπικών συχνοτήτων µεταξύ υγιών και ασθενών
δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές. Η εργασία συνεχίζεται για τη µελέτη της συµµετοχής
των δύο πολυµορφισµών στη διαµόρφωση της κλινικής εικόνας των ασθενών.
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MTHFR POLYMORPHISMS C677T AND A1298C IN GREEK
SICKLE CELL DISEASE PATIENTS
Anastasopoulou D.1,5, Armenis I.1, Kontogeorgiou Z.1, Kalotychou B.1, Tzanetea
R.1,2, Pantos K.3, Konstantopoulos K.4, Aleporou B.5, Kollia P.5, Rombos Ι. 1,2
1

1st Department of Internal Medicine, Laikon General Hospital, School of Medicine,
University of Athens – 2Metropolitan Hospital – 3Laboratory of Experimental
Pharmacology, School of Medicine, University of Athens – 4Department of
Haematology, Laikon General Hospital, School of Medicine, University of Athens –
5
Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, University of Athens

Sickle cell disease (SCD) is a hereditary hemolytic anemia characterized by vascular
occlusion episodes and hypercoagulability, both in clinical and in laboratory level.
Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) is responsible for the synthesis of 5methyltetrahydrofolate and plays an important role at the metabolism of folate and the
methylation of homocysteine to methionine. The relevant gene is located at
chromosome 1 and two polymorphisms that are related to the disruption of the enzyme
activity, were studied. Particularly, the polymorphism C677T in exon 4 leads to an
alanine to valine change at the amino acid position 222, whereas the polymorphism
A1298C in exon 7 leads to a glutamate to alanine change at the amino acid position
428. As a result, decreased enzyme activity and hyperhomocysteinemia are observed,
the latter considered as a risk factor for arterial and venous thrombosis. We examined
74 SCD patients and 57 healthy controls. DNA was extracted from peripheral blood
and the regions of interest (4th and 7th exons) were PCR amplified. The presence of
C677T was determined by PCR-RFLPs and the presence of A1298C was detected by
Sanger sequencing. Our results, are summarized in the following table. C677T
A1298C CC CT TT AA AC CC Controls (n=57) 24 22 11 23 26 8 SCD (n=74) 25 41
8 38 28 8 The observed differences between patients and controls using the statistical
hypothesis test χ2, were not statistically significant. The study is going on for
clarifying the relations between genotype and phenotype.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΩΝ
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΩΣΗΣ
ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΣΤΟ
ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΥΛΕΝΟΤΕΤΡΑΖΟΛΗΣ
(PTZ) ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ C
Ανέστη Μαρία1,Μάλαµα Βασιλική1,Γεωργίου Δ. Χρήστος2,Παναγόπουλος
Θ.Νικόλαος1
1

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο
Πατρών, 26504, Πάτρα, Ελλάδα, 2 Εργαστήριο Βιοχηµείας, Τµήµα Βιολογίαs,
Πανεπιστήµιο Πατρών, 26504, Πάτρα, Ελλάδα

Η επιληψία είναι µια κύρια νευρολογική διαταραχή του κεντρικού νευρικού
συστήµατος που οδηγεί σε νευρωνική διεγερσιµότητα και συνδέεται µε την αύξηση
του οξειδωτικού stress. Στην παρούσα εργασία µελετήσαµε την δραστηριότητα τριών
κύριων αντιοξειδωτικών ενζύµων (καταλάση, σουπεροξειδική δισµουτάση (SOD) και
µη εξειδικευµένες υπεροξειδάσες (NSPX)) και την υπεροξείδωση λιπιδίων στο
επιληπτικό µοντέλο της πεντυλενοτετραζόλης (ΡΤΖ), καθώς και την επίδραση της
βιταµίνης C, ενός εξωγενούς αντιοξειδωτή, στους παραπάνω αντιοξειδωτικούς
δείκτες. Η πρόκληση της επιληπτικής κρίσης έγινε µε την ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση
ΡΤΖ (60 mg/Kg, i.p.) σε ενήλικες αρσενικούς µυς (3-6 µηνών) και η βιταµίνη C (250
mg/Kg, i.p.) χορηγήθηκε 30 λεπτά πριν από τη χορήγηση του ΡΤΖ (οµάδα
ΡΤΖ+VITC). Στις άλλες τρεις οµάδες πειραµατοζώων χορηγήθηκε φυσιολογικός ορός
(οµάδα control), βιταµίνη C (οµάδα VITC) και ΡΤΖ (οµάδα ΡΤΖ), αντίστοιχα. Τα
πειραµατόζωα θυσιάστηκαν 30 λεπτά µετά την επιληπτική κρίση (οµάδα ΡΤΖ και
οµάδα ΡΤΖ+VITC) και αποµονώθηκε ο εγκέφαλος. Τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι
η χορήγηση ΡΤΖ προκάλεσε στατιστικά σηµαντική µείωση στη δραστηριότητα της
καταλάσης και των NSPX, µικρή µείωση στη SOD και µικρή αύξηση στη λιπιδική
υπεροξείδωση. Η µελέτη της επίδρασης της βιταµίνης C στα επιληπτικά ζώα (οµάδα
PTZ+VITC) έδειξε οτι: α) η ενζυµική δραστηριότητα της καταλάσης και των NSPX
παρουσιάζει µικρότερη µεταβολή από την οµάδα PTZ, ενώ η ενζυµική δραστηριότητα
της SOD παρουσιάζει την ίδια µεταβολή και β) η υπεροξείδωση λιπιδίων έχει
επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Συµπερασµατικά, η επιληπτική κρίση οδηγεί σε
µείωση της αντιοξειδωτικής άµυνας του εγκεφάλου και οι παρατηρούµενες, στη
µελέτη µας, αντισπασµωδικές επιδράσεις της οξείας χορήγησης της βιταµίνης C, που
συσχετίζονται µε αυξηµένη δόση ΡΤΖ για την εµφάνιση της κρίσης και καθυστέρηση
εµφάνισής της, συνοδεύονται από µικρή ενδυνάµωση της αντιοξειδωτικής
κατάστασής του.
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STUDY OF THE ACTIVITY OF MAIN ANTIOXIDANT
ENZYMES AND LIPID PEROXIDATION IN BRAIN OF ADULT
MICE IN THE EPILEPTIC MODEL OF PENTYLENETETRAZOL
(PTZ) AND THE EFFECTS OF VITAMIN C
Anesti Maria1,Malama Vasiliki1,Georgiou D.Christos2,Panagopoulos T.Nikolaos1
1

Laboratory of Human and Animal Physiology, Department of Biology, University of
Patras, 26504, Patras, Greece, 2Department of Biology, Laboratory of Biochemistry,
University of Patras, 26504, Patras, Greece

Epilepsy constitutes a main neurological disorder of central neuronal system, which
leads to a neuronal stimulation and is associated with the increase of oxidative stress.
In this study, we examined the activity of three main antioxidant enzymes (catalase,
superoxide dismutase (SOD) and nonspecific peroxidases (NSPX)) and lipid
peroxidation in the epileptic model of pentylenetetrazol (PTZ) as well as the effects of
vitamin C (VITC), an exogenous antioxidant, in the above markers. Epileptic seizure
is caused by the intraperitoneal administration of pentylenetetrazol (PTZ), (60mg/Kg,
i.p.) in adult male mice (3-6 months) and vitamin C (250 mg/Kg, i.p.) was
administered 30 minutes prior to the administration of PTZ (group PTZ+VIT C). In
the other three groups, animals were injected with sodium chloride (0.9% NaCl)
(control group), vitamin C (VITC group) and PTZ (PTZ group), respectively. Animals
were sacrificed 30 minutes after the epileptic seizure (PTZ group and PTZ+VITC
group) and the brain was isolated. Our results showed that PTZ administration caused
a statistically significant reduction in catalase and NSPX activity, a small reduction in
SOD activity and a small increase in lipid peroxidation. The administration of vitamin
C in epileptic mice (PTZ+VITC group): a) led to a lower reduction of catalase and
NSPX enzyme activity in comparison to PTZ group, whereas SOD activity showed the
same change and b) lipid peroxidation didn’t show any change. In conclusion, a single
epileptic seizure led to a reduction of brain antioxidant defense and the observed
anticonvulsant effects of vitamin C related to increased dose of PTZ for seizure
provocation and seizure delay are accompanied by a low antioxidant strengthening.
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Η ΣΙΛΙΜΠΙΝΙΝΗ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ
ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΤΗ
Ανεστόπουλος Ιωάννης1 , Σφακιανός Αριστείδης 2, Παναγιωτίδης Μιχάλης Ι3,
Παππά Αγλαΐα 1
1

Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 68100
Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 2Faculty of Life Sciences, University of Manchester,
Michael Smith Building, Oxford Road, Manchester M13 9PT, UK, 3Heriot Watt
University, School of Life Sciences, Edinburgh, Scotland UK

H σιλιµπινίνη, φλαβονολιγνάνιο που εξάγεται από το φυτό (Silybum marianum L.),
αποτελείται από δυο διαστερεοϊσοµερή (silybin A και silybin B). Μελέτες που
πραγµατοποιήθηκαν σε in vitro και in vivo µοντέλα έδειξαν σηµαντική
χηµειοπροληπτική και αντικαρκινική δράση της σιλιµπινίνης σε καρκινώµατα
προστάτη, καθώς ασκεί διαφορετικές δράσεις που συγκλίνουν στην καταστολή της
κυτταρικής ανάπτυξης, στην απόπτωση, αγγειογέννεση και σε µιτογόνα σηµατοδοτικά
µονοπάτια. Ενώ οι πλειοτροπικές βιολογικές δράσεις της σιλιµπινίνης έναντι στην
ογκογένεση του προστάτη είναι γνωστές, η επιγενετική της δράση είναι άγνωστη.
Στην παρούσα εργασία, υποθέσαµε ότι η σιλιµπινίνη πιθανώς παρεµβαίνει σε
κεντρικές διαδικασίες της χρωµατινικής ρύθµισης που εµπλέκονται στον καρκίνο του
προστάτη. Η ιστονική µεθυλοτρανσφεράση ΕΖΗ2 (enhancer of zeste homolog 2) µε
τις πρωτεΐνες EED (embryonic ectoderm development) και SUZ12 (suppressor of
zeste 12) αποτελούν το συγκρότηµα PRC2, που ρυθµίζει τη γονιδιακή έκφραση µέσω
τροποποιήσεων της χρωµατίνης. Συγκεκριµένα, η ικανότητά του να στρατολογεί
µεθυλοτρανσφεράσες DNA (DNMTs) και να µεθυλιώνει κατάλοιπα λυσίνης (Κ)-27
της ιστόνης Η3 (H3K27), συνδέεται µε τη γονιδιακή καταστολή. Η ΕΖΗ2, σηµαντική
ρυθµιστική πρωτεΐνη του συµπλόκου PRC2 υπερεκφράζεται στον καρκίνο του
προστάτη. Επώαση κυττάρων DU145 και PC3 µε αυξανόµενες συγκεντρώσεις
σιλιµπινίνης µείωσε τη γονιδιακή έκφραση των µελών του συµπλόκου PRC2.
Επιπλέον, η σιλιµπινίνη προκάλεσε µείωση των επιπέδων της ΕΖΗ2, µε απώλεια της
φωσφορυλίωσης ΕΖΗ2 στη σερίνη-21, που συνοδεύτηκε από αύξηση της H3K27,
όπως αποδείχθηκε από ανάλυση ανοσοαποτυπώµατος και ανοσοφθορισµού στις δύο
κυτταρικές σειρές. Οι παραπάνω αλλαγές σχετίστηκαν µε σηµαντική µείωση της
έκφρασης του ρυθµιζόµενου από την ΕΖΗ2 γονιδίου ΗΟΧΑ9. Συνοψίζοντας, οι
τροποποιήσεις σηµαντικών επιγενετικών µελών και της χρωµατινικής διαµόρφωσης,
πιθανών να ευθύνονται για ορισµένες από τις αντικαρκινικές δράσεις της σιλιµπινίνης
στον καρκίνο του προστάτη.
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SILIBININ MODULATES IMPORTANT EPIGENETIC
MECHANISMS IN PROSTATE CANCER
Anestopoulos Ioannis1, Sfakianos Aristidis2, Panayiotidis Mihalis I3, Pappa
Aglaia1
1

Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace,
68100 Alexandroupolis, Greece, 2Faculty of Life Sciences, University of Manchester,
Michael Smith Building, Oxford Road, Manchester M13 9PT, UK 3Heriot Watt
University, School of Life Sciences, Edinburgh, Scotland UK
Silibinin, a flavonolignan isolated from milk thistle (Silybum marianum) seeds, is
comprised of two diastereoisomers silybin A and silybin B. Studies conducted on in
vitro and in vivo models have shown considerable chemopreventive and anticancer
activity of silibinin in prostate carcinoma, as exerts different effects which converge
on cell growth arrest, apoptosis, angiogenesis and mitogenic signaling pathways.
While silibinin is known for its pleiotropic biological effects against prostate
tumorigenesis, its epigenetic effects are unknown. In the present report, we
hypothesized that silibinin might interfere with central processes in chromatin
regulation that are implicated in human prostate cancer. Histone methyltransferase
EZH2 (enhancer of zeste homolog 2) together with EED (embryonic ectoderm
development) and SUZ12 (suppressor of zeste 12) proteins form the PRC2 complex;
that regulates gene expression via chromatin modifications. Specifically, its ability to
recruit DNA methyltransferases (DNMTs) and methylate lysine (K)-27 of histone H3
(H3K27), is associated with gene repression. EZH2, a major regulatory protein of
PRC2 complex is over-expressed in prostate cancer. Treatment of DU145 and PC3
cells with increasing concentrations of silibinin was shown to reduce gene expression
of PRC2 complex members. Moreover, silibinin caused reduction of EZH2 levels,
with loss of EZH2 phosphorylation at serine-21, that was accompanied by an increase
of H3K27, as indicated by immunoblotting and immunofluorescence analysis in both
cell lines. The above changes were associated with a decrease of the EZH2-regulated
gene HOXA9. Summarizing, modifications of major epigenetic components and
chromatin conformation may account for some of the anticancer effects of silibinin in
prostate cancer.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ ΣΕ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
Αντωνάκου Βασιλική1, Τσιφιντάρης Μαργαρίτης1, Τσέτσος Φώτης1,
Καραγιαννίδης Ιορδάνης1, Μαντζάρης Δηµήτριος 1,3, Φουντουλάκης
Κωνσταντίνος 2, Πάσχου Περιστέρα1
1

Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, GR68100, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 23ο Τµήµα Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα, 3Εργαστήριο Πληροφορικής, Τµήµα
Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας, GR-68300, Διδυµότειχο,
Ελλάδα

Η αυτοκτονικότητα είναι µία από τις δέκα κυριότερες αιτίες θανάτου, σύµφωνα µε τoν
Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, αποτελώντας ένα σοβαρό πρόβληµα δηµόσιας υγείας.
Επίσης, η απόκλιση των ποσοστών αυτοκτονίας µεταξύ των χωρών είναι τεράστια
(10-20 φορές). Ειδικότερα, στις ευρωπαϊκές χώρες, η διαφοροποίηση των ποσοστών
των αυτοκτονιών είναι εντυπωσιακή, χωρίς, όµως, να έχει υπάρξει µια ικανοποιητική
ερµηνεία της. Η αυτοκτονική συµπεριφορά θεωρείται ότι είναι ένας πολύ σύνθετος
φαινότυπος –είτε αφορά απόπειρες είτε πραγµατοποιθείσες αυτοκτονίες- καθώς
επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς και γενετικούς παράγοντες. Η κληρονοµήσιµη
συνιστώσα µπορεί να αποδοθεί στην παρουσία ψυχιατρικών διαταραχών, όπως η
κατάθλιψη, η διπολική διαταραχή, η σχιζοφρένεια και ο αλκοολισµός, καθώς και στην
παρουσία ανεξάρτητων κληρονοµικών παραγόντων. Στην µελέτη αυτή,
προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε τους γενετικούς παράγοντες π ου επηρεάζουν την
αυτοκτονικότητα στους πληθυσµούς των ευρωπαϊκών χωρών. Για την εύρεση
γενετικών δεικτών αναφορικά µε την αυτοκτονικότητα, απαιτείται µια προσέγγιση
υψηλής ανάλυσης, όπως η Μελέτη Συσχέτισης Ολόκληρου του Γονιδιώµατος
(GWAS). Συµπεριλάβαµε συνολικά 10 GWAS µελέτες µε επίκεντρο την αυτοκτονική
συµπεριφορά, όπου προσδιορίζονταν πιθανοί µονονουκλεοτιδικοί πολυµορφισµοί
(SNPs) που σχετίζονται µε την αυτοκτονικότητα. Τα SNPs πληρούσαν είτε το όριο
σηµαντικότητας για GWAS (p-value5*10-8) είτε την ενδεικτική στατιστική
σηµαντικότητα (p-value5*10-6). Προκειµένου να εξηγήσουµε τη µεταβλητότητα στα
ποσοστά αυτοκτονιών των Ευρωπαϊκών χωρών, ερευνήσαµε την παρουσία των
κορυφαίων SNPs, που προτάθηκαν στις προαναφερθείσες GWAS µελέτες, στα
δεδοµένα µας από Ευρωπαϊκούς πληθυσµούς και υπολογίσαµε τη συχνότητα του
σπανιότερου αλληλοµόρφου (MAF) αυτών των SNPs µε χρήση του λογισµικού
PLINK. Τα MAFs συσχετίστηκαν µε τα διαθέσιµα ποσοστά αυτοκτονιών (έτη: 20002012), προκειµένου να ανακαλύψουµε την συσχέτιση µεταξύ των SNPs και της
αυτοκτονικής συµπεριφοράς.
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GENES ASSOCIATED WITH COMPLETED SUICIDES IN
EUROPEAN POPULATIONS
Antonakou Vasiliki 1, Tsifintaris Margaritis 1, Tsetsos Fotis1, Karagiannidis
Iordanis 1, Mantzaris Dimitrios 1,3, Fountoulakis Konstantinos 2, Paschou
Peristera1
1

Department of Molecular Biology & Genetics, Democritus University of Thrace, GR68100, Alexandroupolis, Greece, 2 3rd Department of Psychiatry, School of Medicine,
Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 3 Informatics Laboratory, Department of
Nursing, Technological Educational Institute of Kavala, GR-68300, Didymoteicho,
Greece

Suicide is one of the ten leading causes of death, according to the World Health
Organization (W.H.O.), making it a serious public health issue. Moreover, the
discrepancy between different countries concerning the suicidal rates is huge (10-20
times fold). Especially, the differences between European countries in suicide rates are
impressive. So far, this variability in national suicide rates has not been effectively
interpreted. Suicidal behavior is considered to be a very complex phenotype- including
both attempted and completed suicide- as it is influenced by both environmental and
genetic factors. The heritable component can be attributed to the presence of
psychiatric disorders, such as depression, bipolar disorder (BP), schizophrenia and
alcoholism, and also to the presence of independent heritable factors. In this study, we
attempted to investigate the genetic factors affecting the suicidal behavior in
populations of European countries. With a view to discover genetic markers of
suicidality, a high resolution approach is required, such as Genome-Wide Association
Study (GWAS). We included a total of 10 GWAS studies focusing on the suicidal
behavior. These studies identified candidate SNPs associated with suicidality. Some of
these SNPs met the genome-wide significance threshold (p-value5*10-8), while other
SNPs satisfied the suggestive significance (p-value5*10-6). In order to explain the
variability in European suicide rates, we investigated the presence of the top hits that
were proposed by the aforementioned GWAS, in our datasets of European populations
and we calculated the Minor Allele Frequency (MAF) of these SNPs using PLINK.
The obtained MAFs were correlated to the available suicide rates (years: 2000-2012)
in order to discover associations between genetic factors (SNPs) and suicidal behavior.

17

Πρακτικά 38ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Καβάλα 26-28 Μαΐου 2016

Η ΔΙΣΦΑΙΝΟΛΗ-Α ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ
ΣΤΗ ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ARABIDOPSIS THALIANA
Αντωνόπουλος Γεώργιος-Αλέξανδρος, Αδαµάκης Ιωάννης-Δηµοσθένης,
Ελευθερίου Π. Ελευθέριος, Παντερής Εµµανουήλ-Νικόλαος
Εργαστήριο Βοτανικής, Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 541 24
Η Δισφαινόλη-Α (BPA) είναι µια χηµική ουσία που χρησιµοποιείται στην παραγωγή
πολυανθρακικών πλαστικών και εποξικών ρητινών. Η ευρεία χρήση της BPA συχνά
οδηγεί στη ρύπανση εδαφών και υδάτων. Σε ζωϊκά κύτταρα έχει βρεθεί ότι η ΒΡΑ
προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης ενεργών µορφών οξυγόνου (ROS). Επίσης,
αλλοιώνει τη ο µαλή λειτουργία των µιτοχονδρίων, επιδρώντας στην αναπνευστική
αλυσίδα. Η επίδραση της ΒΡΑ σε φυτικούς οργανισµούς έχει, ωστόσο, µελετηθεί
ελάχιστα. Στην παρούσα εργασία εξετάσθηκε η παραγωγή ROS σε συνδυασµό µε τη
µορφολογία των µιτοχονδρίων στο ακρόρριζο του Α. thaliana, σε φυτάρια
αναπτυγµένα παρουσία ΒΡΑ για 5 ηµέρες. Με χρώση H2DCFDA και παρατηρηση
φυταρίων σε συνεστιακό µικροσκόπιο σάρωσης ακτίνων laser (CLSM) παρατηρήθηκε
σηµαντική άυξηση της συγκέντρωσης ROS υπό την επίδραση ΒΡΑ στα κύτταρα της
µεριστωµατικής ζώνης του ακρορρίζου. Σε παρατήρηση µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο
διέλευσης, κυττάρων από φυτάρια αναπτυγµένα παρουσία ΒΡΑ, τα µιτοχόνδρια
εµφανίστηκαν διογκωµένα, µε ηλεκτρονιακά διάφανη µήτρα, διαταραγµένη κατανοµή
των µιτοχοδριακών ακρολοφιών και γενικώς αλλοιωµένο µεµβρανικό σύστηµα.
Επιπλέον, η χρώση µε κυανό ανιλίνης φανέρωσε σ ε CLSM αυξηµένη απόθεση
καλλόζης στα κυτταρικά τοιχώµατα, κάτι που δηλώνει την ύπαρξη καταπόνησης. Από
τα παραπάνω δεδοµένα συνάγεται ότι η ΒΡΑ επηρεάζει τις µιτοχονδριακές
λειτουργίες των φυτικών κυττάρων, παρόµοια µε αυτές των ζωικών, επάγοντας
οξειδωτική καταπόνηση. Αυτό οφείλεται πιθανά στον κοινό τρόπο δράσης της ΒΡΑ
στα µιτοχόνδρια.
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BISPHENOL- A INDUCES OXIDATIVE STRESS IN THE ROOT
OF ARABIDOPSIS THALIANA
Antonopoulos George-Alexander, Adamakis Ioannis-Dimosthenis, Eleftheriou P.
Eleftherios, Panteris Emmanuel
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
Thessaloniki, GR-541 24, Greece
Bisphenol-A (BPA) is a chemical compound used in the production of polycarbonate
plastics and epoxy resins. The widespread use of BPA often results in soil and water
contamination due to leakage. In animal cells it has been found that BPA increases the
concentration of reactive oxygen species (ROS) and also alters the function of
mitochondria by disrupting the respiratory chain. In contrast to animals, the studies
regarding the effects of BPA on plants are scarce. The present study examined the
production of ROS in combination with the morphology of mitochondria in the root
tip of A. thaliana seedlings, grown in the presence of BPA for 5 days. Observations
with confocal laser scanning microscopy (CLSM) of H2DCFDA-stained seedlings,
grown in BPA-containing medium, showed an increase in ROS concentration in the
root tips. In addition, examination of root tip cells by transmission electron
microscopy revealed swollen mitochondria with electron transparent matrix, abnormal
cristae and general membrane abnormalities. Moreover, CLSM observations of
seedlings grown in BPA-containing medium, after staining with aniline blue, exposed
increased callose deposition in the cell walls, which indicates high stress levels. From
the above data it is concluded that BPA affects mitochondrial functions in plant cells
similar to animal mitochondria, by inducing oxidative stress.
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ SALMONELLA
(SALMONELLA SPP.) ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΜΕ ΝΕΑ, ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, IN-HOUSE
ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙΣΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ PCR
Αποστολοπούλου Ξένια1, Τσιγάρα Ευαγγελία1, Τσιγάρα Μαρία1, Γκιαούρης
Ευστάθιος1, Κοντός Χρήστος1,2,*
1

Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Μύρινα, Λήµνος
2
Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα *email: chkontos@aegean.gr

Η Salmonella είναι ένα αρνητικό κατά Gram βακτήριο της οικογένειας των
εντεροβακτηριοειδών. Το είδος το οποίο προκαλεί νόσο στον άνθρωπο είναι τ ο
Salmonella enterica. Η Salmonella spp. µεταδίδετα µέσω της εντερο-στοµατικής οδού.
Ο συχνότερος τρόπος µετάδοσης είναι η κατανάλωση µολυσµένου µε κόπρανα
τροφίµου ή νερού. Η κατανάλωση ωµού ή ατελώς µαγειρεµένου µολυσµένου
τροφίµου µπορεί να οδηγήσει σε λοίµωξη. Η µολυσµατική δόση της Salmonella spp.
κυµαίνεται, αλλά πλούσιες σε λίπη τροφές όπως η σοκολάτα και το τυρί
προστατεύουν το µικροοργανισµό από το γαστρικό οξύ, µειώνοντας τη µολυσµατική
δόση σε λίγους µικροοργανισµούς. Στη συγκεκριµένη µελέτη, έγινε ανάπτυξη
µοριακής µεθοδολογίας PCR για την ανίχνευση βακτηρίων του γένους Salmonella σε
τρόφιµα ευρείας κατανάλωσης. Για το σκοπό αυτό, τρόφιµα επιµολύνθηκαν σκοπίµως
(spike-in) µε 1-10 CFU Salmonella typhimurium και επωάσθηκαν σε θερµοκρασία
37οC για 2, 4, 8, 12 και 16 ώρες σε ρυθµιστικό πεπτονούχο νερό. Ως θετικός
µάρτυρας στα ακόλουθα πειράµατα, χρησιµοποιήθηκαν τα αντίστοιχα τρόφιµα, τα
οποία επωάστηκαν χωρίς προηγουµένως να έχουν επιµολυνθεί µε Salmonella
typhimurium. Ακολούθως, αποµονώθηκε από αυτά DNA µε χρήση κατάλληλων
στηλών. Αφού προσδιορίσθηκε φασµατοφωτοµετρικά η συγκέντρωση του ολικού
αποµονωµένου DNA, αναπτύχθηκε µοριακή µεθοδολογία PCR για την ενίσχυση ενός
τµήµατος 779 bp του γονιδίου rseB (sigma-E factor regulatory protein RseB
precursor) της Salmonella spp. Η ανάπτυξη της εν λόγω µεθοδολογίας περιλάµβανε
τον απαραίτητο σχεδιασµό ειδικών εκκινητών και τον προσδιορισµό των βέλτιστων
συνθηκών για την ενίσχυση του εν λόγω τµήµατος DNA. Τα προϊόντα της PCR
ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα αγαρόζης 1,5%. Με την αναπτυχθείσα µεθοδολογία,
κατέστη δυνατή η ανίχνευση της Salmonella spp., ακόµα και σε τρόφιµα που είχαν
επωαστεί επί ≥4 ώρες µετά την επιµόλυνση. Συµπερασµατικά, αναπτύχθηκε µια νέα,
in-house µεθοδολογία PCR για την ανίχνευση της Salmonella spp. σε τρόφιµα ευρείας
κατανάλωσης.
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DETECTION OF BACTERIA OF THE SALMONELLA GENUS
(SALMONELLA SPP.) IN WIDELY CONSUMED FOODS WITH A
NOVEL, HIGHLY SENSITIVE, IN-HOUSE DEVELOPED PCR
METHODOLOGY
Apostolopoulou Xenia1, Tsigara Evangelia1, Tsigara Maria1, Giaouris
Efstathios1, Kontos Christos 1,2,*
1

Department of Food Science and Nutrition, University of the Aegean, Myrina,
Lemnos 2Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Athens,
Athens *email: chkontos@aegean.gr

Salmonella is a Gram-negative bacterium of the Enterobacteriaceae family. The
species which causes the human disease is called Salmonella enterica. Salmonella spp.
is transferred through the intestinal-oral route. The most common mode of
transmission is the consumption of food or water contaminated with feces.
Consumption of raw or incompletely cooked and contaminated food can result in
infection. The infectious dose of Salmonella spp. varies, but high-fat foods such as
chocolate and cheese protect the microorganism from the gastric acid reducing the
infectious dose down to a few microorganisms. In the present study, we developed a
novel, highly sensitive PCR assay for the detection of Salmonella spp. in widely
consumed foods. For this purpose, foodstuffs were spiked-in with 1-10 CFU
Salmonella typhimurium and incubated at 37oC for 2h, 4h, 8h, 12h and 16h in buffer
peptone water (BPW). Samples without contamination from Salmonella typhimurium
were also included in the experimental setting as controls. Following incubation,
extraction of DNA was performed using silica-based DNA extraction columns
according to manufacturer's instructions. DNA concentration and quality was assessed
spectrophotometrically. A novel PCR assay for Salmonella spp. detection was
developed against a 779-bp amplicon of the rseB gene (sigma-E factor regulatory
protein RseB precursor). The development of the PCR assay included the design and
synthesis of a specific PCR primer pair and the optimization of the PCR protocol. The
electrophoretic separation of the PCR products was performed in a 1.5% agarose gel.
The aforementioned assay enabled the detection of Salmonella spp. in the samples
incubated for ≥4h following contamination. In conclusion, a novel in-house PCR
methodology was developed and optimized for the specific detection of Salmonella
spp. in widely consumed foods.
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ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ,ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ, ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ
ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Αρβανίτη Μαριάννα1, Νάστου Κατερίνα2, Παπαγεωργίου Άννα1, Τσιολάκη
Παρασκεύη2, Βοργιάς Κωνσταντίνος1
1

Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Πανεπιστηµιόπολις, Αθήνα 15701, 2Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα
Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολις, Αθήνα 15701

Οι DNA λιγάσες είναι πρωτεΐνες που συνδέουν κενά στον φωσφοδιεστερικό σκελετό
των µορίων DNA, ακολουθώντας τον ίδιο µηχανισµό αντίδρασης χρησιµοποιώντας
είτε το ATP, είτε το NAD+, ως συµπαράγοντα. Σχεδόν όλα τα Βακτήρια περιέχουν
NAD+ εξαρτώµενες DNA λιγάσες, γεγονός που καθιστά αυτά τα ένζυµα έναν
ελκυστικό στόχο νέων αντιβιοτικών. Η υψηλή θερµοσταθερότητα ορισµένων NAD+
εξαρτώµενων λιγασών οδηγεί στην χρήση τους σαν συστήµατα µοντέλα για την
έρευνα που αφορά τις λ ιγάσες και χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο βιοτεχνολογικό
ενδιαφέρον. Παράδειγµα θερµοσταθερής NAD+ εξαρτώµενης λιγάσης αποτελεί η
Rma λιγάση, µία πρωτεΐνη που αποµονώθηκε από τον θερµόφιλο µικροοργανισµό
Rhodothermus marinus. Στόχος της συγκεκριµένης εργασίας ήταν η αποµόνωση και ο
καθαρισµός της θερµόφιλης Rma λιγάσης, και στην συνέχεια η δηµιουργία ενός
πιθανού µοντέλου της τριτοταγούς δοµής της µέσω ο µόλογης προτυποποίησης. Σε
επίπεδο βιοχηµικής ανάλυσης χρησιµοποιήθηκε η χρωµατογραφία συγγένειας, η
οποία αποτελεί µία τεχνική καθαρισµού που εξασφαλίζει σε υψηλό ποσοστό την
λειτουργικότητα του βιοµορίου µετά την αποµόνωσή του, προκειµένου να καταστεί
δυνατός ο διαχωρισµός της επιθυµητής πρωτεΐνης (Rma λιγάσης) από το συνολικό
πρωτεϊνικό δείγµα. Για την αποµόνωση της Rma λιγάσης χρησιµοποιήθηκαν δύο
διαφορετικές στήλες καθαρισµού, η HiTrap Blue και η Q-Sepharose, µε αποτέλεσµα η
πρωτεΐνη να καθαριστεί σε ικανοποιητικό βαθµό. Στην συνέχεια, πραγµατοποιήθηκε
βιοπληροφορική ανάλυση µε σκοπό τη δηµιουργία ενός πιθανού µοντέλου της δοµής
της Rma λιγάσης. Ως πρωτεΐνη-οδηγός χρησιµοποιήθηκε η NAD+ εξαρτώµενη DNA
λιγάση της Escherichia coli, που εµφανίζει υψηλό ποσοστό ο µολογίας σε επίπεδο
ακολουθίας, µε το καταλυτικό κέντρο της Rma λιγάσης. Το µοντέλο που προέκυψε
αποδεικνύει την υψηλή συντήρηση του καταλυτικού κέντρου της Rma λιγάσης και σε
επίπεδο δοµής µε την NAD+ εξαρτώµενη DNA λιγάση της Escherichia coli,
αποκαλύπτοντας νέες σηµαντικές ιδιότητες για το θερµόφιλο µικροοργανισµό
Rhodothermus marinus.
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CLONING, OVERPRODUCTION AND PURIFICATION OF
THERMOSTABLE ENZYMES FOR BIOCHEMICAL,
BIOPHYSICAL AND STRUCTURAL ANALYSIS
Arvaniti Marianna1, Nastou Katerina2, Parageorgiou Anna1, Tsiolaki Paraskevi2,
Vorgias Constantinos1
1

Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Biology, University of
Athens, Panepistimiopolis, Athens 15701, Greece, 2Department of Cell Biology and
Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens, Panepistimiopolis, Athens
15701, Greece

DNA ligases are proteins that associate gaps in the phosphodiester backbone of DNA
molecules, followed by the same reaction mechanism using either the ATP or NAD+
as a cofactor. Almost all Bacteria contain NAD+ dependent DNA ligases, which
constitutes them an attractive target of new antibiotics. Some NAD+ dependent ligases
show high thermostability. That leads to their use as model systems for research on the
action mechanism of ligases and is characterized by special biotechnological interest.
An example of a thermostable NAD+ dependent ligase is the Rma ligase, isolated
from the thermophilic microorganism Rhodothermus marinus. The leading target of
the present study was the isolation and purification of the thermophilic protein Rma
ligase, and afterwards the creation of its model structure with homology modeling.
During biochemical analysis, we used affinity chromatography, a purification
technique that ensures a high rate of functionality for a biomolecule after the isolation.
With this process we managed to separate the Rma ligase from the total protein
sample. For the isolation of Rma ligase two different purification columns were used,
HiTrap Blue and Q-Sepharose resulting to the sufficient purification of the protein.
Subsequently, extensive bioinformatics analysis was performed to create a potent
structural model of Rma ligase. The NAD+ dependent DNA ligase from Escherichia
coli was used as a template, since it exhibits high sequence homology with the Rma
ligase catalytic center. The resulting structural model suggests high structural
homology between the catalytic core of Rma ligase and the NAD+ dependent DNA
ligase from Escherichia coli, unveiling novel intriguing properties of the thermophilic
Rhodothermus marinus.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ SIDERITIS
CLANDESTINA SUBSP. PELOPONNESIACA ΣΤΗΝ AΓΧΩΔΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΗΡΑΙΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ
ΜΥΩΝ
Ατσοπάρδη Κορίνα 1, Κοροβίλα Χαραλαµπία 1, Κοκκόσης Γ.Αλέξανδρος 1+,
Δηµάκη Δ.Βιργινία 2, Ιατρού Γρηγόρης 3, Παναγόπουλος Θ.Νικόλαος 1, Λάµαρη
Ν.Φωτεινή 2, Μαργαρίτη Μαριγούλα 1
1

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο
Πατρών, 26504, Ρίο, Ελλάδα, 2 Εργαστήριο Φαρµακογνωσίας & Χηµείας Φυσικών
Προϊόντων, Τµήµα Φαρµακευτικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26504, Ρίο, Ελλάδα, 3
Τοµέας Βιολογίας Φυτών, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26504, Ρίο,
Ελλάδα, +Διεύθυνση: Τµήµα Φαρµακολογικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Stony Brook,
Stony Brook, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί η επίδραση του εκχυλίσµατος οξικού
αιθυλεστέρα του φυτού Sideritis clandestina subsp. peloponnesiaca στην αγχώδη
συµπεριφορά και στην ενεργότητα των δύο ισοµορφών της ακετυλοχολινεστεράσης
(AChE) εγκεφαλικών περιοχών ενηλίκων και γηραιών, αρσενικών και θηλυκών µυών.
Αρχικά ερευνήθηκε ο συµπεριφορικός δείκτης άγχος/φόβος µε τη δοκιµασία ανοιχτού
πεδίου σε 7 ηλικιακές ο µάδες: 13-14 ηµερών, 22-23 ηµερών, νεαρά (30 ηµερών),
ενήλικα (3-4µηνών), µεσήλικα (9-10µηνών), γηραιά (12-13µηνών), γηραιά (1516µηνών). Τα αποτελέσµατα έδειξαν κλιµακούµενη µείωση του δείκτη άγχος/φόβος
στις πρώτες 5 ηλικιακές ο µάδες και στα δύο φύλα, ενώ στους γηραιούς µύες
παρατηρήθηκε αύξηση του δείκτη. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα επιλέχτηκαν
οι ενήλικες (3-4µηνών) και γηραιοί µύες (15-16µηνών) στους οποίους χορηγήθηκε
ενδοπεριτοναϊκώς το φυτικό εκχύλισµα (30 και 100 mg/Kg βάρους σώµατος) για 3
συνεχείς µέρες. Μετά την πάροδο 24 ωρών από την τελευταία δόση
πραγµατοποιήθηκε εκ νέου η δοκιµασία ανοιχτού πεδίου και παρατηρήθηκε
αγχολυτική δράση του εκχυλίσµατος µόνο στη δόση των 100mg/kg και στις δύο
ηλικίες και φύλα. Οι µύες που τους χορηγήθηκε η συγκεκριµένη δόση επιλέχθηκαν
για τη µελέτη της ενεργότητας των δύο ισοµορφών (G1 και G4) της AChE
(χρωµατοµετρική µέθοδο του Ellman) σε επιλεγµένες εγκεφαλικές τους περιοχές
(παρεγκεφαλίδα, ιππόκαµπο και ραβδωτό). Η χορήγηση του φυτικού εκχυλίσµατος
µείωσε στατιστικώς σηµαντικά την ενεργότητα των δύο ισοµορφών της AChE σε
παρεγκεφαλίδα και ραβδωτό και στις δύο ηλικίες ανεξαρτήτως φύλου. Ακόµα
παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση της ενεργότητας των ισοµορφών της AChE στους
γηραιούς µύες σε σύγκριση µε τους ενήλικους. Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα
δείχνουν ότι το εκχύλισµα του οξικού αιθυλεστέρα του φυτού Sideritis clandestina
subsp. peloponnesiaca προκαλεί αγχολυτική συµπεριφορά σε ενήλικους και γηραιούς
µύες και των δύο φύλων και αναστέλλει µε ιστοειδικό τρόπο την ενεργότητα της
AChE εγκεφαλικών τους περιοχών.
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EFFECT OF SIDERITIS CLANDESTINE SUBSP
PELOPONNESIACA EXTRACT ON THE ANXIETY OF AGED
FEMALE AND MALE MICE.
Atsopardi Korina 1, Korovila Charalampia 1, Kokkosis G.Alexandros 1+, Dimaki
D Virginia 2, Iatrou Grigoris 3, Panagopoulos T. Nikolaos 1, Lamari N. Fotini 2,
Margarity Marigoula 1
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Laboratory of Human and Animal Physiology, Department of Biology, University of
Patras, 26504, Rio, Greece, 2 Laboratory of Pharmacognosy & Chemistry of Natural
Products, Department of Pharmacy, University of Patras, 26504, Rio, Greece, 3
Division of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, 26504, Rio,
Greece, +Current address: Department of Pharmacological Sciences, Stony Brook
University, Stony Brook, NY, USA

The aim of the present study is to investigate the effect of the ethylacetate extract of
the plant Sideritis clandestina subsp. peloponnesiaca on anxiety behavior and on the
activity of two isoforms of acetylcholinesterase (AChE) in the brain regions of adults
and aged, male and female mice. Initially the behavioral index of anxiety/fear was
studied with the open field test in seven age groups: a)infants (13-14 days old),
b)juveniles (22-23 days old), c)early adult [1 month old (m.o.)], d)adult (3-4 m.o.),
e)middle-aged (9-10 m.o.) and f)aged (15-16 m.o.). The results showed a gradient
attenuation of anxiety/fear in the first five groups in both sexes, yet aged mice
appeared to be highly anxious. Based on the above results, the adult group (3-4m.o.)
and the aged group (15-16m.o.) of both sexes were selected to be administered
intraperitoneally of the plant extract (30 and 100 mg/Kg body weight) for three
consecutive days. After a 24h period of the last dose administration the open field test
was repeated and anxiolytic activity of the extract was noticed only in the 100mg/kg
dose in both age groups, in both sexes. The mice that were administered the specific
dose were selected so as to study the activity of the two isoforms (G1 and G4) of
AChE (Ellman’s colorimetric method) in specific brain regions (cerebellum,
hippocampus and striatum). The administration of the plant extract significantly
reduced the activity of both isoforms of AChE as much in the cerebellum as in the
striatum in both age groups and sexes. The results also exhibited the activity of the
isoforms of AChE in aged mice to be significantly inhibited compared to adult mice of
both sexes. In conclusion the results showed that the ethylacetate extract of the plant
Sideritis clandestine subsp. peloponnesiaca provokes anxiolytic behavior in adult and
aged mice of both sexes and inhibits with a tissue-specific manner the AChE activity
of the brain regions.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΑΣΗΣ Α ΤΟΥ NADPH
ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΟ
ΜΥΚΗΤΑ VERTICILLIUM DAHLIAE
Βάγγαλης Βασίλης1, Παπαϊωάννου Α. Ιωάννης2, Λιβανός Παντελής3, Τύπας Α.
Μιλτιάδης4
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Πανεπιστήµιο Αθηνών 2 Κέντρο Μοριακής Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Χαϊδελβέργης,
Γερµανία, 3 Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών

Η µελέτη των δραστικών µορφών οξυγόνου (ROS) σε πολλούς οργανισµούς έχει
καταδείξει τη συµµετοχή τους ως κύρια σηµατοδοτικά µόρια σε ποικίλες κυτταρικές
διεργασίες και τις έχει κατατάξει ως δυνητικές πηγές βλάβης για το κύτταρο. Στους
υφοµύκητες, οι ROS εµπλέκονται σε διαδικασίες όπως η φυλετική διαφοροποίηση, η
εκβλάστηση σπορίων, καθώς και η σύντηξη µεταξύ κονιδίων και µεταξύ υφών˙
διαδικασία καθοριστικής σηµασίας για τη διατήρηση της ο µοιόστασης εντός των
αποικιών τους. Οι οξειδάσες του NADPH (ΝΟΧs), οι οποίες καταλύουν την
παραγωγή υπεροξειδικών ριζών, αποτελούν τα κυριότερα ένζυµα παραγωγής ROS
στο κυτταρόπλασµα. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται αποτελέσµατα που
αφορούν το ρόλο της ΝΟΧΑ στη µορφολογία και τη φυσιολογία του ασκοµύκητα
Verticillium dahliae. Το οµόλογο γονίδιο noxA εντοπίστηκε στον V.dahliae µετά από
in silico ανάλυση και κατασκευάστηκαν µέσω µετασχηµατισµού µε τη
διαµεσολάβηση του Agrobacterium tumefaciens δύο στελέχη διαγραφής (ΔnoxA). Τα
µεταλλαγµένα στελέχη παρουσίαζαν σηµαντικές µορφολογικές διαφορές σε σχέση µε
τον φυσικό τύπο, όπως φαινότυπο nit1, µικρότερο ρυθµό αύξησης, µειωµένη
εκβλάστηση και αυξηµένη κονιδιογένεση. Το γονίδιο noxA ήταν απαραίτητο για την
αναστόµωση µεταξύ κονιδίων και µεταξύ υφών, γεγονός που παρατηρήθηκε και στον
φυσικό τύπο κατόπιν επίδρασης του ειδικού για τις NOX αναστολέα, DPI
(diphenyleneiodonium). Η επίδραση µε DPI όπως και η απενεργοποίηση του noxA,
είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση των επιπέδων των παραγόµενων ROS και επηρέασαν
την αντοχή τους έναντι προκαλούµενου οξειδωτικού στρες. Όταν διερευνήθηκαν τα
επίπεδα της ΜAP κινάσης Ηog1 στα στελέχη ΔnoxA, -η κινάση αυτή είναι όµοια µε
την p38-MAPK των θηλαστικών και αποτελεί κοµβικό µόριο στις αποκρίσεις σε
διάφορες µορφές καταπόνησης-, ανιχνεύθηκε σηµαντική αύξηση των επιπέδων της
φωσφορυλιωµένης µορφής της. Συνολικά, τα αποτελέσµατά υποδεικνύουν έναν
κεντρικό ρόλο της NOXA στη φυσιολογία και την απόκριση έναντι της οξειδωτικής
καταπόνησης στον µύκητα V.dahliae.
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STUDY OF THE ROLE OF NADPH OXIDASE A IN THE
PHYSIOLOGY AND THE OXIDATIVE STRESS RESPONSE IN
THE PHYTOPATHOGENIC FUNGUS VERTICILLIUM DAHLIAE
Vasilis Vaggalis1, Ioannis A. Papaioannou2, Pantelis Livanos3, Milton A. Typas1
1

Department of Genetics & Biotechnology, Faculty of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens, 2 Zentrum für Molekulare Biologie der Universität
Heidelberg, ZMBH-DKFZ Alliance, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg,
Germany, 3 Department of Botany Faculty of Biology, National and Kapodistrian
University of Athens

Reactive Oxygen Species (ROS) have long been considered molecules that can cause
cellular damage. However, there is growing evidence indicating their involvement in
several cellular pathways as central signaling components. In filamentous fungi, ROS
have been implicated in various processes such as sexual development and spore
germination, as well as conidial and hyphal anastomosis (fusion); the latter is
recognised as a crucial developmental procedure with regards to homeostasis of the
fungal colony. The NADPH oxidases (NOXs), which catalyze the generation of
superoxide anions, are generally regarded as major ROS producers in the cytoplasm.
Ιn the present study, we report the results of our investigation into the roles of NOXA
in the morphology and physiology of the ascomycete Verticillium dahliae, a notorious
asexual plant pathogen. Following the in silico identification of the V. dahliae noxA
gene, through comparisons with homologous genes of other fungi, two ΔnoxA
deletion mutants were constructed through Agrobacterium tumefaciens-mediated
transformation of V. dahliae. Both mutants displayed significant morphological
alterations compared to the wild-type strain of the fungus, like nit1 phenotype, lower
growth rate, reduced germination and increased conidiogenesis. In addition, noxA was
found to be essential for conidial and hyphal fusion, which was also observed when
wild-type conidia were treated with the NOX-specific inhibitor DPI
(diphenyleneiodonium). Remarkably, both DPI treatment and noxA deletion resulted
in reduced ROS levels and influenced cellular tolerance against oxidative stress. When
the levels of the stress-responsive MAP kinase Hog1 (i.e., a mammalian p38-MAPKlike protein) were tested, significantly increased abundance of its phosphorylated form
was observed in the ΔnoxA mutants. Collectively, our results suggest a central role of
NOXA in the physiology and the oxidative stress responses in the phytopathogenic
fungus V. dahliae.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΤΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΑ
ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Βαθρακοκοίλη-Πουρνάρα Άννα, Σαλίαϊ Κώστας, Τσάκας Σωτήρης
Εργαστήριο Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών
Οι ασθενείς µε νεφρική νόσο τελικού σταδίου οι οποίοι υποβάλλονται σε
αιµοκάθαρση για την αποµάκρυνση των ουραιµικών τοξινών από το αίµα, εµφανίζουν
µειωµένη φυσική ανοσία. Η φαγοκυττάρωση από τα ουδετερόφιλα κύτταρα του
αίµατος δείχνει την ικανότητα ενός οργανισµού να αποκρίνεται σε βακτηριακές
λοιµώξεις. Η φωσφορυλίωση των MAP κινασών (ΜΑΡΚ) και η παραγωγή του
υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) είναι σηµατοδοτικά µονοπάτια που ρυθµίζουν
την φαγοκυττάρωση. Στην εργασία αυτή µελετήθηκε η επίδραση της αιµοκάθαρσης
στην φαγοκυττάρωση και πως αυτή επηρεάζει την σηµατοδότηση των MAPK και την
παραγωγή Η 2Ο2. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν σηµασµένα φθορίζοντα
βακτήρια E.coli-FITC για τη µελέτη της φαγοκυττάρωσης και το φθορόχρωµα
διυδροροδαµίνη (DHR) για την µελέτη της παραγωγής του Η2Ο2. Η DHR
οξειδώνεται παρουσία Η 2Ο2 στη φθορίζουσα ροδαµίνη. Δείγµατα ολικού αίµατος
υγειών και αιµοκαθαρόµενων ασθενών επωάστηκαν παρουσία E.coli-FITC. Η
ανάλυση µε κυτταροµετρία ροής έδειξε µειωµένη φαγοκυττάρωση στους ασθενείς. Σε
παράλληλα πειράµατα έγινε προεπώαση µε DHR και στη συνέχεια προσθήκη και
επώαση µε µη σηµασµένα βακτηρία. Η ανάλυση µε κυτταροµετρία ροής έδειξε
µειωµένη παραγωγή Η 2Ο2 στους ασθενείς. Ανοσοαποτυπώσεις στα πρωτεϊνικά
εκχυλίσµατα των λευκών αιµοσφαιρίων µετά από επώαση µε βακτήρια, έδειξε αύξηση
της φωσφορυλίωσης των ΜΑΡΚ p38, ERK και JNK και στους υγιείς και στους
αιµοκαθαρόµενους ασθενείς, που όµως ήταν µειωµένη στους δεύτερους. Στη συνέχεια
µελετήθηκε η κυτταροπλασµατική υποµονάδα p47 που φωσφορυλιώνεται και
µετατοπίζεται στην µεµβράνη για την συγκρότηση του ενζύµου NADPH οξειδάση, η
οποία οδηγεί στην παραγωγή Η 2Ο2. Ανοσοαποτύπωµα των αντίστοιχων πρωτεϊνικών
εκχυλισµάτων έδειξε µείωση της κυτταροπλασµατικής p47, παρουσία βακτηρίων,
λόγω της µεταφοράς της στην πλασµατική µεµβράνη, όπως ήταν αναµενόµενο.
Συµπερασµατικά, οι
αιµοκαθαρόµενοι ασθενείς παρουσιάζουν µειωµένη
φαγοκυττάρωση, που οφείλεται στη µειωµένη φωσφορυλίωση των MAPK και την
παραγωγή Η2Ο2.
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THE INFLUENCE OF HEMODIALYSIS ON THE SIGNALLING
OF PHAGOCYTOSIS BY ΤΗΕ POLYMORPHONUCLEAR
NEUTROPHILS
Vathrakokoili-Pournara Anna, Saliai Kostas, Tsakas Sotiris
Lab of Biology, Departement of Biology, University of Patras

Patients with end-stage renal disease (ESRD) who undergo hemodialysis, in order to
remove uremic toxins from the blood, appear to have decreased innate immunity.
Phagocytosis by neutrophils blood cells reflects the ability of an organism to respond
to bacterial infections. Phosphorylation of MAP kinases (MAPK) and production of
hydrogen peroxide (H2O2) are signaling pathways that regulate phagocytosis. In this
study, we investigated the effect of hemodialysis on phagocytosis and its relation with
the signaling pathways of MAPK and H2O2 production. For this purpose, fluorescent
bacteria E. coli-FITC were used for the study of phagocytosis and dihydrorhodamine
(DHR) for the production of H2O2. In the presence of H2O2, DHR is oxidized into
fluorescent rhodamine. Whole blood samples of healthy subjects and patients under
hemodialysis were incubated in the presence of E.coli-FITC. Flow cytometric analysis
showed decreased phagocytosis in patients. In parallel experiments, cells were preincubated with DHR, followed by the addition and further incubation with nonfluorescent bacteria. Flow cytometric analysis showed decreased production of H2O2
in patients. Immunoblot analysis of white blood cell protein extracts, after incubation
with bacteria, showed increased phosphorylation of p38, ERK and JNK MAP kinases
in both healthy and patients. Τhe phosphorylation was less increased in the patient
group. The cytoplasmic p47 subunit was then studied, since upon its phosphorylation,
it translocates onto the membrane for the assembly of the multi-complex NADPH
oxidase, which leads to the production of H2O2. Immunoblot analysis of the
corresponding protein extracts showed an expected reduction of cytoplasmic p47, in
the presence of bacteria. In conclusion, patients under hemodialysis, present impaired
phagocytosis, probably due to the decreased phosphorylation of MAPK and
production of H2O2.
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ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΒΡΕΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΤΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Βαλάκος Δηµήτριος 1,2, Ταµιωλάκης Θεόδωρος 1, Μυλωνάς Δηµήτρης 3, D'
Avossa Giovanni 4, Σµυρνής Νικόλαος 1,5
1

Εργαστήριο Αισθητοκινητικού Ελέγχου, Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.,2 Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας,
Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α., 3 Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, University of
Harvard, 4 School of Psychology-University of Bangor, 5 A' Ψυχιατρική Κλινική,
Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.

Βασικό θέµα στη γνωσιακή νευροεπιστήµη αποτελεί η φύση των ερεθισµάτων που
προκαλούν µετατόπιση της προσοχής καθώς και οι αντίστοιχες νευρωνικές
αποκρίσεις. Για τη µελέτη αυτού του φαινοµένου ο Michael Posner ανέπτυξε µία
δοκιµασία κατά την οποία ένα βέλος µετατοπίζει τη προσοχή σε µία συγκεκριµένη
τοποθεσία, ακολουθούµενο από την εµφάνιση ενός στόχου είτε στην ίδια τοποθεσία
(σωστή πρόβλεψη) είτε σε διαφορετική (λανθασµένη πρόβλεψη). Τροποποίηση της
παραπάνω δοκιµασίας µε την τυχαία εµφάνιση έµπιστων και µη έµπιστων βελών στο
ίδιο πείραµα, που αναπαρίστανται µε διαφορετικά χρώµατα, είχε σαν αποτέλεσµα την
ανάδειξη ενός νέου αρνητικού προκλητού δυναµικού εντοπισµένου στις κροταφικές
περιοχές. Για να ελεγχθεί εάν το δυναµικό αυτό σχετίζεται µε γνωστικές λειτουργίες,
πραγµατοποιήθηκε απλοποίηση της δοκιµασίας, δείχνοντας είτε µόνο έµπιστα είτε
µόνο µη έµπιστα βέλη σε κάθε πείραµα. Η µείωση της έντασης του δυναµικού µετά
την απλοποίηση επαλήθευσε την αρχική υπόθεση και παράλληλα αφαίρεσε τον
θόρυβο λόγω εκτεταµένης εγκεφαλικής ενεργοποίησης. Το γεγονός αυτό αποκάλυψε
διαφορές µεταξύ των συνθηκών του πειράµατος που πριν δεν ήταν αντιληπτές, µε
βασικό εύρηµα πως η απόκριση της δεξιάς κροταφικής περιοχής είναι ισχυρότερη στα
έµπιστα βέλη σε σχέση µε τα µη έµπιστα. Το τελευταίο δεν παρατηρείται στην
αριστερή περιοχή, υποδηλώνοντας φαινόµενο πλαγίωσης. Τέλος, πέρα από αυτό το
δυναµικό, εµφανίζεται και το κλασικό για τη µετατόπιση της προσοχής θετικό
δυναµικό P3 της βρεγµατικής περιοχής, το οποίο είναι πιο έντονο όταν η πρόβλεψη
του βέλους δεν είναι σωστή. Τα δύο δυναµικά παράγονται ταυτόχρονα, αλλά το P3
εξαρτάται από το εάν το βέλος θα προβλέψει σωστά το στόχο ή όχι, ενώ το αρνητικό
δυναµικό εξαρτάται από το εάν το βέλος είναι αξιόπιστο ή όχι. Εποµένως,
διαφορετικές περιοχές επεξεργάζονται το ίδιο ερέθισµα ταυτόχρονα, ενώ κάθε
περιοχή είναι ευαίσθητη σε διαφορετική πτυχή του ιδίου ερεθίσµατος.
O Δ.Β. υποστηρίζεται µε υποτροφία από το Ίδρυµα Μποδοσάκη.
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PARALLEL PROCESSING OF THE SAME STIMULUS BY
PARIETAL AND TEMPORAL AREAS DURING ORIENTING OF
ATTENTION
Valakos D. E.1,2, Tamiolakis Theodoros, 1 Mylonas Dimitris 3, D'Avossa Giovanni
4
,Smyrnis Nikolaos 1,5
1

Laboratory of sensory-motor control U.M.H.R.I., 2 Molecular Biology GroupB.R.F.F.A., , 3Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging, Harvard
University, 4 School of Psychology-University of Bangor 5 A' Psychiatric Clinic
Medical School University of Athens

An important issue in visual attention is how endogenous covert orienting and target
detection are affected by an observer’s spatial expectations. A model to investigate
this aspect is Posner’s cueing paradigm where an arrow (cue) shifts attention to a
specific location, followed by a target presentation either in location (valid prediction
of the cue) or not (invalid prediction of the cue). Previous work in the laboratory
includes a discovery of a new negative event related potential at both temporal areas,
through a modulation of the before-mentioned task, in which cues could be either
reliable or unreliable. Aim of the current work is to identify the characteristics of this
new potential among healthy population. In order to validate that the potential was
related to cognitive processes, the task was simplified by blocking it at sessions with
only reliable or unreliable cues. This fact resulted in decrease at the potential’s
amplitude and at reaction times, verifying our initial assumption. Furthermore, the
simplification provoked the removal of the noise caused by intensive cognitive
activity, revealing differential responses related to different conditions of the task.
Specifically, response in right temporal area is dependent on cue reliability, with
reliable cues evoking larger amplitudes than unreliable. This effect is absent from the
left temporal area, indicating a prominent lateralisation effect. The study climaxes
with the fact that the concomitant P3 response at the parietal area is dependent on cue
prediction validity but not cue reliability, implying that different aspects of the same
stimulus are processed by human brain with simultaneous responses which
differentiate spatially, context dependently, but not temporally. VED is supported by
Bodossaki Foundation
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ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΙ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Βασιλοπούλου Βασιλική
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων Ελληνικό Κέντρο
Θαλάσσιων Ερευνών
Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός αποτελεί µια ολοκληρωµένη διεπιστηµονική
προσέγγιση η οποία αποσκοπεί στην ταυτόχρονη επίτευξη οικολογικών, κοινωνικών
και οικονοµικών στόχων. Η διαδικασία περιλαµβάνει µια σειρά βηµάτων, που έχουν
ως αφετηρία την καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων κι απαιτήσεων σε µια συγκεκριµένη
περιοχή, ώστε να αναδειχθούν προτεραιότητες και στόχοι που θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη κατά την υλοποίηση των χωροταξικών σχεδίων. Στο π λαίσιο ΘΧΣ η
στρατηγική χωροθέτηση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων γίνεται κάτω από το
πρίσµα µιας οικοσυστηµικής διαχειριστικής προσέγγισης, κατά τρόπο ώστε να
αυξάνονται οι µεταξύ τους συνέργειες και να µετριάζονται οι συγκρούσεις,
επιδιώκοντας παράλληλα την ελαχιστοποίηση τυχόν αρνητικών επιδράσεών τους στο
θαλάσσιο οικοσύστηµα. Ο ρόλος των φυσικών επιστηµών είναι ιδιαίτερα σηµαντικός
αφού εξειδικευµένοι επιστήµονες µελετούν τις ανθρώπινες πιέσεις και τις επιπτώσεις
τους κι εντοπίζουν ενδιαιτήµατα και είδη που είναι περισσότερο ευάλωτα. Με τη
χρήση κατάλληλων εργαλείων γίνεται στη συνέχεια οπτικοποίηση της χωρικής
κατανοµής των συσσωρευτικών επιπτώσεων. Επιπλέον µελετώνται η χωρική έκταση
και η κατανοµή των ανθρωπίνων χρήσεων στο θαλάσσιο χώρο, όπως πχ. πεδία
εξάσκησης αλιείας, περιοχές ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, θαλάσσιες
προστατευόµενες περιοχές κλπ., και αξιολογούνται οι µεταξύ τους συµβατότητες,
εξετάζοντας και συνέργειες µε πιθανές µελλοντικές χρήσεις. Τα ανωτέρω αποτελούν
στάδια καθοριστικής σηµασίας για τη δηµιουργία εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης
του θαλάσσιου χώρου, όπως άλλωστε προβλέπεται κι από την πρόσφατη Ευρωπαϊκή
Οδηγία που αφορά στη θέσπιση πλαισίου για ΘΧΣ. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σε όλα
τα επί µέρους βήµατα υλοποίησης ΘΧΣ λαµβάνει χώρα τακτική διαβούλευση µε τους
εµπλεκόµενους φορείς, ώστε µε βάση και την αποτίµηση κόστους-οφέλους να
επιλεγεί το βέλτιστο σενάριο. Ακόµη, υπογραµµίζεται η ανάγκη κατάλληλων
ρυθµίσεων του νοµικού καθεστώτος, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά σε διασυνοριακές
περιοχές, αλλά και η διασφάλιση συνοχής µεταξύ θαλάσσιου και χερσαίου
χωροταξικού σχεδιασµού, λαµβάνοντας υπόψη τις αλληλεπιδράσεις ξηράς-θάλασσας.
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MARIΤΙΜΕ SPATIAL PLANNING: A PROCESS THAT AIMS TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENSURES GOOD
ENVIRONMENTAL STATUS
VASSILOPOULOU VASSILIKI
Institute of Marine Biological Resources & Inland Waters Hellenic Centre for Marine
Research
Maritime spatial planning (MSP) is a comprehensive multidisciplinary approach that
seeks to simultaneously achieve ecological, social and economic objectives. The
process involves a series of steps, having as starting point the recording of specific
characteristics and requirements in a particular area, in order to identify priorities and
objectives that should be considered in the implementation of development projects.
Within a MSP concept, strategic planning of human activities is performed under an
ecosystem-based management approach, so as to increase potential synergies and
mitigate conflicts, while seeking to minimize any negative effects these activities may
have on the marine ecosystem. The role of natural scientists is crucial, as specialized
experts study human pressures and their effects to identify habitats and species which
are more vulnerable. Then, by using appropriate tools the spatial distribution of
cumulative impacts is visualized. Additionally the spatial extent and distribution of
marine human uses are studied, eg. of fishing grounds, aquaculture development areas,
marine protected areas etc., evaluating their compatibilities, along with synergies with
possible future uses. These steps are essential for the creation of alternative marine
spatial management scenarios, as foreseen by the recent European Directive on the
establishment of a framework for MSP. It should be emphasized that in all the
individual steps of MSP implementation, regular consultation with stakeholders takes
place, so that, considering also cost-benefit analysis results, the optimal scenario is
selected. Furthermore, the need for appropriate legal/policy agreements is underlined,
particularly in cross-border areas, while at the same time coherence of efforts
regarding both maritime and terrestrial spatial planning, taking into account land-sea
interactions, are of utmost importance.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΑΣΤΩΝ
ADA3A/B ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΝΘΙΣΗΣ ΤΟΥ
ARABIDOPSIS THALIANA
Γαβριηλίδης Μ.1,2, Μούγιου Ν.1, Πούλιος Σ.1, Βλαχονάσιος Κ. Ε.1
1

Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 2Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Εφαρµογές της Βιολογίας, Κατεύθυνση: Βιοτεχνολογία-Μοριακή και Μικροβιολογική
Ανάλυση Προϊόντων και Τροφίµων», Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Τα ADA3a (At2g19390) καιADA3b (At4g29790) του Arabidopsis αποτελούν
ορθόλογα γονίδια του ADA3 της ζύµης, το οποίο συνιστά υποµονάδα του SAGA,
ενός µεγάλου συµπλόκου µεταγραφικών προσαρµοστών. Τα γονίδια αυτά
κωδικοποιούν πρωτεΐνες µεγέθους 133kD και παρουσιάζουν ο µοιότητες µε την
επικράτεια ADA3 άλλων οργανισµών. Στην εργασία αυτή µελετήθηκε η επίδραση
των µη-λειτουργικών µεταλλάξεων των γονιδίων αυτών στους µηχανισµούς άνθισης
του Arabidopsis thaliana. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν τα µεταλλάγµατα
ada3a-2 και ada3b-2, καθώς και διπλό µετάλλαγµα ada3a-2 ada3b-2. Στα
µεταλλάγµατα αυτά ελέγχθηκε χρόνος άνθησης, καθώς και η γονιδιακή έκφραση στα
φυτά 10 ηµερών µέσω qRT-PCR. Παρατηρήθηκε πρόωρη άνθιση, τόσο στα απλά
µεταλλάγµατα όσο και στο διπλό µετάλλαγµα σε σύγκριση µε τα φυτά άγριου τύπου.
Επίσης, τα µεταλλάγµατα αυτά έχουν παρουσιάσει στατιστικά σηµαντική αύξηση της
έκφρασης του γονιδίου FT, το οποίο αποτελεί θετικό ρυθµιστή άνθησης, και µείωση
της έκφρασης του FLC, το οποίο συνιστά αρνητικό ρυθµιστή άνθισης. Τα
αποτελέσµατα αυτά υποδεικνύουν ότι τα ADA3a και ADA3b είναι αρνητικοί
ρυθµιστές της άνθισης.
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THE EFFECT OF TRANSCRIPTIONAL ADAPTOR ADA3A/B ON
FLOWER MECHANISM OF ARABIDOPSIS THALIANA
Gavriilidis M. 1,2, Mougiou N.1,2, Poulios S.1, Vlachonasios K. E.1
1

School of Biology, Faculty of Science, Aristotle University of Thessaloniki, 54124
Thessaloniki, Greece. 2 Postgraduate Program “Biological Applications: Section:
Biotechnology – Molecular and Microbial Analysis of Products and Food”, School of
Biology, Faculty of Science, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki,
Greece.

The ADA3a (At2g19390) and ADA3b (At4g29790) of Arabidopsis are orthologous
genes of yeast ADA3 which constitutes subunit of large polypeptide complex of
transcriptional adaptors (SAGA). These genes encode proteins of 133kD with high
amino acid sequence similarity in the ADA3 domain from other organisms. In this
project we studied the effect of "knock out" mutations of these genes on flowering
mechanisms of Arabidopsis thaliana. Specifically, we used ada3a-2 and ada3b-2
mutants as well as the ada3a-2 ada3b-2 double mutant. In these mutants we tested
flowering time, as well as gene expression through qRT-PCR in 10-days-old plants.
We found that both single and double mutants display an early flowering phenotype
compared to wild type plants. Moreover, these mutants have shown a statistically
significant increase of the FT gene expression, which is a positive regulator of
flowering, and reduction of the expression of FLC, which constitutes a negative
regulator of flowering. These results suggest that ADA3a and ADA3b are negative
regulators of flowering.

35

Πρακτικά 38ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Καβάλα 26-28 Μαΐου 2016

ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΙΟΥΝ ΜΕ
ΤΟΝ ΣΠΟΓΓΟ AXINELLA DAMICORNIS (ESPER, 1794) ΣΤΟ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Γαλάνη Αναστασία 1, Παναγιώτου Κασσιανή 1, Κωνσταντίνου Δέσποινα 1,
Γεροβασιλείου Βασίλης 2, Βουλτσιάδου Ελένη 1, Γκέλης Σπύρος1
1
2

Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη,
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, 71003 Ηράκλειο

Η συµβιωτική σχέση που αναπτύσσουν οι σπόγγοι µε τα κυανοβακτήρια αποτελεί µια
από τις αρχαιότερες γνωστές αλληλεπιδράσεις µεταξύ ζώων και µικροοργανισµών.
Συµβιωτικά κυανοβακτήρια έχουν εντοπιστεί σε περισσότερα από 100 είδη σπόγγων.
Ωστόσο η υπάρχουσα γνώση για την ποικιλότητα τους και τη µορφή της συµβιωτικής
σχέσης που αναπτύσσεται παραµένει ελλιπής. Στην παρούσα εργασία, διερευνάται η
ποικιλότητα των συµβιωτικών κυανοβακτηρίων στο Ατλαντο-Μεσογειακό είδος
Axinella damicornis, το οποίο δεν είχε µελετηθεί στο παρελθόν για αυτού του είδους
τις σχέσεις. Δείγµα του σπόγγου (περίπου 2 x 3 cm) συλλέχθηκε, µε αυτόνοµη
κατάδυση (SCUBA), από την κοραλλιγενή βιοκοινότητα (βάθος 21 m) στην
Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Αποµονώθηκε το ολικό γενωµικό DNA και ενισχύθηκε
περιοχή του 16S rRNA γονιδίου µε τη µέθοδο της Αλυσιδωτής Αντίδρασης
Πολυµεράσης (PCR) και τη χρήση των εκκινητών CΥΑ106F και CΥΑ781R.
Kατασκευάστηκε 16S rDNA βιβλιοθήκη από την οποία ανακτήθηκαν 29 κλώνοι που
οµαδοποιήθηκαν σε επτά ταξινοµικές µονάδες (OTUs). Η κάλυψη της ποικιλότητας
των συµβιωτικών κυανοβακτηρίων του δείγµατος υπολογίστηκε στο 90% (εκτιµητής
κάλυψης Good’s C). Από τις επτά ταξινοµικές µονάδες, οι έξι ήταν συγγενικές µε µη
συµβιωτικά θαλάσσια κυανοβακτήρια του γένους Synechococcus και η µία µε
κυανοβακτήρια του γένους Prochlorococcus. Κυανοβακτήρια του γένους
Synechococcus (αποκλειστικοί και µη συµβιώτες) έχουν βρεθεί σε αρκετά είδη
σπόγγων. Όσον αφορά τα κυανοβακτήρια του γένους Prochlorococcus, είναι η
δεύτερη φορά που καταγράφεται η παρουσία τους σε σπόγγους, ενώ στο παρελθόν
είχε καταγραφεί η παρουσία τους µόνο στον σπόγγο Petrosia ficiformis (Poiret, 1789).
Τα πρ ώτα αυτά ευρήµατα από την καταγραφή της ποικιλότητας των συµβιωτικών
κυανοβακτηρίων στον σπόγγο A. damicornis γεννούν το ενδιαφέρον για περαιτέρω
έρευνα στο είδος από άλλες περιοχές του Αιγαίου αλλά και σε άλλα είδη του γένους
Axinella που εξαπλώνονται στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
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BIODIVERSITY OF CYANOBACTERIA ASSOCIATED WITH
THE MARINE SPONGE AXINELLA DAMICORNIS (ESPER, 1794)
IN THE NORTH AEGEAN SEA
Galani Anastasia 1, Panagiotou Kassiani 1, Konstantinou Despoina 1,
Gerovasileiou Vasilis 2, Voultsiadou Eleni 1, Gkelis Spyros 1
1

School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, 2
Institute of Marine Biology, Biotechnology & Aquaculture, Hellenic Centre for Marine
Research, 71003 Heraklion

Τhe association of sponges with cyanobacteria is one of the oldest known microbeanimal interactions. Symbiotic cyanobacteria have been reported in more than 100
sponge species. However, our knowledge on the diversity of cyanobacteria symbiotic
with sponges and the type of host-symbiont relationship is in its infancy. The present
study investigates the biodiversity of cyanobacteria associated with the AtlantoMediterranean species Axinella damicornis (Esper, 1794), which had not been
examined for this association before. One sponge sample (2 x 3 cm) was collected
with SCUBA diving from a coralligenous community (depth 21 m) in Kassandra,
Chalkidiki. Total genomic DNA was extracted and used as template in PCR
amplification with specific cyanobacterial primers CYA106F and CYA718R. A 16S
rDNA clone library was constructed, 29 clones were obtained and grouped in seven
Operational Taxonomic Units (OTUs). The clone coverage was estimated at 90%
(Good’s C). Six of the seven OTUs were similar to free-living marine Synechococcus
and one to Prochlorococcus. Synechococcus (sponge-specific or not) has been
reported in several sponge species. This is the second record of symbiotic
Prochlorococcus in sponges. In the past, it has been recorded only in the sponge
Petrosia ficiformis (Poiret, 1789). The preliminary results of this study indicate that
further investigation in A. damicornis from different regions in the Aegean Sea, as
well as in other Axinella species from the Eastern Mediterranean, could reveal
interesting results.
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, Ντίνος Π. Γιώργος 1, Παπαϊωάννου Διονύσιος 2, Αθανασόπουλος Μ.
Κωνσταντίνος 2 .Καλπαξής Λ. Δηµήτριος 1
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Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26504
Πάτρα, Ελλάδα, 2 Εργαστήριο Συνθετικής Οργανικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας,
Πανεπιστήµιο Πατρών, 26504 Πάτρα, Ελλάδα

Ένα σύζευγµα πολυαµίνης-χλωραµφαινικόλης (CAM) παρασκευάστηκε µέσω
αντικατάστασης της διχλωρο-ακέτυλ ο µάδας της CAM, από ηλεκτρικό οξύ
προσδεδεµένο στη Ν4 θέση της Ν8, Ν8–διβενζυλοσπερµιδίνης (ένωση 1). Η ένωση
αυτή βρέθηκε ότι παρουσιάζει υψηλότερη δραστηριότητα από την CAM στην
αναστολή της ριβοσωµατικής πεπτιδυλοτρανσφεράσης σε ένα σύστηµα ελεύθερο
κυττάρων, προερχόµενο από Escherichia coli. Συγκρινόµενη µε την CAM, επέδειξε
επιπλέον ενισχυµένη τοξικότητα ενάντια σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα, και
συγκρίσιµη ή χαµηλότερη τοξικότητα έναντι υγιών ανθρώπινων κυττάρων. Επιπλέον
µελέτες έδειξαν ότι η αντιβακτηριακή επίδραση της ένωσης 1 δεν επηρεάστηκε από το
τριµερές σ ύστηµα
εκροής
AcrA-AcrB-TolC,
ούτε
από
την
CAM
ακετυλοτρανσφεράση, ένα ένζυµο που τυπικά ακετυλιώνει και απενεργοποιεί την
CAM. Ωστόσο, η ένωση 1 δεν ήταν αποτελεσµατικότερη από την CAM στην
αναστολή της ανάπτυξης κυττάρων E. coli αγρίου τύπου, γεγονός που αποκαλύπτει
ότι η διαπερατότητα του κυτταρικού περιβλήµατος µπορεί να είναι ένα σηµαντικό
εµπόδιο στη δραστικότητα της ένωσης 1 ως αντιβιοτικού. Για να βελτιστοποιήσουµε
την ένωση 1 ώστε να διαπερνά το κυτταρικό περίβληµα των Gram-αρνητικών
βακτηρίων, παρασκευάσαµε µια σειρά αναλόγων της ένωσης 1 (ενώσεις 2-5), οι
οποίες διέφεραν στην πολικότητα, το µοριακό µέγεθος και τις δραστικές ο µάδες,
καθοδηγούµενοι από µελέτες µοριακής µοντελοποίησης. Παρά το γεγονός ότι όλες οι
νέες ενώσεις επέδειξαν συγγένεια για το ριβόσωµα της E. coli συγκρίσιµη µε αυτή
που βρέθηκε για την ένωση 1, καµία εξ αυτών δεν ήταν αποτελεσµατικότερη στην
αναστολή της ανάπτυξης κυττάρων E. coli αγρίου τύπου. Παρόλο που µε µία πρώτη
µατιά τα αποτελέσµατα αυτά είναι απογοητευτικά, οι ενώσεις 2-5 θα µπορούσαν να
διερευνηθούν ως πιθανοί αντικαρκινικοί παράγοντες, εξαιτίας της χαµηλής τους
τοξικότητας έναντι της γαστρεντερικής χλωρίδας.
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OPTIMIZATION OF POLYAMINE-CHLORAMPHENICOL
CONJUGATES AS ANTIBACTERIAL AGENTS
Giannopoulou C. Panagiota 1, Missiri A. Dionissia 2, Vlachogiannis A. Ioannis 1,
Dinos P. George 1, Papaioannou Dionissios 2, Athanassopoulos M. Constantinos 2,
Kalpaxis L. Dimitrios 1
1

Department of Biochemistry, School of Medicine, University of Patras, GR-26504
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A polyamine-chloramphenicol (CAM) conjugate was prepared by replacement of the
dichloro-acetyl group of CAM with succinic acid attached to N4 position of N8,N8dibenzylspermidine (compound 1). This compound was found to exhibit higher
activity than CAM in inhibiting the ribosomal peptidyl transferase activity in a cellfree system derived from Escherichia coli. Compared to CAM, it also exhibited
enhanced toxicity against human cancer cells, and comparable or lower toxicity
against healthy human cells. Further studies indicated that the antibacterial effect of
compound 1 was not affected by the AcrA-AcrB-TolC tripartite efflux system, nor
was influenced by CAM acetyltransferase, an enzyme that typically acetylates and
inactivates CAM. Nevertheless, compound 1 was not better than CAM in inhibiting
the growth of wild-type E. coli cells, a fact revealing that penetration of the cellular
envelope may be a significant obstacle to the effectiveness of compound 1 acting as an
antibiotic. To optimize compound 1 to penetrate the cellular envelope of Gramnegative bacteria, a series of compound 1 analogs were prepared (compounds 2-5)
differing in polarity, molecular size and reactive groups, guided by molecular
modeling studies. Despite the fact that all new compounds exhibited affinity for the E.
coli ribosome comparable to that obtained with compound 1, none of them was better
in inhibiting the growth of wild-type E. coli cells. Although, at a first glance, these
results are disappointing, compounds 2-5 could become exploitable as anticancer
agents, due to their low toxicity against the gastrointestinal flora.
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Η ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΑΥΞΑΝΕΙ
ΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΣΤΗ ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ARABIDOPSIS
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Γιουρίεβα Βερόνικα 1, Δάρας Γεράσιµος 2, Ρήγας Σταµάτης 2, Παντερής
Εµµανουήλ-Νικόλαος 1
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Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη, 2 Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας,
Τµήµα Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα

Το ακρορρίζιο του Arabidopsis thaliana περιλαµβάνει τέσσερις αναπτυξιακές ζώνες,
τη µεριστωµατική ζώνη, τη µεταβατική ζώνη, τη ζώνη επιµήκυνσης και τη ζώνη των
ριζικών τριχιδίων. Καθεµιά έχει τις δικές της ιδιότητες, που καθορίζονται από την
αλληλεπίδραση του κυτταρικού τοιχώµατος (δοµικό στοιχείο του οποίου είναι η
κυτταρίνη) µε τους περιφερειακούς µικροσωληνίσκους. Οι τελευταίοι συνδέονται µε
τα σύµπλοκα συνθετασών κυτταρίνης (CESA) µέσω της πρωτεΐνης CSI1. Ενώ ο
µηχανισµός ελέγχου των ιδιοτήτων του κυτταρικού τοιχώµατος από τους
περιφερειακούς µικροσωληνίσκους είναι µελετηµένος σε βάθος, λίγα δεδοµένα
υπάρχουν σχετικά µε το πώς επηρεάζεται η σταθερότητα των περιφερειακών
µικροσωληνίσκων από το κυτταρικό τοίχωµα. Μελέτες, σε µεταλλάγµατα
σχετιζόµενα µε τη βιοσύνθεση της κυτταρίνης, έδειξαν ότι οι περιφερειακοί
µικροσωληνίσκοι µπορεί να επηρεάζονται από τη λειτουργία των CESA ή από την
ανάσχεση της κυτταρικής επιµήκυνσης. Επίσης, σε µεταλλάγµατα µε ελαττωµένη
παραγωγή κυτταρίνης, βρέθηκε ότι οι µικροσωληνίσκοι είναι υπερευαίσθητοι στην
ορυζαλίνη. Στην εργασία αυτή, µελετήθηκε η ανθεκτικότητα των περιφερειακών
µικροσωληνίσκων στις ρίζες µεταλλαγµάτων cesa και csi1 ύστερα από επίδραση
ορυζαλίνης, εφαρµόζοντας ανοσοσήµανση α -σωληνίνης. Αντίθετα µε ό, τι έχει ήδη
αναφερθεί, οι
περιφερειακοί µικροσωληνίσκοι των µεταλλαγµάτων ήταν
ανθεκτικότεροι από αυτούς του άγριου τύπου. Επίσης, για να ελεγχθεί αν η αυξηµένη
ανθεκτικότητα οφειλόταν στη λειτουργία των CESA ή στην ανάσχεση της κυτταρικής
επιµήκυνσης, πραγµατοποιήθηκε και επίδραση µε DCB και Congo red. Τα
αποτελέσµατα της µελέτης των µεταλλαγµάτων καθώς και οι χηµικές επιδράσεις,
δείχνουν ότι η αυξηµένη σταθερότητα των περιφερειακών µικροσωληνίσκων
σχετίζεται µε την ανάσχεση της κυτταρικής επιµήκυνσης παρά µε τη βιοσύνθεση
κυτταρίνης καθαυτή.
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INHIBITION OF CELL EXPANSION PROMOTES CORTICAL
MICROTUBULE STABILITY IN ROOTS OF ARABIDOPSIS
THALIANA
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1

Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124,
Thessaloniki, 2 Department of Biotechnology, Agricultural University of Athens, Iera
Odos 75, 11855, Athens

The root apex of Arabidopsis thaliana consists of four distinct developmental zones,
the meristematic zone, the transition zone, the fast elongation zone and the growth
terminating zone. Each of them has its own properties, determined by the interaction
between cell wall and cortical microtubules. The latter are connected to cellulose
synthase complexes (CESA) by CSI1 protein. While the regulation of cell wall
properties by cortical microtubules is well studied, the data on the influence of cell
wall to cortical microtubule organization and stability are scarce. Studies on cellulose
biosynthesis mutants revealed that cortical microtubules depend on CESA function
and/or cell expansion. Furthermore, it has been reported that cortical microtubules in
cellulose deficient mutants are hypersensitive to oryzalin. In this work, the resistance
of cortical microtubules to oryzalin was thoroughly studied in the roots of cesa and
csi1 mutants. Whole mount tubulin immunolabeling was applied on wild type and
mutant roots treated with oryzalin. In contrast to previous studies, cortical
microtubules in the mutants showed increased resistance, compared to those of the
wild type. Furthermore, to examine if the increased resistance of cortical microtubules
was due to decreased cellulose biosynthesis or to suppression of cell expansion,
treatments with DCB and Congo red were performed. After these treatments, cortical
microtubules were more resistant to oryzalin, than in the control. Taken together, the
above results indicate that cortical microtubule stability is related to inhibition of cell
expansion rather than of cellulose biosynthesis.
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Η ταυτοποίηση των φυτικών ειδών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση
µορφολογικών, βιοχηµικών ή µοριακών δεικτών. Λόγω της επίδρασης του
περιβάλλοντος αλλά και ειδικά σε είδη µε µεγάλη ενδοειδική ποικιλότητα η χρήση
των µορφολογικών ή και βιοχηµικών δεικτών µπορεί να µην είναι πάντα
αποτελεσµατική. Τα αρωµατικά φαρµακευτικά φυτά παρουσιάζουν µεγάλη
ποικιλοµορφία ενώ η αυξανόµενη ζήτηση γι’ αυτά, λόγω των πολυάριθµων χρήσεών
τους, καθιστούν αναγκαία την αξιόπιστη ταυτοποίησή τους και τη διάκριση µεταξύ
πολύ συγγενικών ειδών. Το DNA barcoding αποτελεί µια µέθοδο µοριακής
ταυτοποίησης όπου γίνεται χρήση παγκόσµιων εκκινητών και ενίσχυση
συγκεκριµένων µικρών, κατά προτίµηση, τµηµάτων του DNA, κοινών µεταξύ των
συγκρινόµενων taxa. Στην εργασία αυτή, εφαρµόστηκε η τεχνική του DNA barcoding
µε τη χρήση των γενετικών περιοχών ITS2 του πυρηνικού DNA και trnL του
χλωροπλαστικού DNA σε εµπορικά δείγµατα των ειδών Hypericum perforatum
(σπαθόχορτο), Sambucus nigra (σαµπούκος), Sideritis (τσάι του βουνού), Tribulus
terrestris (τριβόλι) και Teucrium polium (ύσσωπος) ώστε να διαπιστωθεί αν τα
δείγµατα περιείχαν το αντίστοιχο είδος. Η ανάλυση BLAST των αλληλουχηµένων
περιοχών έδειξε ότι τα δείγµατα περιείχαν το αντίστοιχο είδος και ότι είναι δυνατή η
ταυτοποίηση των ειδών µε τη χρήση των περιοχών ITS2 και trnL.
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MOLECULAR IDENTIFICATION OF COMMERCIAL
MEDICINAL PLANTS USING THE NUCLEAR ITS2 AND THE
PLASTID TRNL DNA BARCODING REGIONS
Giourieva Veronica 1, Xanthopoulou Aliki 2, Bosmali Irene 2, Madesis Panagiotis
2

1

Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
54124, Thessaloniki, 2 Institute of Applied Biosciences, Centre for Research and
Technology Hellas, 57001, Thermi, Thessaloniki

Morphological, biochemical and molecular markers can be used for plant species
identification. However, due to the influence of the environment and in particular for
species with high intraspecific variability, the morphological and biochemical markers
might be sometimes inefficient. The medicinal plants show high intraspecific
variability, while their wide usage and the increasing demand for such plants makes
the identification of source material and the discrimination among closely related
species necessary. DNA barcoding is a novel method for identifying biological
specimens using universal primers and enhancing specific short DNA sequences,
which are conserved among the species under consideration. In this work, sequencing
of the nuclear ITS2 and plastid trnL were applied to commercially available samples
of Hypericum perforatum, Sambucus nigra, Sideritis, Tribulus terrestris and Teucrium
polium in order to investigate if the samples were indeed corresponding to the
respective species. BLAST analysis of the sequenced regions showed that the samples
were corresponding to the respective species and that it is possible to identify
medicinal plants with the use of the ITS2 and trnL DNA regions.
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ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Γούναρη Ελένη 1.2, Καραθανάσης Βασίλειος 3, Σπυριδόπουλος Θεµιστοκλής 4,
Αλµαλιώτης Διαµαντής 2, Κολιάκος Γεώργιος 1.5, Κουζί Κοκκώνα 1.6
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Εταιρεία Βιοτεχνολογίας “BIOHELLENIKA”, 57001 Θεσσαλονίκη, 2Εργαστήριο
Πειραµατικής Οφθαλµολογίας, Τµήµα Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσσαλονίκης, 3Πανεπιστηµιακή Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής,
Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσσαλονίκης,
4
Εργαστήριο Πειραµατικής Χειρουργικής, Τµήµα Ιατρικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης, 5 Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Τµήµα Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσσαλονίκης, 6Εργαστήριο Ιστολογίας-Εµβρυολογίας,
Τµήµα Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσσαλονίκης

Η πολλά υποσχόµενη εφαρµογή των βλαστοκυττάρων σε όλες τις εν εξελίξει
µεθόδους αναγεννητικής ιατρικής βασίζεται στην αυτοανανέωση και πλαστικότητα,
χαρακτηριστικά που τους δίνουν την ικανότητα µεταδιαφοροποίησης αναπλάθοντας
πάσχοντες ιστούς. Παρουσιάζουµε τις νεότερες µελέτες της οµάδας µας σχετικά µε τις
εφαρµογές βλαστοκυττάρων σε διάφορα πειραµατικά µοντέλα. Πρόσφατα αποδείξαµε
πως η ενδοδερµική έγχυση βλαστοκυττάρων λιπώδους ιστού αυξάνει την επιβίωση
των εκ µεταθέσεως δερµατικών κρηµνών (Karathanasis et al.,2013) σε ζωικό µοντέλο
επίµυων. Ιστολογικά παρατηρήσαµε ανάπλαση του συνδετικού ιστού µε φυσιολογική
αρχιτεκτονική παρεγχύµατος και αναγέννηση αιµοφόρων αγγείων µέσω έκφρασης
ενδοθηλιακών δεικτών. Η λειτουργικότητα βλαστοκυττάρων οδοντικού πολφού
επιβεβαιώθηκε µέσω ανάπλασης περιφερικών νεύρων χοίρου µετά από µεταµόσχευση
βιοδιασπώµενων αγωγών κολλαγόνου εµπλουτισµένων µε βλαστοκύτταρα
(Spiridopoulos et al.,2015). Η µετεγχειρητική ανοσοϊστοχηµική ανάλυση έδειξε
σταδιακή ανάπτυξη των νευρικών ινών µε υπερέκφραση της ειδικής νευρωνικής
ενολάσης και φυσιολογικές ηλεκτροφυσιολογικές αποκρίσεις. Παράλληλα, σε
επαγόµενες εγκεφαλικές βλάβες σε επίµυες αποδείξαµε πως αυτόλογα βλαστοκύτταρα
λίπους χορηγούµενα στις κοιλίες µεταναστεύουν στο εγκεφαλικό παρέγχυµα
συµβάλλοντας στην ανάπλαση του ιστού κατόπιν κυτταρικού πολλαπλασιασµού και
µορφολογικής διαφοροποίησης. Τα ίδια κύτταρα χορηγήθηκαν και σε πειραµατικά
µοντέλα επαγόµενων βλαβών του κερατοειδούς σε κονίκλους περιορίζοντας τη
νεοαγγείωση, την ίνωση και την αύξηση της ενδοφθάλµιας πίεσης(Almaliotis et al.,
2015) ενώ εξετάζουµε το ρόλο τους σε ζωικό µοντέλο απόφραξης φλέβας
αµφιβληστροειδούς. Τέλος,καταφέραµε να καλλιεργήσουµε βλαστοκύτταρα ιστού
οµφαλίου λώρου σε πλέγµα νανουλικών παρουσία ενεργών βιολογικών παραγόντων
προς αναγέννηση χόνδρου για την καταπολέµηση της οστεοαρθρίτιδας.
Συµπερασµατικά, κάθε νέα αποδεδειγµένα λειτουργική εφαρµογή των
βλαστοκυττάρων υπόσχεται όλο και περισσότερα στην αναγεννητική ιατρική.
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RECENT EXPERIMENTAL APPLICATIONS OF STEM CELLS
IN REGENERATIVE MEDICINE
Gounari Eleni 1.2,Karathanasis Vasileios3, Spyridopoulos Themstoklis4,
Almaliotis Diamantis2, Koliakos George 1.5,Kouzi Kokkona 1.6
1

Biohellenika Biotechnology Company, 57001 Thessaloniki, Greece, 2Laboratory of
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Thessaloniki, Greece, 3Department of Plastic Surgery, Papageorgiou General
Hospital, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece ,4 2nd Department
of Surgery and Laboratory of Experimental Surgery,School of Medicine, Democritus
University of Thrace, Alexandroupolis, Greece, 5Department of Biological Chemistry,
School of Medicine,Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece,6
Department of Histology Embryology, School of Medicine,Aristotle University of
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The promising stem cell application in all of the up to date methods of regenerative
medicine is based on the self-renewal and multipotency, features of robust capability
of differentiation to multiple cell lineages by reforming the damaged tissues. Here we
present the most recent studies of our team for the stem cell application in
experimental models. Recently, we proved that the intradermal injection of adipose
tissue derived stem cells improves the survival of the random-pattern skin flaps
(Karathanasis et al., 2013) in a rat animal model. The histological analysis showed
reformation of the connective tissue accompanied by normal parenchymal architecture
and regeneration of the blood vessels by expression of endothelial markers. The
functionality of dental pulp derived stem cells was confirmed by the reformation of
pig peripheral neurons upon transplantation of biodegradable collagen channels
enriched with stem cells(Spiridopoulos et al., 2015). The post-transplantational
immunohistochemical analysis showed a gradual growth of the nerve fibers as well as
up-regulation of the neuronic enolase and normal electrophysiological responses.
Also, in induced brain damages in rats we proved that the autologous adipose tissue
derived stem cells migrate to the brain parenchyma and contribute to tissue
regeneration upon cell proliferation and morphological differentiation. The same cells
were injected in experimental models of induced cornea damages in rabbits and
reduced the revascularization, the fibrosis and the intraocular pressure(Almaliotis et
al,2015) and in additional experiments we study their possible role in a retinal vein
occlusion animal model. Finally, we successfully managed to cultivate cord bloodderived stem cells in a nanoparticle based grid with the presence of active biological
factors aiming the cartilage regeneration fighting osteoarthritis. To sum up, every new
and functional stem cell application is more and more promising in regenerative
medicine.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΚΕΤΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΗ
ΚΑΙ ΓΕΝΟΤΟΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΟΝTΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ 1METHYL-3-OCTYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE
([OMIM][BF4]) ΚΑΙ 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM
TETRAFLUOROBORATE ([BMIM][BF4])
Γούτας Ανδρέας 1, Καρύδα Άννα1, Τσαρπαλή Βασιλική2, Δροσοπούλου Ελένη1,
Νταϊλιάνης Στέφανος2, Βλαστός Δηµήτιος3, Μαυραγάνη-Τσιπίδου Πηνελόπη1§
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Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο Πατρών, 30100
Αγρίνιο

Τα ιοντικά υγρά είναι «πράσινοι» διαλύτες, που αντικαθιστούν τους συµβατικούς
αποφέροντας οικονοµικά και οικολογικά οφέλη. Σε προηγούµενη µελέτη του
εργαστηρίου παρατηρήθηκε τοξική και γενοτοξική δράση υδατικών διαλυµάτων του
ιοντικού υγρού 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate ([omim][BF4]) (σε
συγκεντρώσεις 1000 και 1500 µg/ml) και απουσία αντίστοιχων δράσεων για το
ιοντικό υγρό 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ([bmim][BF4])
(συγκέντρωση έως 5000 µg/ml). Στην παρούσα µελέτη ελέγχθηκε η τοξική και
γενοτοξική δράση των παραπάνω ιοντικών υγρών σε διαλύµατα ακετόνης (0.06%v/v),
καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η ανάµιξη µε ακετόνη µπορεί να τροποποιήσει τις
ιδιότητές τους. Εφαρµόστηκε η δοκιµή SMART (Somatic Mutation and
Recombination Test) που χρησιµοποιείται ευρέως για τον προσδιορισµό τόσο της
µεταλλαξιγόνου όσο και της ανασυνδυαστικής δράσης ουσιών. Ως πειραµατόζωο
χρησιµοποιείται το έντοµο Drosophila melanogaster, ένας από τους οργανισµούςµοντέλα για in vivo µελέτες τοξικότητας. Στο πείραµα χρησιµοποιήθηκαν τρία
στελέχη (mwh, flr και ORR) και πραγµατοποιήθηκαν δύο διασταυρώσεις {standard
(ST) και high bioactivation (HB)}. Για τον καθορισµό της τοξικότητας των υπό
µελέτη ουσιών προσδιορίστηκε η τιµή LC50 (Lethal Concentration 50%), ενώ µε τη
χρήση των γενετικών δεικτών mwh και flr προσδιορίστηκε οι συχνότητα µεταλλάξεων
και ανασυνδυασµών, µέσω της δηµιουργίας κηλίδων διαφορετικού φαινοτύπου στα
φτερά των εντόµων. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έδειξε ότι η
ακετόνη δεν επηρεάζει τη δράση των ιοντικών υγρών που ελέγχθηκαν σε σχέση µε τα
υδατικά τους διάλυµα στις συγκεκριµένες συγκεντρώσεις και πειραµατικές συνθήκες.
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EVALUATING THE EFFECT OF ACETONE ON THE TOXIC
AND GENOTOXIC ACTIVITY OF THE IONIC LIQUIDS: 1METHYL-3-OCTYLIMIDAZOLIUM TETRAFLUOROBORATE
([OMIM][BF4]) AND 1-BUTYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM
TETRAFLUOROBORATE ([BMIM][BF4])
Goutas A.1, Karyda A.1, Tsarpali V.2, Drosopoulou E.1, Dailianis S.2, Vlastos D.3,
Mavragani-Tsipidou P.1§
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Ionic liquids yield numerous economic and ecological benefits. In a previous study of
our team it was shown that the aqueous solutions of the ionic liquid 1-methyl-3octylimidazolium tetrafluoroborate ([omim][BF4]) exerted toxic and genotoxic
activity (at concentrations 1000 and 1500 µg/ml), while no such activities were
observed for the ionic liquid 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
([bmim][BF4]) even at the concentration of 5000 µg/ml. In the present study the two
ionic liquids were assessed at the concentrations mentioned above in acetone solutions
(0.06% v/v), since there is evidence that mixing with acetone could alter their
properties. The Somatic Mutation And Recombination Test (SMART), an in vivo
assay able to detect the mutagenic and recombinogenic activity of the compounds
under investigation, was employed. Drosophila melanogaster, a model-organism for in
vivo toxicology research, is used in this assay. Two different crosses were performed
{standard (ST) and high bioactivation (HB)} involving three strains (mwh, flr, ORR).
The toxic effects were assessed by calculating LC50 values (Lethal Concentration
50%), after chronic exposure of D. melanogaster larvae to different concentrations of
the liquids. The genotoxicity was assessed using the genetic markers flr and mwh
which allow the detection of various mutations on the wing blades. The relative
frequency of each mutation reflects the nature of DNA damage induced by the tested
substances and is closely linked to carcinogenesis. Present data show that acetone does
not influence the activity of the ionic liquids tested, compared to that of the aqueous
solutions, under our experimental conditions.
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O ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ GEMC1 ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΟΛΥΚΡΟΣΣΩΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Γρηγοριάδης Σωκράτης, Λουκάς Ιωάννης, Αρµπή Μαρίνα, Ταραβήρας Σταύρος,
Λυγερού Ζωή
Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26500 Ρίο, Πάτρα
Ελλάδα

Τα πολυκροσσωτά κύτταρα είναι µία ιδιαίτερη κατηγορία διαφοροποιηµένων
επιθηλιακών κυττάρων. Χαρακτηρίζονται από την παρουσία εκατοντάδων κινητών
βλεφαρίδων στην εξωτερική επιφάνειά τους, που καλούνται κροσσοί. Είναι παρόντα
σε διάφορους ιστούς και ο λειτουργικός τους ρόλος έγκειται στην ικανότητά τους να
ωθούν τα ρέοντα υγρά κατά µήκος της επιφάνειάς τους. Πρόσφατες µελέτες
υποδεικνύουν ότι κεντρικό ρόλο στη διαφοροποίηση των κυττάρων αυτών
διαδραµατίζουν τα µέλη της υπεροικογένειας της Geminin. Στα πρώιµα στάδια της
διαφοροποίησης, η έκφραση των γονιδίων GemC1 και McIdas προκαλεί τη
µεταγραφική ενεργοποίηση µιας σειράς γονιδίων που προάγουν τη διαφοροποίηση
των πολυκροσσωτών κυττάρων, ενώ η πρωτεϊνη Geminin φαίνεται να αναστέλλει τη
δράση τους. Προκειµένου να αποκαλυφθεί η ιεραρχία στη δράση των µεταγραφικών
παραγόντων, αποµονώθηκε ολικό RNA από κύτταρα τραχείας, προερχόµενα από
επίµυες αγρίου τύπου και από επίµυες που έφεραν σε οµοζυγωτία ένα µη λειτουργικό
αλληλόµορφο του γονιδίου GemC1. Τα επίπεδα του mRNA κεντρικών παραγόντων
προσδιορίστηκαν µέσω της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυµεράσης Πραγµατικού
Χρόνου. Ο τρόπος ρύθµισης του GemC1 κατά τη διαφοροποίηση τους παραµένει
άγνωστος. Έτσι, η παρούσα µελέτη εστιάζει στην πιθανή µετα-µεταγραφική ρύθµιση
του mRNA του. Βιοπληροφορική ανάλυση έδειξε ότι το mRNA του GemC1 φέρει µία
ιδιαίτερα µεγάλη και δοµηµένη 3’ αµετάφραστη περιοχή. Με σκοπό να διερευνηθεί ο
ρυθµιστικός ρόλος της περιοχής αυτής, δηµιουργήσαµε υβριδικά γονίδια που
εκφράζουν το mRNA της λουσιφεράσης σ υντηγµένο µε τµήµατα του 3’UTR του
GemC1, τόσο αγρίου τύπου όσο και µεταλλαγµένα. Τα υβριδικά αυτά γονίδια θα
χρησιµοποιηθούν για διαµόλυνση κυττάρων σε καλλιέργεια και η ενεργότητα της
λουσιφεράσης θα µετρηθεί παρουσία και απουσία πιθανών ρυθµιστών του 3’UTR.
Απώτερος σκοπός είναι η αποσαφήνιση των µηχανισµών έκφρασης που επάγουν τη
διαφοροποίηση των πολυκροσσωτών κυττάρων στο µεταγραφικό και
µεταµεταγραφικό επίπεδο ρύθµισης της γενετικής πληροφορίας.

48

Proccedings of the 38th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences Kavala, May 26-28, 2016

GEMC1 ACTS AS A TRANSCRIPTIONAL REGULATOR
DURING MULTICILLIATE CELL DIFFERENTIATION
Grigoriadis Sokratis, Loukas Ioannis, Arbi Marina, Taraviras Stavros, Lygerou
Zoi
Laboratory of Biology, School of Medicine, University of Patras, 26500 Rio, Patras,
Greece

Multiciliated cells (MCCs) comprise a class of differentiated cells, characterized by
the presence of multiple microtubule based projections, called cilia, in their apical
surface. They reside in various epithelial tissues, such as brain ependyma and airway
epithelium, generating directional fluid flow across their surfaces. Recent studies have
demonstrated the key role of Geminin superfamily members during MCC
differentiation. At the very first stages, GemC1 and McIdas promote multiciliogenesis
acting as transcriptional regulators, while Geminin exhibits an inhibitory effect on
them. The hierarchy of action mediated by these transcription factors along with their
potent interactions with downstream ciliogenesis factors remain so far poorly
understood. To better describe the role of GemC1 as a transcriptional regulator during
airway differentiation, we isolated total RNA from the airways of neonatal mice from
GemC1-knockout and control littermates. The differential expression of factors
implicated in ciliogenesis was assessed through Real-Time PCR. We also wish to
investigate how the activity of GemC1 itself may be regulated. To that end, we are
studying a possible post transcriptional regulation of GemC1 mediated through the
long 3’-UTR of the GemC1 mRNA. Aiming to investigate this potential regulation, we
have constructed reporters bearing the luciferase cDNA fused to wild type and
mutated version of fragments of the GemC1 3’UTR. These reporter constructs will be
used to assess different factors for their ability to downregulate or upregulate
luciferase production when cotransfected in cultured cells. Our research aims to
enlighten the complex interplay between the transcriptional and post transcriptional
mechanisms promoting multiciliogenesis.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΕΧΚΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ
CHENOPODIUM QUINOA (ΚΙΝΟΑ) ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
Δεπάστας Σόλων-Χρήστος1, Μπουζέλος Βύρωνας1, Διαµαντόπουλος ΙωάννηςΜάριος2, Κοντός Χρήστος 1,2, Καραντώνης Χαράλαµπος 1,*
1

Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Μύρινα, Λήµνος
2
Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα *email: chkarantonis@aegean.gr

Διάφορα τρόφιµα προερχόµενα από φυτά είναι πιθανό να ασκούν ευεργετικές
επιδράσεις στην υγεία. Εκχυλίσµατα του φυτού Chenopodium quinoa (Κινόα) έχει
δειχθεί ότι εµφανίζουν κυτταροτοξικότητα έναντι ανθρώπινων λευχαιµικών κυττάρων.
Ο προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος (απόπτωση) συνδέεται µε ένα σύνολο
βιοχηµικών, µοριακών και µορφολογικών αλλαγών που λαµβάνουν χώρα στο
κύτταρο. Σε αυτή τ η µελέτη, σπόροι από άσπρη, κόκκινη και µαύρη ποικιλία του
φυτού Chenopodium quinoa εκχυλίστηκαν χρησιµοποιώντας µίγµατα µεθανόλης,
νερού και ακετόνης, και το εκχύλισµα ελέγχθηκε για αντιοξειδωτική δράση και
κυτταροτοξικότητα σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα προστάτη. Για το σκοπό αυτό,
καρκινικά κύτταρα προστάτη LNCaP επωάστηκαν παρουσία ενός εύρους
συγκεντρώσεων εκχυλισµάτων φλοιού σταφυλιού ποικιλίας Ληµνιό στους 37oC επί
24, 48 και 72 ώρες. Ως control χρησιµοποιήθηκε η καρκινική κυτταρική σειρά LNCaP
χωρίς να έχει υποστεί καµία επίδραση, για τα αντίστοιχα χρονικά σηµεία. Η
βιωσιµότητα των κυττάρων προσδιορίστηκε µε τον έλεγχο της µεταβολικής
δραστηριότητας (χρωµατοµετρική µέθοδος MTT) και της δοµικής ακεραιότητας της
κυτταρικής µεµβράνης (χρώση των κυττάρων µε trypan blue). Αφού προσδιορίστηκε
η βέλτιστη συγκέντρωση του παράγοντα επίδρασης, έγινε αποµόνωση ολικού RNA µε
τη µέθοδο της ισοθειοκυανικής γουανιδίνης από καρκινικά κύτταρα προστάτη που
είχαν επωαστεί µε την εν λόγω συγκέντρωση, καθώς και από τα controls. Μετά τ oν
φωτοµετρικό προσδιορισµό της συγκέντρωσής του και τη σύνθεση cDNA, ελέγχθηκε
η έκφραση γονιδίων που σχετίζονται µε την απόπτωση. Συµπερασµατικά, βρέθηκε
επαγωγή της έκφρασης των προ-αποπτωτικών γονιδίων BAD1 και BID και µείωση
της έκφρασης των αντι -αποπτωτικών γονιδίων BCL2 και BCLXL σε καρκινικά
κύτταρα προστάτη.
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STUDY OF THE ANTIOXIDANT AND CYTOTOXIC ACTIVITY
OF SEED EXTRACTS FROM CHENOPODIUM QUINOA
(QUINOA) ON PROSTATE CANCER CELLS
Depastas Solon-Christos 1, Mpouzelos Byron1, Diamantopoulos Ioannis-Marios 2,
Kontos Christos 1,2, Karantonis Haralabos 1,*
1

Department of Food Science and Nutrition, University of the Aegean, Myrina,
Lemnos 2Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Athens,
Athens *email: chkarantonis@aegean.gr

Various plant-originated foodstuffs may exert beneficial effects on health.
Chenopodium quinoa (Quinoa) extracts have been shown to exert cytotoxicity against
human leukemia cells. Programmed cell death (apoptosis) is associated with
biochemical, molecular and morphological alterations occurring inside the cell. In this
study, white, red and black Chenopodium quinoa seed varieties were extracted using
mixtures of methanol, water and acetone; the extracts were evaluated for their
antioxidant activities as well as their cytotoxicity against human prostate cancer cells.
For this purpose, LNCaP prostate cancer cells were treated with seed extracts from
Chenopodium quinoa at a range of concentrations, at 37oC, for 24, 48 and 72 hours.
Untreated LNCaP cells incubated for the same time intervals served as controls. Cell
viability was determined by measuring metabolic activity (colorimetric MTT assay)
and observing cell membrane integrity (cell staining with trypan blue). After the
determination of the optimal concentration of the extract, total RNA was extracted
from treated and untreated (control) prostate cancer cells using guanidine
isothiocyanate. Next, total RNA concentration was determined and first-strand cDNA
was synthesized. Then, expression analysis of apoptosis-related genes was performed.
In conclusion, we observed induction of the expression of pro-apoptotic genes BAD1
and BID, as well as lower expression levels of the anti-apoptotic genes BCL2 και
BCLXL, in LNCaP cancer cells.
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΝΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ RNA
ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ AP2A1 ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Διαµαντόπουλος Ιωάννης Μάριος, Αδαµόπουλος Παναγιώτης, Κοντός Χρήστος,
Σκορίλας Ανδρέας
Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα

Το γονίδιο AP2A1κωδικοποιεί την υποµονάδα A1 της ανταπτίνης, η οποία συµµετέχει
στο σύµπλοκο-προσαρµοστή της κλαθρίνηςAP2. Το σύµπλοκο AP2 είναι µια
ετεροτετραµερής πρωτεΐνη που αποτελείται από δύο µεγάλες ανταπτίνες (άλφα &
βήτα), µία µεσαίου µεγέθους (µ) και µία µικρή (σ). Το σύµπλοκο αυτό αποτελεί
τµήµα του πρωτεϊνικού περιβλήµατος στην κυτταροπλασµατική επιφάνεια και συνδέει
την κλαθρίνη µε τους υποδοχείς της στα καλυµµένα κυστίδια. Οι ασθένειες που
σχετίζονται µε το γονίδιο AP2A1 είναι, κυρίως, διάφορες µορφές καρκίνου στα
γαµετικά κύτταρα. Σκοπός της µελέτης ήταν η ανακάλυψη και η ανάλυση έκφρασης
νέων εναλλακτικών µεταγράφων RNA του γονιδίου AP2A1 σε ανθρώπινες
καρκινικές κυτταρικές σειρές. Για το σκοπό αυτό, καλλιεργήθηκαν 56 ανθρώπινες
καρκινικές κυτταρικές σειρές. Από αυτές, αποµονώθηκε ολικό RNA και από αυτό
συντέθηκε cDNA χρησιµοποιώντας µια ολίγο-dT–Adaptor αλληλουχία ως εκκινητή.
Στα cDNA αυτά πραγµατοποιήθηκε PCR και nested PCR, µε σκοπό τη µοριακή
κλωνοποίηση µεταγράφων του γονιδίου AP2A1. Tα προϊόντα της PCR καθαρίστηκαν
µε χρήση στηλών, αναµίχθηκαν ισοµοριακά και το µίγµα αυτό χρησιµοποιήθηκε για
την κατασκευή βιβλιοθήκης DNA. Ύστερα από ποσοτικό προσδιορισµό της
συγκέντρωσης DNA της βιβλιοθήκης µε real-time PCR και χρήση κατάλληλου
ιχνηθέτη TaqMan, ακολούθησε παρασκευή κατάλληλου υποστρώµατος και
αλληλούχηση νέας γενιάς µε την τεχνολογία αλληλούχησης σε ηµιαγωγούς, στο
σύστηµα Ion PGM™. Τα αποτελέσµατα της αλληλούχησης νέας γενιάς αναλύθηκαν
µε χρήση αλγορίθµων βιοπληροφορικής που αναπτύξαµε για το σκοπό αυτό. Η
µελέτη του εναλλακτικού µατίσµατος του ανθρώπινου γονιδίου AP2A1 ανέδειξε την
ύπαρξη νέων µεταγράφων AP2A1, η επαλήθευση των οποίων έγινε µέσω PCR µε
χρήση ειδικών εκκινητών και ηλεκτροφόρησης σε πήκτωµα αγαρόζης. Tα νέα
µετάγραφα δεν φαίνεται να διαθέτουν ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης ενώ έχουν µεγάλο
µήκος, συνεπώς είναι µεγάλα µη κωδικάRNAs.
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DISCOVERY AND EXPRESSION ANALYSIS OF NOVEL
ALTERNATIVE SPLICING VARIANTS OF THE AP2A1 GENE IN
HUMAN CANCER CELL LINES
Diamantopoulos Ioannis Marios, Adamopoulos Panagiotis, Kontos Christos,
Scorilas Andreas
Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Biology, University of
Athens, Athens

The AP2A1 gene (adaptor related protein complex 2 alpha 1 subunit)encodes the
adaptin subunit A1 of the cluthrin adaptor protein 2 (AP2). The AP-2 complex is a
heterotetramer consisting of two large adaptins (alpha and beta), a medium adaptin
(mu), and a small adaptin (sigma). The complex is part of the protein coat on the
cytoplasmic face of coated vesicles which links clathrin to receptors in vesicles.
Clathrin-associated protein complexes are believed to interact with the cytoplasmic
tails of membrane proteins, leading to their selection and concentration. Diseases
associated with AP2A1 include mixed germ cell cancer. The aim of his study was the
discovery and expression analysis of novel alternatively spliced transcripts of the
AP2A1 gene in human cancer cell lines. For this purpose, 56 human cancer cell lines
were propagated. After extraction of total RNA from all cell lines, first-strand cDNA
was synthesized using an oligo-dT–Adaptor sequence as primer. Next, PCR and
nested PCR were carried out for the molecular cloning of transcripts of the AP2A1
gene. Nested PCR products were purified using spin columns, mixed equimolarly and
used for library construction. After quantification of the library concentration using a
TaqMan-based real-time PCR methodology, template preparation and NextGenerationSequencing (NGS) was performed on an Ion PGM™ system, using
semiconductor sequencing technology. The resulting NGS data were analyzed with inhouse–developed bioinformatic algorithms. The study of the alternative splicing of
AP2A1 revealed novel AP2A1 transcripts, which were then validated with PCR using
variant-specific primers and subsequent agarose gel electrophoresis. The novel AP2A1
transcripts are not likely to contain an open reading frame despite that they are long
enough; thus, they represent large non-codingRNAs). Their origin (in which cell line
each of them is produced) and their role merit further investigation.
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Η ΜΕΙΟΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ RPTPΒ/Ζ ΕΠΑΓΕΙ ΤΗ
ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΤΗ
Διαµαντοπούλου Ζ. 1,2, Πετρουλάκη Β. 1, Κίτσου Π. 1 και Κατσώρης Π. 1
1

Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Βιολογίας, 2 The Paterson Institute for Cancer
Research, Manchester, UK

Η πλειοτροπίνη είναι ένας αυξητικός παράγοντας που επάγει την καρκινογένεση.
Παρότι πολλές εργασίες εστιάζουν στο ρόλο της πλειοτροπίνης και των υποδοχέων
της receptor protein tyrosine phosphatase (RPTPβ/ζ) και syndecan-3 στην ανάπτυξη
καρκινικών όγκων, λίγα είναι γνωστά αναφορικά µε το ρόλο της στην καρκινική
µετάσταση. Προκειµένου να διερευνήσουµε το µηχανισµό µε τον οποίο η
πλειοτροπίνη ρυθµίζει την καρκινική µετάσταση, χρησιµοποιήσαµε κύτταρα PC3
(καρκινική κυτταρική σειρά από ανθρώπινο προστάτη) στα οπ οία µε ειδικά siRNAs
µειωρυθµίσαµε την έκφραση του RPTPβ/ζ ή της syndecan-3. Η µείωση της
συσσώρευσης του RPTPβ/ζ οδήγησε τα κύτταρα σε EMT (µετάπτωση από επιθηλιακό
σε µεσεγχυµατικό φαινότυπο) και αύξησε την ικανότητα των κυττάρων να
µεταναστεύουν και να εισβάλλουν. Επίσης βρέθηκε ότι ο RPTPβ/ζ αντισταθµίζει τη
δράση της πλειτροπίνης η οποία ασκείται µέσω του υποδοχέα syndecan- 3. Παρότι η
µείωση της συσσώρευσης της syndecan-3 ανέστειλε τη δράση της πλειοτροπίνης στην
κυτταρική προσκόλληση και µετανάστευση η οποία διαµεσολαβείται από τις Src και
Fak, η µείωση της συσσώρευσης του RPTPβ/ζ αύξησε τις βιολογικές αυτές δράσεις
της πλειτροπίνης µέσω της Src και της ενεργοποίησης του σηµατοδοτικού µονοπατιού
που περιλαµβάνει τις Fak, Pten, και Erk1/2. Συνολικά, τα αποτελέσµατα αυτά
στηρίζουν την υπόθεση ότι η απώλεια του RPTPβ/ζ επάγει τη µετάσταση καρκινικών
κυττάρων ανθρώπινου προστάτη τόσο επάγοντας τη µετάπτωση των κυττάρων αυτών
από επιθηλιακό σε µεσεγχυµατικό φαινότυπο όσο και επάγοντας τη δράση της
πλειοτροπίνης µέσω του υποδοχέα syndecan-3 και του αντίστοιχου µονοπατιού
µεταγωγής σήµατος.
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LOSS OF RECEPTOR PROTEIN TYROSINE PHOSPHATASE Β/Ζ
(RPTPΒ/Ζ) PROMOTES PROSTATE CANCER METASTASIS
Diamantopoulou Ζ. 1,2, Petroulaki V. 1, Kitsou P. 1 and Katsoris P. 1
1

University of Patras, Dept. of Biology, 2 The Paterson Institute for Cancer Research,
Manchester, UK

Pleiotrophin is a growth factor that induces carcinogenesis. Despite the fact that many
published reports focused on the role of pleiotrophin and its receptors, receptor protein
tyrosine phosphatase (RPTPβ/ζ), and syndecan-3 during tumor development, no
information is available regarding their function in tumor metastasis. To investigate
the mechanism through which pleiotrophin regulates tumor metastasis, we used PC3
cells (a prostate carcinoma cell line), in which the expression of RPTPβ/ζ or syndecan3 was down-regulated by the RNAi technology. The loss of RPTPβ/ζ expression
initiated epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) and increased the ability of the
cells to migrate and invade. We also demonstrate that RPTPβ/ζ counterbalanced the
pleiotrophin-mediated syndecan- 3 pathway. While the inhibition of syndecan-3
expression inhibited the pleiotrophin-mediated cell migration and attachment through
the Src and Fak pathway, the inhibition of RPTPβ/ζ expression increased pleiotrophinmediated migration and attachment through an interaction with Src and the subsequent
activation of a signal transduction pathway involving Fak, Pten, and Erk1/2. Taken
together, these results suggest that the loss of RPTPβ/ζ may contribute to the
metastasis of prostate cancer cells by inducing EMT and promoting pleiotrophin
activity through the syndecan-3 pathway.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
Διολή Χρυσούλα, Βαγενά-Παντούλα Χριστίνα, Λυκίδης Δηµήτριος,
Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα-Αλίκη, Παπαδάτου Βασιλική, Καγιάννη Νικολέτα,
Δηµητρίου Στυλιανός, Τολόγκος Στυλιανός, Παγωνοπούλου Όλγα, Λιαλιάρης
Θεόδωρος, Παπαδόπουλος Νικόλαος, Λαµπροπούλου Μαρία
Εργαστήρια Ιστολογίας-Εµβρυολογίας, Φυσιολογίας και Γενετικής, Τµήµα Ιατρικής,
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 68100, Αλεξανδρούπολη
Μονιµοποίηση κατονοµάζεται µια σειρά πολύπλοκων χηµικών τροποποιήσεων των
µακροµορίων, που είναι παρόντα σε ιστούς και κύτταρα, συµβάλλοντας στη
διατήρηση της δοµικής αρχιτεκτονικής και λειτουργικής σύστασης τους,
αναστέλλοντας παράλληλα την αυτόλυση των κ υττάρων. Η διαδικασία
πραγµατοποιείται εµβαπτίζοντας τους ιστούς σε διαλύµατα σταθεροποιητών ή
διασυνδετικών χηµικών ουσιών. Στη µελέτη µας χρησιµοποιήθηκαν ιστοί Balb/c
ποντικού µε σκοπό την σύγκριση του µονιµοποιητικού Ζ7 µε το κλασικό διάλυµα
φορµαλδεΰδης 10% σε επίπεδο αποτελεσµατικότητας, κυτταροτοξικότητας, αλλά και
ως προς την ικανότητα διατήρησης των κυτταρικών υποδοχέων για εφαρµογή
περαιτέρω µοριακών τεχνικών. Οι ιστοί επεξεργάστηκαν µε ιστοχηµικές χρώσεις
Αιµατοξυλίνη-Εωσίνη και Masson’s τριχρωµική για την σύγκριση της
αποτελεσµατικότητας των µονιµοποιητικών υλικών ως προς τη διατήρηση της
κυτταρικής δοµής. Μέσω της ανοσοιστοχηµικής µεθόδου εκτιµήθηκε η έκφραση των
αντισωµάτων EMA, NSE και SMA για την µελέτη της διατήρησης των κυτταρικών
υποδοχέων. Τέλος συγκρίθηκε η κυτταροτοξικοτητα των δυο µονιµοποιητικών σε
καλλιέργειες ιστού δέρµατος, αξιολογώντας την δυνατότητα των συγκεκριµένων
ιστών για σχηµατισµό αποικίας ινοβλαστών. Από τα αποτελέσµατα των πειραµάτων
διαπιστώθηκε πως το Ζ7 είναι τόσο αποτελεσµατικό όσο και η φορµαλδεΰδη 10% για
εφαρµογή ιστολογικών τεχνικών (µικροσκοπική εξέταση), καθώς και για την
εφαρµογή µοριακών τεχνικών, διότι διατηρεί την αρχιτεκτονική δοµή και την
αντιγονικότητα του ιστού . Επιπροσθέτως, το Ζ7 αποδείχθηκε λιγότερο
κυτταροτοξικό, αφού οι δερµατικοί ιστοί που επωάστηκαν σε αυτό είναι ικανοί να
σχηµατίσουν αποικίες ινοβλαστών, αντίθετα µε αυτούς που επωάστηκαν σε
φορµαλδεΰδη. Συµπερασµατικά, το Ζ7 αποτελεί αξιόλογο εναλλακτικό µέσο
µονιµοποίησης για ιστολογικές και µοριακές τεχνικές µε χαµηλότερο δείκτη
τοξικότητας έναντι της φορµαλδεΰδης.
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COMPARATIVE STUDY OF FIXATIVES’ ACTIVITY AND
MOLECULAR EVALUATION OF CELLULAR VIABILITY
DURING PROCESSING OF HISTOLOGICAL SPECIMENS
Dioli Chrysoula, Vagena-Pantoula Christina,Lykidis Dimitrios, Papageorgiou
Alexandra-Aliki, Papadatou Vasiliki, Kagianni Nikoleta, Dimitriou Stylianos,
Tologkos Stylianos, Pagonopoulou Olga, Lialiaris Theodoros, Papadopoulos
Nikolaos, Lambropoulou Maria
Laboratories Histology-Embryology, Physiology and Genetics, Medical Department,
Democritus University of Thrace, 68100, Alexandroupolis
Fixation is a series of complex chemical modifications of macromolecules present in
tissues and cells. The process contributes in the conservation of the structural integrity
and functional composition of the cell as close as possibly to its natural state, while it
inhibits autolysis. During the fixation process tissues are immersed in stabilizing
solution or cross-linking chemical substances, called fixatives. In our study, tissues
from Balb/c mice were used in order to compare the efficacy of Z7 fixative and classic
formalin 10% buffer solution. The comparison also involved their ability to conserve
the integrity of the cellular receptors, in order to apply molecular techniques. The
tissues were processed with the histochemical staining Hematoxylin – Eosin and
Masson’s trichrome, in order to compare the efficacy of the two fixatives in the
modification process. Furthermore, the evaluation of the expression of antibodies
EMA, NSE and SMA, via immunohistochemical method, was used in order to study
the conservation of cellular receptors. Finally, the cytotoxity of Z7 and formalin was
compared by assessing the colony forming ability of skin fibroblasts, using cell
cultures. According to the results of the experiments, we conclude that both fixatives
are equally appropriate for histological techniques (microscopical examination) and
immunohistochemical analysis, because they both maintain the tissue structure. In
addition, Z7 found to be less cytotoxic than formalin allowing colonies skin fibroblasts
be cultured, in contrast to those which were incubated in formalin. In conclusion, Z7 is
not only an excellent alternative fixative for histological and molecular techniques but
also a less cytotoxic one, making its use more suitable for cell cultures.
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ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΔΡΑΣΗ ΚΑΡΒΑΚΡΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΘΥΜΟΛΗΣ
Ελευθεριάδου Ιωάννα, Σιβροπούλου Αφροδίτη
Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής
Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ
Η φλεγµονή είναι ένας αµυντικός µηχανισµός που αναπτύσσεται από το
ανοσοποιητικό σύστηµα κατά την επίδραση ή εισβολή στον οργανισµό διάφορων
βλαπτικών παραγόντων. Στο µηχανισµό της φλεγµονής εµπλέκονται διάφοροι τύποι
κυττάρων και πολλές ουσίες όπως είναι οι κυτοκίνες κ.ά. Τα τελευταία χρόνια το
ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί σε φυσικά προϊόντα µε βιολογική δράση, για την
θεραπεία φλεγµονωδών νόσων. Η καρβακρόλη και η θυµόλη είναι δύο σηµαντικά
φυσικά προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως φαινολικά µονοτερπένια και βρίσκονται σε
πολλά αρωµατικά φυτά (ρίγανη, θυµάρι). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν : α) η
in vitro διερεύνηση της αντιφλεγµονώδους δράσης της καρβακρόλης και θυµόλης,
µέσω της έκκρισης του TNF-α και της IL-6, από µονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού
αίµατος (PBMCs) και β) η διερεύνηση της αντιφλεγµονώδους δράσης τους in vivo.
Αρχικά οι προς µελέτη ουσίες διαλύθηκαν σε 100% DMSO και αραιώθηκαν
κατάλληλα µε θρεπτικό µέσο ώστε η τελική συγκέντρωση του DMSO να είναι 0,1%.
Τα περιφερικά µονοπύρηνα κύτταρα αποµονώθηκαν µε φυγοκέντρηση σε βαθµίδωση
φικόλης, καλλιεργήθηκαν (106 κύτταρα/ml) παρουσία και απουσία των υπό µελέτη
ουσιών και στη συνέχεια προστέθηκε o λιποπολυσκχαρίτης LPS και επωάστηκαν για
16 ώρες. Ακολούθησε συλλογή των υπερκειµένων και προσδιορίστηκε η έκκριση των
κυτοκινών IL-6 και TNF-α µε τη χρήση Elisa kit. Παράλληλα, προσδιορίστηκε η
βιωσιµότητα των κυττάρων παρουσία διαφόρων συγκεντρώσεων καρβακρόλης και
θυµόλης µε τη µέθοδο ΜΤΤ [βρωµιούχο 3-(4,5-διµεθυλοθειαζολ-2-υλο)-2,5
διφαινυλοτετραζόλιο]. Διαπιστώθηκε ότι συγκεντρώσεις καρβακρόλης υψηλότερες
από 30µg/ml ή συγκεντρώσεις θυµόλης υψηλότερες από 50µg/ml µειώνουν την
κυτταρική βιωσιµότητα και συνεπώς δεν θα χρησιµοποιηθούν. Τα παραπάνω
δεδοµένα, αποτελούν πρώτο βήµα για την εκτίµηση της αντιφλεγµονώδους δράσης
της καρβακρόλης και της θυµόλης ενώ µελλοντικά θα διερευνηθεί η αντιφλεγµονώδης
δράση τους σε in vivo συνθήκες χρησιµοποιώντας ως µοντέλα ασθενειών τη
δερµατίτιδα και τη γαστρίτιδα.
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ANTI-INFLAMMATORY EFFECT OF CARVACROL AND
THYMOL
Eleftheriadou Ioanna, Sivropoulou Afroditi
Laboratory of General Microbiology, Department of Genetics, Development and
Molecular Biology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki
Inflammation is a protective response of body tissues to harmful stimuli, such as
pathogens or irritants. Inflammation involves immune cells and many proteins like
cytokines. In recent years, natural products consist an increasing subject of
investigation for their biological activity and their role in the treatment of
inflammatory diseases. One group of molecules that has been shown to affect
inflammation is phenolic compounds. Thymol and carvacrol are two important natural
terpenoid products present in many aromatic plants (e.g.oregano). In the present study,
the possible anti-inflammatory effect of carvacrol and thymol have been investigated
in vitro. The production of the pro-inflammatory cytokines TNF-α and IL-6 by LPSstimulated PBMCs after incubation with carvacrol and thymol was determined.
Furthermore, the aim of this study was to evaluate the anti-inflammatory effect of
carvacrol and thymol in vivo. The above substances were dissolved in DMSO and
were further diluted in cell culture medium. The final concentration of DMSO at the
cells was 0,1%. PBMCs were prepared by Ficoll gradient centrifugation and were preincubated with concentration ranges of carvacrol and thymol for 1 hour. Then, LPS
was added and the cells were subsequently incubated for another 16 hours.
Supernatants were harvested and stored at -80oC until analysis for cytokines. TNF-α
and IL-6 were measured in supernatants using ELISA antibody pair kits. In parallel,
cells were cultured in the presence of various concentrations of the compounds and
then viability was determined using MTT reduction assay. Concentrations higher than
30µg/ml and 50µg/ml of carvacrol and thymol respectively caused a reduction in cell
viability. The above data constitute a first step for the evaluation of anti-inflammatory
effect of carvacrol and thymol while in the future we are going to apply clinical
studies in mice to investigate tha anti-inflammatory effect of these two compounds in
dermatitis and gastritis.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΑΝΟΤΟΞΙΝΩΝ ΣΕ ΡΗΧΕΣ ΛΙΜΝΕΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΑΦΗ ΛΟΓΙΚΗ
Έλληνα Γεωργία, Κάγκαλου Ιφιγένεια
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Ξάνθης/
Βασ.Σοφίας 4, 67100

Η εµφάνιση ανθίσεων κυανοβακτηρίων αποτελεί συχνό φαινόµενο σε ρηχές
ευτροφικές λίµνες ως αποτέλεσµα περίσσειας θρεπτικών στοιχείων. Η δυναµική των
κυανοβακτηρίων καθορίζεται από πλήθος αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων ενώ
ορισµένα στελέχη ευθύνονται για την παραγωγή κυανοτοξινών. Οι µικροκυστίνες
(MCYSTs) αποτελούν ευρέως διαδοµένες κυανοτοξίνες και αποτελούν απειλή για την
διαβίωση των υδρόβιων οργανισµών. Τα τελευταία χρόνια αποτελεί ερώτηµα το
«µίγµα» των παραγόντων που καθορίζουν την δυναµική των µικροκυστινών και για
τον σκοπό αυτό έχουν υιοθετηθεί εµπειρικά και δυναµικά µοντέλα καθώς και
πολυκριτηριακές αναλύσεις. Πρόσφατα, δοκιµάζονται και µέθοδοι ασαφούς λογικής
οι οποίες αποδεδειγµένα συµβάλλουν στην διερεύνηση ιδιαιτέρως µεταβλητών υδροοικοσυστηµάτων. Το αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η εφαρµογή της
ασαφούς λογικής στο τεχνητό σύστηµα της επαναδηµιουργούµενης λίµνης Κάρλας
στην οποία τα κυανοβακτήρια αποτελούν την κυρίαρχη ο µάδα φυτοπλαγκτού. Με
στόχο την διερεύνηση των παραγόντων που καθορίζουν την δυναµική των
µικροκυστινών εφαρµόσαµε το λογισµικό Matlab (Αnfis) χ ρησιµοποιώντας ως
εισαγόµενα δεδοµένα αβιοτικούς παράγοντες.
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FUZZY LOGIC APPROACH FOR CYANOTOXICITY
EVALUATION IN SHALLOW LAKES
Ellina Georgia, Kagkalou Ifigeneia
Democritus Univercity of Thrace, Department of Civil Engineering, Xanthi/ Vas.Sofias
4, 67100

Shallow eutrophic lakes are often characterized by the intense presence of
cyanobacterial blooms as an effect of nutrient stress. The formation of cyanobacterial
blooms is controlled by environmental factors, and aquatic organisms' poisonings are
further conditioned by the ability of the individual strains to perform the biosynthesis
of cyanotoxins. Microcystins (MCYSTs) are among the most cosmopolitan
cyanotoxins and are of high potential risk to aquatic ecosystems. The interpretation of
the environmental factors driving their occurrence has been studied using widely
available empirical and dynamic models and multi-criteria analysis methods. Among
the new and promising analytical "tools" is the Fuzzy logic which contributes to the
investigation of complex and uncertain hydro eco systems. Phytoplankton blooms
were observed in Lake Karla with cyanobacteria consisting on average ca. 75% of the
total phytoplankton biomass. We applied the Matlab (Anfis) in order to predict the
MCYSTs’ levels in this ecosystem. The objective of the present study is to investigate
the MCYSTs occurrence by using environmental factors as inputs and by applying the
fuzzy logic approach in a highly variable lake ecosystem, Lake Karla (Thessaly).
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Η ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER: ΣΥΜΠΩΜΑΤΑ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΛΗΨΗ
Ευθυµιόπουλος Σπυρίδων
Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Πανεπιστήµιο Αθηνών,
157 84 Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια, Ελλάδα
Η νόσος Alzheimer είναι µια νευροεκφυλιστική ασθένεια του κεντρικού νευρικού
συστήµατος που χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη νευρικών πλακών (neuritic plaques)
και νεύρο-ινιδιακών δεµατίων (Neurofibrillary tangles). Οι νευρικές πλάκες
αποτελούνται από πολλές πρωτεΐνες αλλά κυρίως αµυλοειδική β πρωτεΐνη (Amyloid
beta protein, Αβ) ενώ τα νεύρο-ινιδιακά δεµάτια από υπερφωσφορυλιωµένη tau
πρωτεΐνη. Υπάρχουν δύο µορφές της νόσου Alzheimer: η ώψιµης εµφάνισης ή
σποραδική (ηλικίες µεγαλύτερες των 60 ετών) και πρώιµης εµφάνισης, κληρονοµική ή
γενετική (ηλικίες µικρότερες των 60 ετών). Οι κύριοι παράγοντες που προδιαθέτουν
για την ανάπτυξη της ώψιµης εµφάνισης νόσου Alzheimer είναι πολυµορφισµοί σε
γονίδια όπως APOE, APOJ, LRP6, TREM2, CR1, SORL1, PICALM, κ.λ.π.,. Αυτοί οι
γενετικοί πολυµορφισµοί συνδυαζόµενοι µε άλλους παράγοντες όπως ορ µονικές
ανωµαλίες, φλεγµονή, εγκεφαλικό τραύµα, υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, οξειδωτική
βλάβη και η έλλειψη βιταµινών µπορούν να προκαλέσουν νόσο Alzheimer. Η
κληρονόµηση ενός ή δύο αλληλοµόρφων Ε4 του γονιδίου της απολιποπρωτεΐνης Ε
(Apolipoprotein E, APOE) είναι ο σηµαντικότερος παράγοντας προδιάθεσης για την
ανάπτυξη της νόσου Alzheimer σε ηλικίες µεταξύ 60 και 80 ετών. Η ανάπτυξη της
πρώιµης εµφάνισης νόσου Alzheimer οφείλεται στην ύπαρξη µεταλλάξεων στα
γονίδια της πρόδροµης πρωτεΐνης του αµυλοειδούς (Amyloid Precursor Protein, APP),
της πρεσενιλίνης 1 (Presenilin 1, PS1) και της πρεσενιλίνης 2 (Presenilin 2, PS2).
Μέχρι σήµερα η έρευνα για την νόσο Alzheimer αποκάλυψε τις κατηγορίες των
νευρώνων που πεθαίνουν, τις βλάβες που παρατηρούνται στον εγκέφαλο, την
σύσταση των βλαβών, παράγοντες που προάγουν τον σχηµατισµό αυτών των βλαβών,
τρόπους για να παρεµποδιστεί ο σχηµατισµός των βλαβών και τρόπους για να
προστατευθούν ο ι νευρώνες. Ως αποτέλεσµα έχει τεθεί µοριακή βάση για την
ανάπτυξη κατάλληλων θεραπευτικών στρατηγικών και έχουν αναπτυχθεί πολλές
φαρµακευτικές ουσίες που αξιολογούνται κλινικά.
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ALZHEIMER’S DISEASE: SYMPTOMS, PATHOLOGY AND
PREVENTION
Efthimiopoulos Spiros
Departmnt of Biology, University of Athens, Panepistimioupolis, Athens 15784,
Greece.

Alzheimer's disease is a neurodegenerative disease of the central nervous system
characterized by the existence of neuritic plaques and neurofibrillary tangles. Neuritic
plaques consist of several proteins, but mainly amyloid β protein (Aβ) and the
neurofibrillary tangles of hyperphosphorylated tau protein. There are two forms of
Alzheimer's disease: the late onset or sporadic (ages greater than 60 years) and early
onset, hereditary or genetic (ages less than 60 years). The main factors predisposing to
the development of later onset Alzheimer's disease are polymorphisms in genes like
APOE, APOJ, LRP6, TREM2, CR1, SORL1, PICALM, etc.,. These genetic
polymorphisms combined with other factors such as hormonal impalance,
inflammation, cerebral trauma, high cholesterol levels, oxidative damage and lack of
vitamins can cause Alzheimer's disease. The inheritance of one or two alleles E4 of the
apolipoprotein E gene (APOE) is the major factor predisposing to the development of
Alzheimer's disease between the ages of 60 and 80 years. The development of early
onset Alzheimer's disease is due to the presence of mutations in genes encoding for the
amyloid precursor protein, presenilin 1 and presenilin 2. Alzheimer's disease research
has revealed the types of neurons that die, the pathological lesions of the brain, the
composition of the lesions, agents that promote the formation of these lesions, ways to
prevent the formation of the lesions and ways to protect neurons. As a result, it has
been set the molecular basis for the development of appropriate therapeutic strategies
and many drugs are being clinically evaluated.
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ΑΝΟΣΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΣΟΜΟΡΦΩΝ ΤΩΝ
ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΒΑΛΒΟΥΜΙΝΩΝ ΣΕ ΕΔΩΔΙΜΟΥΣ
ΙΧΘΥΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ
Ζαφειράκογλου Αρίστη¹,², Αντωνοπούλου Ευθυµία² και Γιάγκου Μηνάς¹
1

Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 2 Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Οι παρβαλβουµίνες αποτελούν ο µάδα πρωτεϊνών µοριακού βάρους 12–14 kDa.
Εµφανίζουν τουλάχιστον 3 ισοµορφές (PV-I, PV-II, PV-III). Βιβλιογραφικά δεδοµένα
καταδεικνύουν τις παρβαλβουµίνες ως κυρίαρχο αλλεργιογόνο σε εδώδιµους ιχθύες.
Παρά την παγκοσµιοποιηµένη διακίνηση τροφίµων, η ανάπτυξη διατροφικών
αλλεργιών είναι ανοσοαντιδράσεις συνδεδεµένες µε την τοπική διάθεση τροφίµων.
Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το πρότυπο των ισοµορφών των παρβαλβουµινών
σε ιχθύες της ελληνικής αγοράς. Σκοπός της εργασίας υπήρξε η διερεύνηση της
ύπαρξης και η ανίχνευση των παρβαλβουµινών, µε ανοσοαποτύπωση κατά Western,
σε αλιεύµατα του Θερµαϊκού Κόλπου και της Χαλκιδικής. Η µέθοδος εφαρµόστηκε
σε ο µογενοποιήµατα λευκού µυ 25 βιολογικών ειδών, για τα οποία έγιναν 3
βιολογικές επαναλήψεις στο ίδιο αλίευµα και 2 επαναλήψεις ανά άτοµο. Η
ηλεκτροφόρηση έγινε σε SDS PAGE, ακολούθησε ηλεκτροµεταφορά και
ανοσοανίχνευση µε χρήση ειδικών µονοκλωνικών αντισωµάτων. Ανιχνεύθηκαν
περισσότερες από 5 ισοµορφές µοριακού βάρους 7–17 kDa. Βιολογικές και τεχνικές
επαναλήψεις επαλήθευσαν το πρότυπο ζωνών παρβαλβουµινών που δείχνει να είναι
σταθερό και χαρακτηριστικό για κ άθε είδος. Σε ποσοστό µεγαλύτερο του 80% των
ειδών, παρουσιάστηκε µια επιπλέον ζώνη στην περιοχή των 46 kDa. Τα 15 είδη
ανήκαν στην τάξη Perciformes, 6 από τα οποία ταξινοµούνται στην οικογένεια
Sparidae. Στατιστική ανάλυση PCA έδειξε ο µαδοποίηση των παρατηρούµενων
ισοµορφών σε σύνολα που ανήκουν στην ίδια τάξη ή και οικογένεια, όπως στην
περίπτωση των συγγενικών Diplodus sargus sargus – Sarpa salpa – Diplodus
annularis. Το είδος Raja randula (Elasmobranchii) διαφοροποιήθηκε εµφανίζοντας 1
ζώνη στα 46 kDa. Τα υπόλοιπα 24 είδη (Actinopterygii) που µελετήθηκαν εµφάνιζαν
τουλάχιστον 2 ισοµορφές, µε τουλάχιστον 1 ζώνη κάτω από τα 17 kDa.
Συµπερασµατικά, η µέθοδος που αναπτύχθηκε έδωσε τη δυνατότητα ανίχνευσης νέων
ισοµορφών παραβαλβουµινών σε ολικά ο µογενοποιήµατα µυ, διακρίνοντας το
πρότυπο παραγωγής τους από είδος σε είδος.
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IMMUNODETECTION OF ALLERGENIC PARVALBUMINS’
ISOFORMS IN EDIBLE FISH OF ECONOMICAL INTEREST
Zafeirakoglou Aristi¹,², Antonopoulou Efthimia² and Yiangou Minas¹
1

Department of Genetics Development and Molecular Biology, School of Biology,
Faculty of Science, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 2Department of
Zoology, School of Biology, Faculty of Science, Aristotle University of Thessaloniki,
Thessaloniki

Parvalbumins constitute a protein family with a molecular weight of 12–14 kDa. There
have been detected at least 3 isoforms (PV-I, PV-II, PV-III). Bibliographic data
indicate parvalbumins as the main allergen in edible fish. Despite the globalized food
trafficking, food allergies are immune responses related to local food markets. There is
a lack of information concerning parvalbumin isoforms’ pattern of fish in Greece. We
investigated the existence and the ability to detect parvalbumins among different fish
catches of Thermaikos’ Gulf and Chalkidiki’s fishing regions. For this research, crude
protein extracts of homogenized white muscle from 25 biological species were
electrophoresed in SDS PAGE gels. Immunodetection using specific monoclonal
antibodies showed more than 5 isoforms with molecular weight between 7 – 17 kDa.
Three biological replications based on the same catch and two replications for each
sample confirming a stable isoform model for each species. More than 80% of the
species presented an extra protein band at around 46 kDa. 15 species out of the 25
were classified in the Perciformes order, 6 of which were members of the same family
(Sparidae). PCA analysis grouped our observations in sets of related species belonging
in the same order or even the same family. Such an example form Diplodus sargus
sargus – Sarpa salpa – Diplodus annularis that were grouped together. Raja randula
(Elasmobranchii) only showed 1 protein band at 46 kDa, when the rest 24 species
(Actinopterygii) presented 2 or more isoforms, with at least 1 band below 17 kDa. In
summary, the developed procedure provided the possibility to detect new parvalbumin
isoforms in whole protein extracts, indicating the different isoforms’ pattern from one
species to another.
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ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΕΡΟΥ ΙΡΙΔΙΖΟΥΣΑΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΗΣ
Ζινδριλή Ροδάνθη, Αποστολογάµβρου Χρυσούλα, Μεντέ Έλενα, Βερίλλης Π.
Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών
Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.

Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η µελέτη της ιστολογίας του εντέρου ιριδιζουσών
πεστρόφων που είχαν τραφεί µε δυο διαφορετικές τροφές. Οι τροφές που
χρησιµοποιήθηκαν ήταν µια βιολογική µε υψηλή αναλογία ιχθυάλευρου και
ιχθυελαίου και µια συµβατική. 120 άτοµα πέστροφας χωρίστηκαν σε δυο οµάδες και
τα άτοµα της κάθε ο µάδας τοποθετήθηκαν σε τρεις δεξαµενές. Στην πρώτη ο µάδα
χορηγήθηκε η βιολογική τροφή και στην δεύτερη ο µάδα η συµβατική τροφή. Η
βιολογική τροφή (43% πρωτεΐνη και 23% λίπος) περιείχε µόνο βιολογικά
πιστοποιηµένα συστατικά (56% ιχθυάλευρο, 12% ιχθυέλαιο, αρακά και σόγια) και δεν
είχε συνθετικά αµινοξέα. Η συµβατική τροφή (45% πρωτεΐνη και 21% λίπος) περιείχε
41% ιχθυάλευρο, 10% ιχθυέλαιο, φυτικό έλαιο, σόγια (σε υψηλότερο ποσοστό από ότι
η βιολογική τροφή), αρακά, φυτικά άλευρα και άλευρα γλουτένης αραβοσίτου. Οι δυο
τροφές χορηγήθηκαν για 5 εβδοµάδες. Ο ειδικός ρυθµός αύξησης µεταξύ των δυο
οµάδων δεν παρουσίασε στατιστικά σηµαντικές διαφορές. 6 τυχαία άτοµα (2 από κάθε
δεξαµενή) θανατώθηκαν, αφαιρέθηκε το µεσαίο τµήµα του εντέρου, το οποίο και
προετοιµάστηκε κατάλληλα για κλασική ιστολογική παρατήρηση (χρώση ηωσίνηςαιµατοξυλίνης και µπλε της Αλσατίας). Δεν παρατηρήθηκαν ιστολογικές αλλοιώσεις.
Μετρήθηκε η µέγιστη διάµετρος των βλεννογόνων κυττάρων για τους ιχθύες που
τράφηκαν µε την βιολογική τροφή (18,3 ± 4,3 µm, n=124) και για αυτούς που
τράφηκαν µε την συµβατική τροφή (21,9 ± 6,7 µm, n=112). Η συµβατική τροφή
εµφανίζεται να δηµιουργεί στατιστικά µεγαλύτερα (p=1,19x10-6) βλεννογόνα
κύτταρα από ότι η βιολογική τροφή. Η διαφορά αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο
στους αντιδιατροφικούς παράγοντες που περιέχουν τα φυτικά συστατικά της
συµβατικής τροφής, δηµιουργώντας έτσι µεγαλύτερη ποσότητα άπεπτου υλικού που
αποβάλλεται µέσω του εντέρου, το οποίο πλέον παράγει περισσότερη βλέννα µέσω
των βλεννογόνων κυττάρων.
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INTESTINAL HISTOLOGY OF RAINBOW TROUT FED WITH
AN ORGANIC AND A CONVENTIONAL DIET
Zindrili R., Apostologamvrou C., Mente E. and Berillis P.
Department of Ichthyology and Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences,
University of Thessaly.

The aim of the present study was to determine the effects of different fish diets in the
intestinal histology of the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Two different diets,
an organic one and a conventional one were offered to the fish for 5 weeks. The
organic diet was a high marine fishmeal /fish oil diet (56% fishmeal, 12% fish oil). It
had organic ingredients, organic trimmings from a sustainable certified Peruvian
fishmeal, organic fish oil, organic peas, organic soya cake, no GM ingredients or
synthetic amino acids. The crude protein content was 43% and the total lipid 23%. The
conventional diet was a low marine fishmeal/fish oil diet (41% fishmeal, 10% fish oil)
and also contained vegetable oil, soya cake, peas, wheat and corn gluten. The crude
protein content was 45% and the total lipid 21%. 120 juvenile rainbow trout
individuals were divided in two groups and each group was stocked in three tanks. The
first group was fed the organic diet and the second group the conventional one. At the
end of the experiment, fish were fasted for 24h. There were not statistically significant
differences in specific growth rates in each group. Six random fish from each group,
two fish from each tank, were sacrificed and midgut samples were prepared for
histological examination (stained with H&E and Alcian blue). No histological
alterations were observed. Digital images of midgut cross sections were selected in
order to measure the mean diameter of the intestine’s goblet cells. For the organic fed
fish the goblet cells (18.3 ± 4.3 µm, n=124) were statistically smaller (p=1.19x10-6)
than the ones from the conventional diet fed fish (21.9 ± 6.7 µm, n=112). This can be
explained as the conventional diet produced bigger amount of undigested materials
because of the higher quantities of the plant ingredients (they are not digestible and
contain anti - nutritional factors). Thus, more intestinal lubrication was needed and
bigger goblet cells were formed.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΤΟΞΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΡΙΩΝ
ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΝΑΝΟΫΛΙΚΩΝ (CLAY-CNTS, CLAY-AD, GO-AD)
ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ SMART
Ιωαννίδου Χρυσάνθη1, Τσιλιµίγκα Φωτεινή1, Γούτας Ανδρέας 1, Πότση Γεωργία
, Βλαστός Δηµήτριος 3, Δροσοπούλου Ελένη 1, Γουρνής Δηµήτριος2, ΜαυραγάνηΤσιπίδου Πηνελόπη1

2

1

Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας,Σχολή
Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 2Τµήµα Μηχανικών Επιστήµης
Υλικών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 3 Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων, Πανεπιστήµιο Πατρών

Τα νανοσύνθετα υλικά είναι µία νέα γενιά υλικών, που έχουν τουλάχιστον µία εκ των
διαστάσεων τους στην κλίµακα των νανοµέτρων. Στην παρούσα µελέτη γίνεται
έλεγχος της πιθανής τοξικής, και µεταλλαξιγόνου δράσης τριών σύνθετων
νανοϋλικών, ενός υβριδικού συστήµατος νανοσωλήνων άνθρακα µε φυλλόµορφους
αργίλους (montmorillonite-carbon nanotubes, CLAY-CNTs), καθώς και δύο
δισδιάστατων υβριδικών υλικών, τα οποία προέκυψαν από την ένθεση ενός ‘µοριακού
διαµαντιού’ (αδαµαντυλαµίνη) στον ενδοστρωµατικό χώρο φυλλόµορφου αργίλου
(montmorillonite-adamantylamine, CLAY-AD) και οξειδίου του γραφενίου
(adamantylamine-graphene oxide, GO-AD). Τα νανοϋλικά αυτά χαρακτηρίζονται από
εύρος δυνητικών εφαρµογών στα πεδία της περιβαλλοντικής αποκατάστασης και της
βιοϊατρικής. Εφαρµόστηκε η δοκιµή SMART (Somatic Mutation And Recombination
Test), µια ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδος, που προσδιορίζει τόσο τη
µεταλλαξιγόνο όσο και την ανασυνδυαστική δράση ουσιών. Ως πειραµατόζωο
χρησιµοποιείται το έντοµο Drosophila melanogaster, ένας από τους οργανισµούςµοντέλα για in vivo µελέτες τοξικότητας. Χρησιµοποιήθηκαν τρία στελέχη (mwh, flr
και ORR) και πραγµατοποιήθηκαν δύο διασταυρώσεις [standard (ST) και high
bioactivation (HB)]. Ο έλεγχος της τοξικής δράσης έγινε µε τη προσθήκη των τριών
νανοϋλικών σε συγκεντρώσεις από 100 έως 2000 µg/ml στη τροφή προνυµφών
Drosophila. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι και οι τρεις ουσίες δεν παρουσιάζουν
τοξικότητα. Για τον έλεγχο της γενοτοξικής δράσης επιλέχθηκαν οι τρεις µεγαλύτερες
συγκεντρώσεις (500, 1000 και 2000 µg/ml). Τα φτερά των trans-ετερόζυγων, ως προς
τους γενετικούς δείκτες mwh και flr, ατόµων ελέγχθηκαν για την ύπαρξη κηλίδων
διαφορετικού φαινοτύπου, οι οποίες προκύπτουν από µεταλλάξεις ή ανασυνδυασµούς.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα εξεταζόµενα νανοϋλικά, δεν επάγουν στατιστικά
σηµαντικά αυξηµένες συχνότητες µεταλλάξεων και ανασυνδυασµών, γεγονός που
υποδηλώνει απουσία µεταλλαξιγόνου δράσης στις συγκεκριµένες συγκεντρώσεις και
πειραµατικές συνθήκες.
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EVALUATION OF THE TOXIC AND GENOTOXIC ACTIVITY
OF THREE COMPOSITE NANOMATERIALS, (CLAY-CNTS,
CLAY-AD, GO-AD) USING SMART ASSAY
Ioannidou C. 1, Tsilimigka F. 1, Goutas A.1, Potsi G. 2, Vlastos D. 3, Drosopoulou
E.1, Gournis D. 2, Mavragani-Tsipidou P. 1
1

Department of Genetic, Development and Molecular Biology, School of Biology,
Aristotle University of Thessaloniki, 2Department of Materials Science and
Engineering, University of Ioannina, 3Department of Environmental and Natural
Resources Management, University of Patras

Nanomaterials are composites in which at least one of the phases shows dimensions in
the nanometre range. They are a new generation materials, which are formed by
mixing one or more dissimilar materials at the nanoscale in order to develop new,
improved structures and properties. In the present study, the potential toxic and
genotoxic effects of three composite nanomaterials, namely, montmorillonite-carbon
nanotubes (CLAY-CNTs), montmorillonite-adamantylamine (CLAY-AD) and
adamantylamine-graphene oxide (GO-AD), were evaluated. These nanomaterials have
a variety of potential applications in the fields of environmental remediation and
biomedical applications. We employed the Somatic Mutation And Recombination Test
(SMART), an in vivo assay able to detect the mutagenic and recombinogenic activity
of the compounds under investigation. Drosophila melanogaster, a model-organism for
in vivo toxicology research, is used in this assay. In order to explore the toxic effects
of the three nanomaterials, Drosophila third instar larvae were treated with
concentrations ranging from 100 to 2000 µg/ml. Data showed that none of the three
nanomaterials exhibit toxic activity. To explore their genotoxic potential the higher
concentrations of the tested nanomaterials (500, 1000 and 2000 µg/ml) were used. The
wings of trans-heterozygous Drosophila flies with genetic markers mwh and flr were
examined under the microscope for the detection of mutations and recombination
events through the presence of mosaic spots. Our results showed that none of the three
nanomaterials induced statistically significant mutagenic events, which indicates
absence of genotoxic activity in the specific concentrations of the three nanoparticles
under our experimental conditions.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΗΣ ΠΡΩΤΕΪ ́ΝΗΣ ΤΟΥ
ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΥΡΙΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Καλαϊτζάκη Βασιλεία, Σµπώκου Ευαγγελία-Θεανώ, Χατζησταυράκη Μαρία,
Ευθυµιόπουλος Σπύρος, Παπαζαφείρη Παναγιώτα
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Η µεταβολή της ροή αίµατος στον εγκέφαλο κατά την γήρανση µπορεί να προκαλεί
οξειδωτικό στρες, λάθος αναδιπλώσεις, µη κανονικές µετα-µεταφραστικές
τροποποιήσεις, λανθασµένη µετακίνηση πρωτεϊνών, συµπεριλαµβανοµένων των
πρωτεϊνών tau και της πρόδροµης πρωτεΐνης του αµυλοειδούς (APP) που σχετίζονται
µε τη νόσο του Alzheimer. Στην παρούσα µελέτη, χρησιµοποιήσαµε την κυτταρική
σειρά SH-SY5Y, καθώς και κύτταρα στα οποία µειώσαµε την έκφραση της APP,
χρησιµοποιώντας shRNA (SH-SY5Y/APP-) και εξετάσαµε το πρότυπο
διαφοροποίησης και σηµατοδότησης παρουσία ή απουσία γλυκόζης. Aρνητική
ρύθµιση της APP έχει σαν αποτέλεσµα: 1) αδυναµία νευρωνικής διαφοροποίησης
παρουσία ρετινοϊκού οξέος, όπως φαίνεται από την έλλειψη συναπτοφυσίνης και
PSD95, 2) σηµαντική µείωση των βασικών επιπέδων pERKs, pCaMKII, pCaMKIV,
3) απώλεια έκφρασης της tau καθώς και 4) σηµαντική αύξηση της STIM1,
ενισχύοντας προηγούµενα αποτελέσµατα αυξηµένης κινητοποίησης ιόντων ασβεστίου
απουσία της APP. Η σύγκριση των αποκρίσεων κατά την εκπόλωση σε διαφορετικές
συγκεντρώσεις γλυκόζης έδειξε ότι, παρεµποδίζονται οι αναµενόµενες αποκρίσεις. Σε
SH-SY5Y/APP- κύτταρα, υψηλά επίπεδα γλυκόζης προάγουν µία σηµαντική αύξηση
των βασικών επιπέδων pERKs. Αντίθετα, σε συνθήκες στέρησης γλυκόζης,
παρατηρήθηκε αύξηση των βασικών επιπέδων pERKs, pAkt µόνο στα
διαφοροποιηµένα SH-SY5Y κύτταρα, τα οποία εκφράζουν την APP. Η αξιολόγηση
της συµβολής των pCaMKII, pCaMKIV ανέδειξε την pCamKII ως το πλέον άµεσο
και ευαίσθητο σηµατοδοτικό µόριο σε χαµηλές συγκεντρώσεις γλυκόζης. Τα
παραπάνω αποτελέσµατα, δείχνουν ότι τα τροποποιηµένα επίπεδα γλυκόζης οδηγούν
συστηµατικά σε µείωση της σηµατοδότησης των νευρικών κυττάρων κατά την
εκπόλωση, ανεξαρτήτως της παρουσίας APP, ενώ ειδικότερα η στέρηση γλυκόζης
επάγει µια σηµαντική υπερ-ενεργοποίηση των διαφόρων σηµατοδοτικών µορίων,
µόνον παρουσία APP.
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ROLE OF AMYLOID PRECURSOR PROTEIN ON
NEUROBLASTOMA CELL DIFFERENTIATION AND
SIGNALING IN RESPONSE TO GLUCOSE
Kalaitzaki Vasileia, Smpokou Evangelia-Theano, Chatzistavraki Maria,
Efthimiopoulos Spiros, Papazafiri Panagiota
Department of Animal and Human Physiology, School of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens

Abnormal blood flow in the aging brain may cause impairment of signal transduction
and the neuroprotective mechanisms including the response to trophic and growth
factors essential for neuronal survival. This may also promote oxidative stress and
misfolding, unusual post translational modifications, mistrafficking and misprocessing
of proteins including tau and the amyloid precursor protein (APP), both involved in
Alzheimer’s disease. In the present investigation, we used the neuroblastoma cell line
SH-SY5Y, and cells in which we downregulated APP expression using shRNA and
we examined their differentiation profile and signaling in response to glucose.
Downregulation of APP results in: 1) defection of neuronal differentiation in the
presence of retinoic acid, as indicated by the absence of synaptophysin and PSD95, 2)
significant decrease of important signaling such as pERKs, pCaMKII, pCaMKIV, 3)
loss of expression of tau proteins and 4) considerable increase of STIM1 protein
supporting previous observation of increased calcium mobilization. The depolarization
related signaling responses were impeded by any alteration of glucose concentration in
both cell types. In the absence of APP, high glucose concentrations induced a
significant increase of basal pERKs levels. On the contrary, in glucose deprivation, a
significant increase of basal pAkt and pERKs was observed only in the differentiated,
APP-expressing cells. Assessment of relative contribution of pCaMKII, pCaMKIV
responses revealed pCaMKII as a more immediate and amenable signaling component
in low glucose concentration, a finding that is in line with the detected increase of
calcium mobilization. The above results indicate that altered glucose concentration
leads invariably to a decrease of depolarisation-induced signalling in neuronal cells
regardless the expression level of APP, while glucose deprivation induces a substantial
overactivation of several signalling components only in the presence of APP.

71

Πρακτικά 38ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Καβάλα 26-28 Μαΐου 2016

H HSPC280, ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΠΡΩΤΕΪ ́ΝΗ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ
ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΕΛΙΚΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΓΑΓΓΛΙΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ
ΝΕΥΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ IN VITRO
Καλυβιώτης Κωνσταντίνος 1,Φυσέκης Ιωάννης1,Στυλιανοπούλου
Ηλέκτρα1,Υψηλάντης Πέτρος2,Σιµόπουλος Κωνσταντίνος2,Σκάβδης
Γεώργιος2,Krsnik Zeljka3,Γρηγορίου Ε. Μαρία2
1

Τµήµα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 2Tµήµα Ιατρικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 3University of Zagreb, School of Medicine & Croatian
Institute for Brain Reserch, Croatia

Η HSPC280 (10kD) αποτελεί ένα από τα µέλη µιας οικογένειας πρωτεϊνών µε µικρό
µοριακό βάρος, που απαντάται σε όλους τους ευκαρυωτικούς οργανισµούς εκτός από
τους µύκητες. Ανήκει στις µη τυπικές πρωτεΐνες της οικογένειας φτερωτής έλικας και
φαίνεται να µην προσδένει στο DNA. Η HSPC280 εµφανίζει ο µοιότητα µε µια
επικράτεια αλληλεπίδρασης πρωτεΐνης-πρωτεΐνης που απαντάται στα µέλη της
οικογένειας Abra (Actin-binding Rho activating protein). Στην παρούσα εργασία
αναλύσαµε το χωροχρονικό πρότυπο έκφρασης του HSPC280 τόσο στον
αναπτυσσόµενο εγκέφαλο του ποντικού όσο και στον ανθρώπινο αναπτυσσόµενο
εγκέφαλο καθώς και στην κυτταρική σειρά Neuro2a. Επιπροσθέτως, αναλύσαµε τις
λειτουργικές συνέπειες της υπερέκφρασης της HSPC280 in vitro στην κυτταρική
σειρά Neuro2a. Τ α αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι στον ποντικό η έκφραση της
HSPC280 περιορίζεται στην αναπτυσσόµενες γαγγλιονικές προεξοχές και εµπλέκεται
στους µηχανισµούς που ελέγχουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό των προγονικών
νευρικών κυττάρων του βασικού τελεγκεφάλου. Τέλος, η έκφραση του HSPC280
φαίνεται ότι είναι συντηρηµένη µεταξύ ποντικού και ανθρώπου γεγόνός που
υποδεικνύει ότι, και στα δύο είδη, παρόµοιοι µηχανισµοί ενέχονται στην νευρογένεση
στο βασικό τελεγκέφαλο.
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HSPC280, A WINGED-HELIX PROTEIN EXPRESSED IN THE
DEVELOPING MOUSE AND HUMAN GANGLIONIC
EMINENCES, INHIBITS IN VITRO NEURONAL
DIFFERENTIATION
Kalyviotis Konstantinos1,Fysekis Ioannis1,Stylianopoulou Electra1,Ypsilantis
Petros2,Simopoulos Constantinos2,Skavdis Georgios2,Krsnik Zeljka3,Grigoriou E.
Maria2
1

Department of Molecular Biology & Genetics, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis, Greece,2Department of Medicine, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis, Greece,3University of Zagreb, School of Medicine & Croatian
Institute for Brain Reserch, Croatia

HSPC280 (10kD) is a member of a family of low molecular weight proteins, which
are found in all eukaryotes except fungi. HSPC280 is a non typical winged helix
protein that shares similarity with a protein-protein interaction domain found in the
members of the Abra (Actin-binding Rho activating protein) family. We analyzed
HSPC280 expression in the developing mouse and human brain as well as during
differentiation of Neuro2a. Moreover, we investigated the functional consequences of
HSPC280 upregulation in vitro in the Neuro2a cell line system. We show that
HSPC280 expression is restricted in the developing ganglionic eminences and it is
involved in the molecular mechanisms controlling neural progenitor cells proliferation
in the basal telencephalon. Finally, HSPC280 expression is conserved in between
mouse and human suggesting that similar mechanisms operate during human
neurogenesis.
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ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΠΟΥΝ Ν-ΑΚΥΛΟΟΜΟΣΕΡΙΝΟΛΑΚΤΟΝΕΣ
Καµπούρης Ιωάννης 1, Κωνσταντινίδης Δήµητρης 1, Σάκουλα Δήµητρα 1,
Σαµαράς Πέτρος 2 και Γιάγκου Μηνάς 1
1

2

Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ,
Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής, ΑΤΕΙΘ

Τα κατά Gram αρνητικά βακτήρια συντονίζουν τη συµπεριφορά τους µέσα στις
µικροβιακές κοινότητες µε τη χρήση διαειδικών διαβιβαστών, τις Ν -ακυλοοµοσερινολακτόνες. Ο συγκεκριµένος µηχανισµός αναφέρεται ως αίσθηση µεγέθους
πληθυσµού (Quorum Sensing: QS). Το QS βασίζεται στην πυκνότητα κυττάρων του
πληθυσµού και ρυθµίζει την έκφραση διαφόρων φαινοτύπων ανάµεσα στους οποίους
και συγκαταλέγονται και ανεπιθύµητοι όπως η µολυσµατικότητα, η ανθεκτικότητα σε
αντιβιοτικά, η παραγωγή εξωκυττάριων πολυµερών και ο σχηµατισµός του
βιουµενίου. Οι νέες στρατηγικές για την παρεµπόδιση αυτών των φαινοτύπων
επικεντρώνονται στη διακοπή του QS, γνωστή ως «Quorum Quenching» (QQ). Στην
παρούσα εργασία αποµονώθηκαν βακτηριακά QQ-στελέχη από ενεργό ιλύ αστικού
λύµατος για πιθανή χρήση τους ως QQ-παράγοντες. Δείγµα ιλύος ενοφθαλµίστηκε σε
ειδικό θρεπτικό µέσο το οποίο περιείχε ανόργανα θρεπτικά συστατικά και εξανοϋλοοµοσερινολακτόνη ως κύρια πηγή άνθρακα και αζώτου. Μετά από αρκετούς
εµπλουτισµούς δείγµα από την καλλιέργεια επιστρώθηκε σε 4 διαφορετικά τρυβλία µε
LB-άγαρ και παρατηρήθηκαν διάφοροι τύποι αποικιών. Η εκτίµηση της ικανότητας
των στελεχών να διασπούν την εξανοϋλο-οµοσερινολακτόνη πραγµατοποιήθηκε µε τη
χρήση του στελέχους βιοδείκτη Chromobacterium violaceum Cv026, το οποίο
παράγει µωβ χρωστική όταν εκτεθεί σε Ν -ακυλο-οµοσερινολακτόνες. Τρία στελέχη
έδειξαν ικανότητα διάσπασης, ενώ ένα στέλεχος µόνο παρουσίασε την ικανότητα να
διασπά πλήρως 50 mM εξανοϋλο-οµοσερινολακτόνης σε 9 ώρες. Το στέλεχος
ταυτοποιήθηκε µε τη χρήση µοριακών µεθόδων (16S rRNA) ως µέλος του γένους
Lactobacillus. Το συγκεκριµένο στέλεχος αξίζει να διερευνηθεί ως ένα
βιοτεχνολογικό εργαλείο για την παρεµπόδιση της έκφρασης των ανεπιθύµητων QSεπαγόµενων φαινοτύπων.
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ISOLATION OF QUORUM QUENCHING BACTERIA FROM
WASTEWATER AND EVALUATION OF THEIR ABILITY TO
DEGRADE N-ACYL-HOMOSERINE LACTONE
Kampouris Ioannis 1, Konstantinidis Dimitris 1, Sakoula Dimitra 1, Samaras
Petros 2 and Yangou Minas 1
1

Department of Genetics, Development & Molecular Biology, School of Biology,
AUTH. 2 Department of food technology, School of food technology and nutrition,
ATEITH.

Gram-negative bacteria coordinate their behavior within the population using Ν-acylhomoserine lactones (Quorum Sensing: QS). QS is based on population density and
regulates the expression of several harmful phenotypes, such as virulence, antibiotic
resistance, production of exopolymeric substances (EPS) and biofilm formation. New
strategies for the prevention of the effects of these phenotypes are focused on the
disruption of QS, known as quorum quenching (QQ). In the present study QQbacterial strains isolated from municipal wastewater sludge for potential use as
quorum quenching agents. Activated sludge sample was cultivated to a minimal
medium that contain several inorganic nutrients and N-hexanoyl-L-homoserine lactone
(C6-HSL) as the main carbon and nitrogen source. After several enrichments sample
of the culture was streaked on a LB-agar plate and different strains with distinct types
of colonies were isolated. The evaluation of the ability of the strains to degrade C6HSL was accomplished using the biosensor strain Chromobacterium violaceum
Cv026, that produces violet pigment when it is exposed to AHLs. Three strains
exhibited capacity to degrade C6-HSL. One of the strains completely degrades 50 mM
C6-HSL in nine hours. Molecular methods (16S rRNA) revealed that this particular
strain belongs to the Lactobacillus genus. This strain should be further investigated as
a useful biotechnological tool for the prevention of the harmful QS-mediated
phenotypes expression.

75

Πρακτικά 38ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Καβάλα 26-28 Μαΐου 2016

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΝΑΚΥΛΟ-ΟΜΟΣΕΡΙΝΟΛΑΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ
Καµπούρης Ιωάννης 1, Καραγιαννακίδης Παναγιώτης 2, Μπαντή Δήµητρα 2,3,
Γιάγκου Μηνάς 1 και Σαµαράς Πέτρος 2
1

2

Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ,
Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίµων και Διατροφής , ΑΤΕΙΘ,
3
Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, ΑΠΘ

Η τεχνολογία των βιοαντιδαστήρων µεµβράνων (MBR) συνδυάζει την επεξεργασία
ενεργού ιλύος µε διήθηση, µε αποτέλεσµα παραγωγή εκροής µε υψηλή ποιότητα.
Ωστόσο η έµφραξη της µεµβράνης µειώνει την απόδοση των MBR και αυξάνει το
ενεργειακό και το οικονοµικό κόστος. Κύρια αιτία της έµφραξης αποτελεί η
προσκόλληση διαλυτών µικροβιακών προϊόντων (SMP) και δεσµευµένων
εξωκυττάριων πολυµερών (bEPS) στη µεµβράνη. Η παραγωγή των SMP και bEPS
ρυθµίζεται από την αίσθηση µεγέθους πληθυσµού, η οποία βασίζεται στην παραγωγή
διαειδικών µικροµοριακών διαβιβαστών, των N-ακυλο-οµοσερινολακτονών (Quorum
Sensing, QS). Μία µέθοδος για τον περιορισµό της έµφραξης περιλαµβάνει τη χρήση
ενζύµων ή µικροβιακών στελεχών για τη διάσπαση των Ν-ακυλο-οµοσερινολακτονών
(Quorum Quenching, QQ). Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η ικανότητα του
στελέχους Lactobacillus sp. SBR04MA, το οποίο διασπά Ν -ακυλοοµοσερινολακτόνες, να επιδρά στην έκφραση φαινοτύπων της µικροβιακής χλωρίδας
σε πιλοτικής κλίµακας βιοαντιδραστήρα µεµβράνων κατά την επεξεργασία
συνθετικού λύµατος. Ο βιοαντιδραστήρας µεµβράνων λειτούργησε σε δύο περιόδους:
στην πρώτη περίοδο ελέγχου λειτούργησε µόνο µε προσθήκη σφαιριδίων αλγινικού
(περίοδος αναφοράς) και στη δεύτερη περίοδο µε σφαιρίδια αλγινικού µε
Lactobacillus sp. SBR04MA (QQ-περίοδος). Η ικανότητα έµφραξης της µεµβράνης
εκτιµήθηκε µε την παρακολούθηση της κρίσιµης ροής. Κατά τη διάρκεια της QQπεριόδου παρατηρήθηκε µικρότερη έµφραξη των µεµβρανών και µείωση των bEPS
και SMP σε σχέση µε την περίοδο αναφοράς. Η ποιότητα της εκροής και η
αποµάκρυνση του οργανικού φορτίου δεν διέφεραν µεταξύ των δύο περιόδων.
Φαίνεται ότι το στέλεχος Lactobacillus SBR04MA είναι ένα νέο στέλεχος µε
δυνατότητα απόσβεσης της αίσθησης µεγέθους πληθυσµού το οποίο είναι ικανό να
παρεµποδίζει την έµφραξη σε βιοαντιδραστήρες µεµβρανών.
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UTILIZATION OF A BACTERIAL STRAIN DEGRADING NACYL-L-HOMOSERINE LACTONE FOR BIOFOULING
CONTROL IN MEMBRANE BIOREACTORS
Kampouris Ioannis 1, Karayannakidis Panayiotis 2, Banti Dimitra 2,3, Yangou
Minas1 and Samaras Petros2
1

Department of Genetics, Development & Molecular Biology, School of Biology,
AUTH . 2 Department of Agricultural Technologies and Food Technology, School of
Food Technology and Nutrition, ATEITH. 3 Laboratory of Analytical
Chemistry,School of chemical engineering, AUTH.

Membrane bioreactors (MBR) combine activated sludge treatment with filtration,
producing higher quality effluent. However, membrane biofouling reduces system
performances resulting to increased energy and operation costs. Biofouling is
primarily attributed to the deposition of Soluble Microbial Products (SMP), and bound
Extracellular Polymeric Substances (bEPS) on membrane pores. The formation of
SMP and bEPS is regulated by Quorum Sensing (QS). QS is based on the production
of N-acyl-homoserine lactones (AHLs). Novel methods for biofouling control exploit
enzymes or microbial strains for the degradation of AHLs. In the present study, the
ability of an AHL-degrading strain Lactobacillus sp. SBR04MA was investigated to
modulate the expression of phenotypes in a pilot scale MBR treating synthetic
wastewater. The MBR system was operated in two distinct periods: a control period
with addition of alginate beads, and a quorum quenching period (QQ) by addition of
alginate beads with Lactobacillus sp. SBR04MA. Biofouling rate was evaluated by
monitoring critical flux. During QQ operation the reactor exhibited lower biofuling
rate and reduced concentration of EPS and SMP in the content of the membrane and
the aeration tank and the effluent. Nevertheless, the quality of the effluent and the
organic loading removal were similar during the two periods. In general, it was found
that Lactobacillus SBR04MA is a new QQ-strain capable of mitigating biofouling
enhancing the performances of an MBR.
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ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ
Καραγιάννη Αικατερίνη 1, Στάµου Γεωργία 1, Kατσιάπη Ματίνα 2, Πολυκάρπου
Πoλίνα3, Μιχαλούδη Ευαγγελία1*
1Τοµέας

Ζωολογίας, 2Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 3Marine and Environmental Research Lab Ltd, Λεµεσσός Κύπρος
*email: tholi@bio.auth.gr

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της ποικιλότητας των
ζωοπλαγκτικών οργανισµών σε φυσικές εφήµερες λίµνες της Κύπρου µε αυξηµένη
αλατότητα, µέσω του προσδιορισµού της σύνθεσης και της αφθονίας της
ζωοπλαγκτικής κοινωνίας. Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο
του 2014 και την περίοδο Μάρτιος-Μάιος 2015 σε 7 λίµνες της Κύπρου. Σύµφωνα µε
τα ταυτόχρονα δεδοµένα αλατότητας οι λίµνες διακρίθηκαν σε αλµυρές µε αλατότητα
>35‰ (Αεροδροµίου, Ακρωτήρι, Μεγάλη Λάρνακας, Ορφανή, Σορός ) και σε
υφάλµυρες µε αλατότητα 10‰ (Ορόκλινη, Παραλίµνι). Ο αριθµός των τάξα που
αναγνωρίστηκε κυµάνθηκε από 10 (Λίµνη Αεροδροµίου και Σορός ) έως 31
(Παραλίµνι), ενώ είδη της τάξης Anostraca καταγράφηκαν µόνο στις αλµυρές λίµνες.
Η αφθονία, για τις αλµυρές λίµνες κυµάνθηκε από 1,43 άτοµα/L (Αεροδροµίου) έως
20,47 άτοµα/L (Μεγάλη Λάρνακας) και στις υφάλµυρες από 56,65 (Παραλίµνι) έως
1253,33 άτοµα/L (Ορόκλινη). Η διακύµανση της αφθονίας των τροχοφόρων και στις
δύο κατηγορίες λιµνών επηρεάστηκε πιθανότατα από την αλατότητα και τη θηρευτική
πίεση του κωπήποδου Arctodiaptomus salinus. Στις αλµυρές λίµνες τα τροχοφόρα
εµφάνισαν αντίστροφη σχέση στην αφθονία µε τα κλαδοκερωτά και τα ανόστρακα,
πιθανόν λόγω ανταγωνισµού. Στις υφάλµυρες λίµνες, στη συνολική αφθονία
παρατηρήθηκε αυξηµένη συµµετοχή του κλαδοκερωτού Moina brachiata και του
κωπηπόδου A. salinus, πιθανόν λόγω του εύρους της αλατότητας που ευνοεί την
κυριαρχία τους.

78

Proccedings of the 38th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences Kavala, May 26-28, 2016

ZOOPLANKTON COMMUNITIES IN TEMPORARY SALT
LAKES IN CYPRUS
Karagianni Aikaterini1, Stamou Georgia1, Katsiapi Matina2, Polykarpou Polina3,
Michaloudi Evangelia1*
of Zoology, 2Department of Botany, Aristotle University of Thessaloniki,
Marine and Environmental Research Lab Ltd, Limassol Cyprus *email:
tholi@bio.auth.gr

1Department
3

The aim of this research was to study the diversity of zooplankton communities in
temporary salt lakes of Cyprus, in terms of species richness and abundance. Samplings
took place on February 2014 and during the period March-May 2015 in 7 lakes of
Cyprus. According to salinity values measured during the samplings, lakes were
classified as saline with salinity >35‰ (Aerodromiou, Akrotiri, Megali Larnakas,
Orfani, Soros) and brackish with salinity 10‰ (Oroklini, Paralimni). The number of
identified taxa varied from 10 (Aerodromiou and Soros) to 31 (Paralimni), while
species of order Anostraca were recorded only in the saline lakes. Estimated
abundance of the saline lakes ranged from 1.43 ind/L (Aerodromiou) to 20.47 ind/L
(Megali Larnakas), and of the brackish lakes from 56.65 (Pikrolimni) to 1253.33 ind/L
(Oroklini). Rotifers’ abundance variation in all lakes was possibly influenced by
salinity and predation from the copepod Arctodiaptomus salinus. In the saline lakes,
rotifers had an inverse relationship with cladocerans and anostraca in terms of
abundance, possibly due to competition. In the brackish lakes, the cladoceran Moina
brachiata and the copepod A. salinus had high contribution in total abundance,
possibly because of the salinity range which favors the dominance of these organisms.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ KLF1 ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΜΕΑΥΞΗΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
(HBF)
Καραµάνη Α., Χασανίδης Χ., Μπούτου E., Μπαλασοπούλου A., Κόλλια Π.
Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Κέντρο Μεσογειακής Αναιµίας Λαϊκό Νοσοκοµείο
Αθηνών
Ο KLF1 είναι ένας µεταγραφικός παράγοντας ο οποίος ρυθµίζει τη µεταστροφή της
έκφρασης από γ - σε β -σφαιρίνη. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιείται είτε άµεσα,
ρυθµίζοντας την ενεργοποίηση της µεταγραφής του β -γονιδίου, είτε έµµεσα
ενεργοποιώντας µεταγραφικούς καταστολείς για την αποσιώπηση του γ -γονιδίου.
Μεταλλαγές στον KLF1 οδηγούν σε αυξηµένη έκφραση των γ -γονιδίων µε
αποτέλεσµα την αυξηµένη τιµή εµβρυικής αιµοσφαιρίνης (HbF). Η κατάσταση αυτή
δεν έχει κλινική επίπτωση σε φυσιολογικά άτοµα ενώ σε ασθενείς µε µείζονα β θαλασσαιµία και δρεπανοκυτταρική νόσο παρέχει κλινικά πλεονεκτήµατα. Το γεγονός
αυτό ταυτόχρονα µε την αποκλειστική έκφραση του KLF1 στα ερυθροκύτταρα τον
καθιστούν ιδανικό στόχο για γονιδιακή παρέµβαση µε σκοπό την αύξηση των
επιπέδων HbF και τη βελτίωση της κλινικής εικόνας των ασθενών. Σκοπός της
εργασίας ήταν η διερεύνηση του γονιδίου KLF1 σε δείγµατα ετεροζυγωτών β θαλασσαιµίας και φυσιολογικών δειγµάτων µε αυξηµένη τιµή HbF>4%.
Αποµονώθηκε DNA 47 δειγµάτων (32 ετεροζυγώτες/15 φυσιολογικά) και
πραγµατοποιήθηκε PCR και αλληλούχιση του γονιδίουKLF1. Ανιχνεύτηκαν µία
δηµοσιευµένη µεταλλαγή (-148G>A) για πρώτη φορά στον ελληνικό πληθυσµό (βετεροζυγώτης, HbF: 19.5%), η οποία συνυπήρχε µε µία ήδη γνωστή αλλαγή άγνωστης
κλινικής σηµασίας (c.544T>C, p.Phe182Leu), δύο αλλαγές, µη καταγεγραµµένες προς
το παρόν σε βάσεις δεδοµένων (g.1980C>A; c.831A>C)(β-ετεροζυγώτες, HbF: 5.9%
and 10,1%) και ένας γνωστός πολυµορφισµός (c.304T>C, p.Ser102Pro)που
εµφανίστηκε στην πλειοψηφία των δειγµάτων. Στον έλεγχο των γ -γονιδίων, που
προηγήθηκε αυτού του KLF1 γονιδίου, ανιχνεύτηκε η µεταλλαγή -158C>T (HBG1,
Cretan type) για πρώτη φορά σε δείγµα αλβανικής καταγωγής. Η ανάλυση του KLF1
σε µικρό αριθµό δειγµάτων αποκάλυψε µεγάλη ποικιλοµορφία η οποία πιθανώς
σχετίζεται µε την έκφραση της HbF. Περαιτέρω ανάλυση του KLF1, καθώς και άλλων
τροποποιητικών παραγόντων της έκφρασης της HbF πρέπει να διεξαχθούν ώστε να
αποκαλυφθεί ο µηχανισµός ρύθµισης της εµβρυικής αιµοσφαιρίνης.
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SCREENING OF KLF1 GENE VARIANTS IN CASES WITH
INCREASED LEVELS OF FETAL HEMOGLOBIN
Karamani A., Chassanidis C., Boutou E., Balassopoulou A, Kollia P.
Molecular Genetic Lab, Thalasseamic Centre, LAIKO Hospital Athens
KLF1 is a transcription factor, which promotes the shift in expression from γ - to β globin. This process is carried out either directly, by activating the transcription of βgene, or indirectly by activating transcription repressors for silencing γ -genes.
Variations of KLF1 lead to increased expression of fetal hemoglobin (HbF), showing
clinical benefits for thalassaemia patients,while it does not alter the phenotype of
normal subjects. Furthermore,its exclusive expression in erythrocytes makes it an ideal
target for gene intervention in order to increase HbF levels and thus ameliorate the
patient’s phenotype. This study aimed to identify possible variations of KLF1 gene, in
β thalassaemia heterozygotes and normal controls presenting high levels of HbF>4%.
DNA from 47 blood samples was obtained (32heterozygotes/15 normal) and analyzed
by PCR and Sanger sequencing of KLF1 gene. An already characterized alteration (148G>A) detected for the first time in the Greek population (β-thalassaemia
heterozygote, HbF: 19.5%) in coexistence with one published variation of unknown
significance (c.544T>C,p.Phe182Leu). Two alternations, not yet recorded (g.
1980C>A, c.831A>C), were found in β -thalassaemia heterozygotes, (HbF: 5.9% and
10,1%) and a frequent polymorphism (c.304T>C,p.Ser102Pro) was present in the
majority of tested samples, γ -genes investigation prior to this of KLF1 revealed the
polymorphism -158C>T (HBG1, Cretan-type) for the first time in an Albanian origin
sample. KLF1 analysis in a small cohort of samples revealed variations that could
possibly contribute in differential HbF expression. More extensive analysis of the
above gene along with other non-globin genes modifying factors of HbF expression
has to be conducted especially in β -thalassaemia patients in order to understand
theregulation mechanisms of HbF.
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Η ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΦΡΑΓΜΑΛΙΜΝΗ
ΣΜΟΚΟΒΟΥ
Καραπούλιος Ευάγγελος, Στάµου Γεωργία, Καραγιάννη Αικατερίνη, Μιχαλούδη
Ευαγγελία*
Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, *email: tholi@bio.auth.gr
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της ζωοπλαγκτικής κοινωνίας στη
φραγµαλίµνη Σ µοκόβου, µέσω της καταγραφής της ποικιλότητας και της εκτίµησης
της αφθονίας και της βιοµάζας. Εξετάστηκαν συνολικά τέσσερα εποχικά δείγµατα του
έτους 2015 που συλλέχθηκαν µε δίχτυα πλαγκτού µε άνοιγµα µατιού 50 και 100 µm.
Σε ό, τι αφορά τη σύνθεση των ειδών κυρίαρχα ήταν τα τροχοφόρα. Αξιοσηµείωτη
είναι η παρουσία του Arctodiaptomus steindachneri, η καταγραφή του οποίου στη
φραγµαλίµνη Σµοκόβου διευρύνει τα όρια εξάπλωσής του, καθώς χαρακτηρίζεται ως
ενδηµικό στα δυτικά Βαλκάνια. Η συνολική αφθονία κυµάνθηκε από 13,56 έως 52,38
ind/L και η βιοµάζα από 13,30 έως 96,84 µg/L, µε κυρίαρχη οµάδα τα καρκινοειδή. Η
µέγιστη τιµή σηµειώθηκε τον Απρίλιο και η ελάχιστη το Δεκέµβριο. Από τα
καρκινοειδή επικράτησαν ως προς την αφθονία και τη βιοµάζα, στην υποκλάση των
κωπηπόδων το A. steindachneri, ενώ στην τάξη των κλαδοκερωτών τα είδη
Ceriodaphnia pulchella και Diaphanosoma sp. Στον πληθυσµό του A. steindachneri
κυριάρχησαν τα αναπτυξιακά στάδια των κωπηποδιτών και των ναυπλίων. Στη
συνολική αφθονία τα κυρίαρχα άτοµα ήταν 700 µm. Ωστόσο καταµετρήθηκαν και
άτοµα >1.100 µm.
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THE ZOOPLANKTON COMMUNITY OF SMOKOVOS
RESERVOIR
Karapoulios Evangelos, Stamou Georgia, Karagianni Aikaterini, Michaloudi
Evangelia*
Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, * email: tholi@bio.auth.gr

The purpose of the present research was to study the zooplankton community of
Smokovos reservoir, in terms of biodiversity as well as the estimation of its abundance
and biomass. Four seasonal zooplankton samples were examined in total. They were
collected during the year 2015, using zooplankton nets with mesh size of 50 and 100
µm. Species composition was dominated by rotifers. The presence of Arctodiaptomus
steindachneri is considered noteworthy, since this record expands its distribution. It is
believed to be an endemic species of the western Balkans. Total abundance ranged
from 13.56 to 52.38 ind/L and total biomass from 13.30 to 96.84 µg/L, with
crustaceans being the dominant group. The highest value was recorded in April and
the lowest in December. The most dominant species in terms of abundance and
biomass within copepods was A. steindachneri and within the cladoceran the species
Ceriodaphnia pulchella and Diaphanosoma sp. The population of A. steindachneri
was dominated by its developmental stages (nauplii and copepodites). Abundance was
dominated by individuals with sizes 700 µm, although individuals >1,100 µm were
also recorded.
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ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΠΑΣ
Καρατσιοµπάνη Στεφανία, Μεγαλοφώνου Περσεφόνη
Τοµέας Ζωολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσσια, 157-84, Αθήνα
Η γόπα, Boops boops L., είναι ψάρι µικρού µεγέθους, της οικογένειας Sparidae, που
αφθονεί στις ελληνικές θάλασσες. Με σκοπό τη µελέτη της βιολογίας αναπαραγωγής
του είδους, εξετάστηκαν οι τιµές του γοναδοσωµατικού δείκτη ανά µήνα και
εκτιµήθηκε η γεννητική ωριµότητα µε παρατήρηση µορφολογικών χαρακτηριστικών
των γονάδων και ιστολογικών παρασκευασµάτων. Συνολικά µελετήθηκαν 187 άτοµα,
µήκους 130-252 mm και βάρους 18,9 - 104,9 g, που αλιεύτηκαν στις Κυκλάδες κατά
την περίοδο Δεκέµβριος 2011 - Μάιος 2012. Πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις των
ψαριών και των γονάδων και προσδιορισµός του σταδίου γεννητικής ωρίµανσης
σύµφωνα µε την κλίµακα Nikolsky. Τα ψάρια κατατάχθηκαν στη συνέχεια σε στάδια
ωρίµανσης µε κριτήριο τα ιστολογικά παρασκευάσµατα. Έγινε σαφές πως ο
γοναδοσωµατικός δείκτης αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο εκτίµησης της γεννητικής
ωρίµανσης, καθώς η µεταβολή του ακολουθεί αυτή των σταδίων ωρίµανσης. Στα
αρσενικά άτοµα σταδίου I o γοναδοσωµατικός δείκτης έχει µέσο όρο 0,148, σταδίου
II 1,645, σταδίου III 3,428, σταδίου IV 5,036 και σταδίου V 0,161. Αντιστοίχως, στα
θηλυκά ο µέσος όρος του γοναδοσωµατικού δείκτη είναι για το στάδιο I 0,570, για το
στάδιο II 1,064, για το στάδιο III 2,984, για το στάδιο IV 4,58, για το στάδιο V 7,229
και για το στάδιο VI 3,486. Διαπιστώθηκε ότι η αναπαραγωγική περίοδος του είδους
ξεκινά τον Ιανουάριο και ολ οκληρώνεται το Μάιο, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά
ωρίµων ατόµων εµφανίζονται µεταξύ Ιανουάριου και Μάρτιου. Χαρακτηριστική ήταν
η ταυτόχρονη ύπαρξη ωοκυττάρων διαφόρων µεγεθών και διαδοχικών σταδίων
ανάπτυξης σε ώριµα άτοµα, κάτι που αποδεικνύει πως η γόπα έχει ασύγχρονη
ωοκυτταρική ανάπτυξη και εποµένως µπορεί να θεωρηθεί ως πολλαπλός ωοαποθέτης.
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HISTOLOGICAL STUDY OF THE STAGES OF THE GONADAL
MATURATION OF BOOPS BOOPS L.
Karatsiompani Stefania, Megalofonou Persephone
Zoology and Marine Biology, Department of Biology, University of Athens, University
Campus, Ilisia, 157-84, Athens
The bogue, Boops boops L., is a small fish, in the Sparidae family, which is abundant
in the Greek seas. In order to study the biology of the reproduction of the species, the
values of gonadosomatic index have been examined per month and the gonadal
maturity was evaluated by observation of morphological characteristics of the gonads
and histological preparations. A total of 187 individuals, 130-252 mm in length and
weight 18.9 - 104.9 g, were caught in Cyclades during December 2011 - May 2012.
Measurements of the fish and the gonads were conducted and the maturation was
determined, accordingly to the Nikolsky‘s ranking system. The fish were then
classified in sexual maturity stages in terms of histological preparations. It became
apparent that the gonadosomatic index is a valid tool for assessing the gonadal
maturation, as its change follows the one of the maturation stages. In stage I males
gonadosomatic index had an average of 0,148, stage II 1,645, stage III 3,428, stage IV
5,036 and stage V 0,161. Respectively, in female specimens the average
gonadosomatic index is 0,570 for stage I, 1,064 for stage II, 2,984 for stage III, 4.58
for stage IV, 7,229 for stage V and 3,486 for stage VI. It was found that the breeding
season of the species starts in January and ends in May, while the highest rates of
mature individuals occur between January and March. The simultaneous presence of
oocytes in different sizes and the consecutive developmental stages in mature
individuals proves that the Bogue has an asynchronous oocyte development and
therefore can be considered as a multiple depositor.
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ΠΡΩΤΟΠΑΝΑΞΑΔΙΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΠΑΝΑΞΑΤΡΙΟΛΗ ΩΣ
ΠΙΘΑΝΟΙ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΩΝ
ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ
Καρρά Αικατερίνη, Κωνσταντίνου Μαρία, Γεωργαντζά Δήµητρα, Γοργογιέτας
Βύρωνας, Παπαδοπούλου Καλλιόπη, Ψαρρά Άννα-Μαρία
Εργαστήριο Δοµικής και Λειτουργικής Βιοχηµείας του Τµήµατος Βιοχηµείας και
Βιοτεχνολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας/Πλούτωνος 26 και Αιόλου, Λάρισα

Τα γλυκοκορτικοειδή (GCs) είναι στεροειδείς ορ µόνες, οι οποίες ρυθµίζουν την
κυτταρική ανάπτυξη, το µεταβολισµό, την ανοσολογική απόκριση και την απόπτωση
µέσω του αντίστοιχου υποδοχέα τους, του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών (GR), µε
γενωµικό ή µη γενωµικό µηχανισµό δράσης. Τα GCs έχουν αντι-φλεγµονώδεις
δράσεις, και γι’αυτό χρησιµοποιούνται συστηµατικά για τον έλεγχο χρόνιων
φλεγµονωδών νόσων ή χορηγούνται τοπικά σε ασθενείς που πάσχουν από αλλεργίες.
Όµως, η χρόνια χρήση των GCs προκαλεί δυσµενείς παρενέργειες, όπως ο διαβήτης, η
οστεοπόρωση, η απώλεια µυϊκής µάζας, η ανακατανοµή του λίπους, κ.α. Έτσι,
προκύπτει ανάγκη για επιλεκτικούς αγωνιστές του υποδοχέα των γλυκοκορτικοειδών
(SEGRA), οι οποίοι θα είναι εξίσου αποτελεσµατικοί όσο και τα κλασικά GCs, αλλά
µε µειωµένες παρενέργειες. Η πρωτοπαναξαδιόλη (g-PPD) και η πρωτοπαναξατριόλη
(g-PPT) είναι τριτερπενοειδείς ενώσεις που έχουν δοµικές ο µοιότητες µε τα
γλυκοκορτικοειδή και εµφανίζουν αντι-φλεγµονώδη και αντικαρκινική δράση. Στην
παρούσα µελέτη, εξετάσαµε αν οι δύο αυτές τριτερπενοειδείς ενώσεις ασκούν τις
δράσεις τους, τουλάχιστον εν µέρει, µέσω της ρύθµισης της σηµατοδότησης των GCs.
Δείξαµε ότι η g-PPD και η g-PPT ασκούν δράσεις ανάλογες µε αυτές των GCs µέσω
της ρύθµισης της πυρηνικής µετατόπισης του GR, την αναστολή της µεταγραφικής
ενεργότητας του NF-κΒ, και της µη ή αρνητικής επίδρασης τους στη ρύθµιση της
έκφρασης ορισµένων γονιδίων στόχων του GR, που εµπλέκονται στο µεταβολισµό
της γλυκόζης και στην επαγόµενη από GCs απόπτωση, σε HeLa ή/και HepG2, GRθετικά καρκινικά κύτταρα. Επιπλέον, δείξαµε ότι η αντιφλεγµονώδης δράση της gPPD και g-PPT περιορίζεται σε GR-σχεδόν αρρνητικά COS-7 κύτταρα,
υποδεικνύοντας ότι η ανασταλτική τους δράση επί της δραστικότητας του Ν F-κΒ
διαµεσολαβείτε από τον GR. Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι η g-PPD και η g-PPT
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εκλεκτικοί αγωνιστές του υποδοχέα των
γλυκοκορτικοειδών και να αξιοποιηθούν για εν δυνάµει θεραπευτική χρήση.
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PROTOPANAXADIOL AND PROTOPANAXATRIOL AS
POTENT SELECTIVE GLUCOCORTICOID RECEPTOR
AGONISTS
Karra Aikaterini,Konstantinou Maria, Georgatza Demetra,Gorgogietas
Vyronas,Papadopoulou Kalliope, Psarra Anna-Maria
Laboratory of Structural and Functional Biochemistry Department of Biochemistry
and Biotechnology, University of Thessaly / Ploutonos 26 and Aiolou, Larissa

Glucocorticoids (GCs) are steroid hormones, which regulate cell growth, metabolism,
immune response and apoptosis, through their cognate receptor, the glucocorticoid
receptor (GR), by genomic or non-genomic mechanisms of action. Due to GCs antiinflammatory activities, GCs are used systemically to control chronic inflammatory
diseases or they are administered locally to patients suffering from allergies. On the
other hand, the chronic use of GCs gives rise to adverse side effects such as diabetes,
osteoporosis, muscle wasting, fat redistribution, mood disorders and suppression of the
HPA axis. Thus, there is a high need for selective glucocorticoid receptor agonists
(SEGRA) as effective as classic GCs, but with reduced side effects. Protopanaxadiol
(g-PPD) and Protopanaxatriol (g-PPT) are triterpene that show structural similarities
with GCs and exhibit anti-inflammatory and anti-cancer activities. In this study, we
examined whether g-PPD and g-PPT exert their actions, at least in part, through the
regulation of GR signaling. We showed that g-PPD and g-PPT exert potent GCs
actions through the regulation of glucocorticoid receptor nuclear translocation,
inhibition of NF-κB transcriptional activation, and no effect or down-regulation of
certain glucocorticoid receptor target genes expression, involved in glucose
metabolism and in the GCs-induced apoptosis, in HeLa and/or in HepG2 GR-positive
cells. Moreover, we showed that the anti-inflammatory activity of g-PPT and g-PPT is
diminished in the low GR level COS-7 cells, indicating that their inhibitory effect on
NF-κB activity is GR-mediated. Our results indicate that g-PPD and g-PPT are potent
selective glucocorticoid receptor agonists and could have great potential for
therapeutic use.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ
ΕΞΑΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΟΥ GGGGCC ΣΤΗ ΜΗ ΚΩΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ C9ORF72 ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Κατσούλα Γεωργία1, Κέκου Κυριακή2, Σβίγγου Μαρία2, Βελτρά Δανάη2,
Κίτσιου-Τζέλη Σοφία2, Λάµνησου Κλεονίκη1
1

Τοµέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2 Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Η παρουσία µιας επαναλαµβανόµενης GGGGCC επέκτασης στην µη κωδική περιοχή
των γονιδίων του ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης 72 στο χρωµόσωµα 9 (C9ORF72)
έχει αναγνωριστεί ως η κύρια γενετική αιτία της πλάγιας αµυοτροφικής σκλήρυνσης
(ALS) ή/και του µετωποκροταφικού εκφυλισµού (FTD) στον καυκάσιο πληθυσµό. Οι
επεκτάσεις βρίσκονται στο 5-40% των περιπτώσεων οικογενούς ALS και FTD και
στο 5% των σποραδικών περιπτώσεων. Η νωτιαία µυϊκή ατροφία (SMA) είναι µια
νευροµυϊκή ασθένεια που οφείλεται κυρίως σε µεταλλάξεις του γονιδίου SMN1 και
χαρακτηρίζεται από τον εκφυλισµό των κατώτερων κινητικών νευρώνων, που
παρατηρείται και σε περιπτώσεις ALS. Στην παρούσα µελέτη διερευνήθηκε η
συχνότητα των GGGGCC επαναλήψεων στον ελληνικό πληθυσµό καθώς και η πιθανή
συσχέτισή τους µε τους µε φαινοτύπους που προσοµοιάζουν σ ε SMA. Γι' αυτό το
σκοπό ελέγχθηκαν 100 άτοµα φυσιολογικού πληθυσµού, 54 µε φαινότυπο SMAIII, 13
µε φαινότυπο SMAII και 33 µε φαινότυπο SMAI εφαρµόζοντας τις µεθόδους της
συµβατικής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR), repeat-primed PCR,
ηλεκτροφόρησης µέσω τριχοειδών και fragment analysis. Τα δείγµατα ασθενών είχαν
παραπεµφθεί µε πιθανή διάγνωση SMA και είχαν βρεθεί αρνητικοί για τις συχνότερες
µεταλλάξεις σε προηγούµενο µοριακό έλεγχο στο Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής. Ως
θετικά control χρησιµοποιήθηκαν ασθενείς µε διαγνωσµένη ALS, φορείς της
παθολογικής επέκτασης (>45 επαναλήψεις). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα
συχνότερα αλληλόµορφα στο φυσιολογικό πληθυσµό είναι αυτά που περιέχουν 2
(f=56,5%), 8 (f=15%) και 5 (f=8,5%) επαναλήψεις αντίστοιχα. Γενικά, το 78% του
φυσιολογικού πληθυσµού φέρει από 2-9 επαναλήψεις, το 21% από 10-19 ενώ µόλις το
1% φέρει πάνω από 20 επαναλήψεις, ευρήµατα που συµφωνούν µε τη βιβλιογραφία
για άλλους πληθυσµούς. Επιπλέον, έπειτα από πραγµατοποίηση του Mann-Whitney U
Test (U=193,Z=-0,6792,p=0,4965>0,05) δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική
διαφορά στην κατανοµή των αλληλοµόρφων µεταξύ του φυσιολογικού και του
πληθυσµού µε SMA φαινότυπο.
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STUDY OF THE GGGGCC HEXANUCLEOTIDE REPEAT
NUMBER IN THE NON-CODING REGION OF C9ORF72 GENES
IN GREEK POPULATION
Katsoula Georgia1, Kekou Kyriaki2, Svigou Maria2, Veltra Danae2, Kitsiou-Tzeli
Sofia2, Lamnissou Kleoniki1
Department of Genetics & Biotechnology, Faculty of Biology, National &
Kapodistrian University of Athens, 2 Department of Medical Genetics, Medical
School National & Kapodistrian University of Athens, Greece
1

The presence of a GGGGCC repeat expansion in the non-coding region of the open
reading frame 72 genes in chromosome 9 (C9ORF72) has been identified as the
primary genetic cause of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and/or frontotemporal
degeneration (FTD) in the Caucasian population. The expansion is found in 5-40% of
familial ALS and FTD cases as well as 5% of sporadic cases. Spinal muscular atrophy
(SMA) is a neuromuscular disease, which is mainly caused by mutations of SMN1
gene and is characterized by degeneration of the lower motor neurons, a situation that
also occurs in ALS cases. In this study, we investigated the frequency of GGGGCC
repeats in Greek population and the possible association with phenotypes resembling
SMA. For this purpose, 100 individuals of normal population, 54 of SMAIII
phenotype, 13 of SMAII phenotype and 33 of SMAI phenotype were screened using
conventional polymerase chain reaction (PCR), repeat-primed PCR, capillary
electrophoresis and fragment analysis. Individuals belonging to any of the three SMA
phenotypes were found negative for the most common mutations of SMN1 gene in
previous genetic testing in the laboratory of Medical Genetics. As positive control we
included patients diagnosed with ALS, who were carriers of pathological expansion
(>45 repeats). The results showed that the most frequent alleles in the normal
population are those containing two repeats (f = 56,5%), 8 repeats (f = 15%) and 5
repeats (f = 8,5%). In general, 78% of the normal population carry 2-9 repeats, 21%
carry 10 -19 repeats while only 1% carry more than 20 repeats. Furthermore, after
performing statistical analysis using Mann-Whitney U Test (U= 193, Z=-0,6792,
p=0,4965>0,05) no statistically significant difference was observed in the distribution
of the alleles between normal population and individuals with SMA phenotype.

89

Πρακτικά 38ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Καβάλα 26-28 Μαΐου 2016

ΔΟΜΟ- ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ
ΑΔΙΠΟΓΕΝΕΣΗΣ. ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ.
Καφαντάρη Μελανθία 1, Τσαβέ Όλγα 1, Γιαβροπούλου Π. Μαρία 2, Σαλίφογλου
Αθανάσιος 1
1

Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκης 54124, Ελλάδα. E-mail: melkafantari@gmail.com,
tsaveolga@gmail.com, salif@auth.gr, 2 Εργαστήριο Μοριακής Ενδοκρινολογίας, Α’
Παθολογική Κλινική, ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 5412, Ελλάδα. E-mail:
margia@med.auth.gr

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί µια ο µάδα µεταβολικών ασθενειών οι οποίες
χαρακτηρίζονται κυριώς από υπεργλυκαιµία εξαιτίας της απουσίας ινσουλίνης, της
διαταραγµένης έκκρισής της ή /και της ινσουλινο-ανοχής. Ο Διαβήτης τύπου ΙΙ
σχετίζεται µε την παχυσαρκία και µια πιθανή σχέση ανάµεσά τους είναι ο λιπώδης
ιστός, ο οποίος αποθηκεύει ενέργεια µε τη µορφή λιπιδίων και απελευθερώνει
ελεύθερα λιπαρά οξέα. Εκτιµάται πως ο αριθµός των αδιποκυττάρων στο ανθρώπινο
σώµα καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από την αδιπογένεση, την διαδικασία
διαφοροποίησης των αδιποκυττάρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τα
προ-αδιποκύτταρα µε τη µορφή ινοβλαστών µετατρέπονται σε ώριµα αδιποκύτταρα.
Πολλές µελέτες έχουν δείξει πιθανή συσχέτιση µεταξύ συµπλόκων
ψευδαργύρου/βαναδίου και αδιπογένεσης. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να
εµβαθύνει στην σχέση µεταξύ καλώς ορισ µένων µορφών κιτρικού
ψευδαργύρου/βαναδίου όσον αφορά α) την κυτταρική επιβίωση προ- και ώριµων
αδιποκυττάρων (3T3-L1), β) την ενδογενή κυτταρική µετανάστευση, και γ)
ινσουλινοµιµητική αδιπογενητική ικανότητα. Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν πως και
ο κιτρικός ψευδάργυρος (ΙΙ) και το κιτρικό βανάδιο (ΙV) είναι α) (α)τοξικά µε δόσοκαι χρόνο-εξαρτώµενο τρόπο, β) δεν επηρεάζουν την κυτταρική κινητικότητα, γ)
επάγουν την κυτταρική διαφοροποίηση των 3T3-L1 προ-αδιποκυττάρων σε ώριµα
αδιποκύτταρα µέσω της αυξηµένης έκφρασης των ιστοειδικών βιοδεικτών (PPAR-γ,
GLUT 4, GCK και αδιπονεκτίνης), και δ) υποδεικνύουν την δοµικά βασιζόµενη
µεταλλο-επαγόµενη αδιπογένεση ως µια διαδικασία κλειδί συνεισφέροντας στην
ανάπτυξη µελλοντικών αντιδιαβητικών µεταλλοφαρµάκων.
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STRUCTURE- AND METAL-SPECIFIC INDUCTION OF
ADIPOGENESIS. BIOCHEMICAL AND GENETIC
APPROACHES.
Kafantari Melanthia 1, Tsave Olga 2, Yavropoulou P. Maria 2, Salifoglou
Athanasios 1
1

Department of Chemical Engineering, School of Engineering, Aristotle University of
Thessaloniki, Thessaloniki 54124. E-mail: melkafantari@gmail.com,
tsaveolga@gmail.com, salif@auth.gr, 2 Division of Clinical and Molecular
Endocrinology, 1st Department of Internal Medicine, AHEPA, University Hospital,
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 54124, Greece E-mail:
margia@med.auth.gr

Diabetes mellitus is a group of metabolic disorders mainly characterized by
hyperglycemia due to absence of insulin, impaired insulin secretion, and\or insulin
resistance. Type II Diabetes is related to obesity and a very likely link between the two
is adipose tissue, which stores energy in the form of triglycerides and releases free
fatty acids. It is estimated that the number of adipocytes present in the human body is
determined to a large extent by adipogenesis, the adipocyte differentiation process.
During this process, fibroblast-like pre-adipocytes evolve into mature adipocytes.
Several studies have shown that there might be an association between zinc/vanadium
compounds and adipogenesis. The aim of this study is to delve into the correlation
between well-defined forms of zinc (II)-citrate and vanadium (IV)-citrate on the a)
survival of pre- and mature adipocytes (3T3-L1), b) endogenous cell motility, and c)
insulin enhancing adipogenic capacity. The emerging results suggest that both zinc
(II)-citrate and vanadium (IV)-citrate a) are (a)toxic in a concentration- and timedependent manner, b) have no influence on cell motility, c) can induce 3T3-L1 preadipocyte differentiation into mature adipocytes through elevation of tissue specific
biomarker levels (PPAR-γ, GLUT 4, GCK and adiponectin), and d) exemplify
structurally-based metal-induced adipogenesis as a key process contributing to the
development of future antidiabetic metallodrugs.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΣΜΟΥ, ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
ΣΩΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ
ΑΥΤΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΜΙΔΙΟΥ MEDIODACTYLUS KOTSCHYI
Καφετζής Στράτος, Καψάλας Γρηγόρης, Schwarz Rachel, Itescu Yuval, Meiri
Shai, Παφίλης Παναγιώτης
Τοµέας Ζωολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσσια, 15784, Ελλάδα /
Τµήµα Ζωολογίας, Πανεπιστήµιο του Τελ Αβίβ, 6997801 Τελ Αβίβ, Ισραήλ

Η επίδοση στο τρέξιµο έχει µεγάλη επίδραση στη βιολογία των σαυρών
συµπεριλαµβανοµένης της τροφοληψίας, της άµυνας, της αναπαραγωγής και της
διαφυγής από θηρευτές. Πολλοί παράγοντες µπορεί να επηρεάζουν την ταχύτητα
τρεξίµατος, όπως η θηρευτική πίεση, η δοµή του ενδιαιτήµατος, η θερµοκρασία κ.α.
Στην παρούσα εργασία εξετάσαµε κάποιους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάζουν
την ταχύτητα τρεξίµατος ενός κοινού Μεσογειακού σαµιαµιδιού. Το Mediodactylus
kotschyi είναι µια µικρή σαύρα που εκτείνεται στα Βαλκάνια και την Ανατολική
Μεσόγειο. Είναι κυρίως ηµερόβιο είδος αλλά µπορεί να δραστηριοποιείται και κατά
τη νύχτα. Παρ’ όλο που τα δάκτυλα του δεν φέρουν ελάσµατα, είναι ικανός
αναρριχητής και ενώ κάποιοι πληθυσµοί διαβιούν σε βράχια, άλλοι - κυρίως στα
ηπειρωτικά – προτιµούν τα δέντρα. Εξετάσαµε την επίδραση του νησιωτισµού, του
µεγέθους και της θερµοκρασίας σώµατος, της αυτοτοµίας της ουράς και της κλίσης
στην ταχύτητα τριών νησιωτικών και τριών ηπειρωτικών πληθυσµών του M. kotschyi.
Χρησιµοποιήσαµε έναν διάδροµο µε λέιζερ και φωτοαντιστάσεις για την
χρονοµέτρηση των δοκιµών µε ακρίβεια. Τα άτοµα µετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες
θερµοκρασίας αέρα και υποστρώµατος, σε κλίσεις 0° και 45°, κατά τη διάρκεια των
ίδιων ωρών της ηµέρας. Η αυτοτοµία, η θερµοκρασία και το µήκος σώµατος δεν
επηρέασαν την µέγιστη ταχύτητα σε καµία κλίση. Στην κλίση των 0° δεν υπήρχαν
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των περιοχών, σε αντίθεση µε την κλίση των 45° όπου οι
ηπειρωτικοί πληθυσµοί ήταν πιο γρήγοροι από τους νησιωτικούς. Εντοπίσαµε
σηµαντικές διαφορές στην µέγιστη ταχύτητα µεταξύ των δύο κλίσεων στους τρεις
νησιωτικούς πληθυσµούς αλλά όχι στους ηπειρωτικούς. Αυτό πιθανόν υποδεικνύει ότι
οι νησιωτικοί πληθυσµοί είναι καλύτερα προσαρµοσµένοι στη διαβίωση σε οριζόντιες
επιφάνειες και µειώνουν την ταχύτητά τους σε κεκλιµένες, ενώ οι ηπειρωτικοί
πληθυσµοί είναι καλύτερα προσαρµοσµένοι στη διαβίωση σε κάθετες επιφάνειες,
διατηρώντας την ταχύτητά τους ανεξαρτήτως κλίσης.
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THE EFFECTS OF INSULARITY, BODY SIZE, BODY
TEMPERATURE, TAIL AUTOTOMY AND SLOPE ON THE
SPRINT SPEED OF KOTSCHY'S GECKO
Kafetzis Stratos, Kapsalas Grigoris, Schwarz Rachel, Itescu Yuval, Meiri Shai,
Pafilis Panayiotis
Section of Zoology and Marine Biology, Department of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens, Panepistimioupolis, Ilissia 15784, Greece /
Department of Zoology, Tel Aviv University, 6997801 Tel Aviv, Israel

Sprint performance has a major impact on lizard biology including foraging, defense,
mating and escaping from a predator. Many factors may affect sprint speed, such as
predation pressure, habitat structure, temperature etc. In this study we examined some
of the factors that may influence the sprint speed of a common Mediterranean gecko.
Kotschy’s gecko (Mediodactylus kotschyi) is a small lizard that ranges throughout the
Balkans and Eastern Mediterranean. It is mainly diurnal but may also be active at
night. Although its digits lack adhesive pads, it is a skillful climber and while some
populations are saxicolous, others, mainly on the mainland, prefer trees. We examined
the effect of insularity, body size, body temperature, tail autotomy and slope on the
sprint speed of three insular and three mainland populations of Kotschy's Gecko. We
used a racetrack fitted with laser diodes and photoresistor sensors that accurately timed
sprints. Individuals were tested in the same air temperature and substrate, in slopes of
0° and 45°, during the same hours of the day. Tail autotomy, body temperature and
snout to vent length did not affect maximum sprint speed on either slope. On a slope
of 0°, there were no significant differences among sites. In contrast, on a slope of 45°
mainland animals ran faster than their insular peers. We detected significant
differences in the sprint speed between the two slopes in the three island populations
but no differences in the mainland populations. This may indicate that island
populations are better adapted to living on horizontal surfaces and decrease their speed
on inclined surfaces, while mainland geckos are better adapted to living on vertical
surfaces, maintaining their speed regardless of slope.
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΩΝ
(ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: CARABIDAE) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ
ΒΙΟΤΟΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟ
Κεδαρίτη Μαρία, Κουλαµάς Σπυρίδων-Άρης, Λεγάκις Αναστάσιος, Παφίλης
Παναγιώτης, Αναστασίου Ιωάννης
Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Ζωολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Στόχος της παρούσας µελέτης ήταν η ανάλυση της δοµής και της βιοποικιλότητας των
κοινοτήτων των εδαφικών Κολεόπτερων (Oικογένεια: Carabidae) σε έξι
διαφορετικούς τύπους βιοτόπου σε δύο νησιά του κεντρικού Αιγαίου, την Πάρο και
την Αντίπαρο. Για το σκοπό αυτό τοποθετήθηκαν συνολικά 25 σταθµοί
δειγµατοληψίας µε παγίδες παρεµβολής. Οι σταθµοί λειτούργησαν από τον Απρίλιο
έως τον Οκτώβριο του 2006, το περιεχόµενο των παγίδων συλλέγονταν ανά µήνα και
η αναγνώριση πραγµατοποιήθηκε στο επίπεδο του είδους. Η ανάλυση των προτύπων
της µηνιαίας φαινολογίας µε βάση την αφθονία και τον πλούτο των ειδών στους
διαφορετικούς σταθµούς πραγµατοποιήθηκε µε ανάλυση διακύµανσης (ANOVA) και
η µελέτη της σύνθεσης και της δοµής των βιοκοινοτήτων, µε χρήση µεθόδων
ταξιθέτησης. Συνολικά συλλέχθηκαν 6849 άτοµα της οικογένειας Carabidae που
ανήκουν σε 54 είδη. Τα δύο πιο άφθονα είδη ήταν τα Calathus mollis (32,5%) και C.
korax (25,8%). Η απόκριση των ειδών ποικίλει χωρικά και χρονικά, τόσο µεταξύ των
διαφορετικών τύπων βιοτόπου, όσο και µε την εναλλαγή των µηνών. Μεταξύ των
παραµέτρων που σχετίζονται µε τον τύπο του βιοτόπου, η σύνθεση και η δοµή της
βλάστησης καθώς και ο τύπος του εδαφικού υποστρώµατος (αµµώδες ή ιλυώδες),
ήταν οι παράγοντες που επηρέασαν περισσότερο τα πρότυπα κατανοµής. Γενικά οι πιο
ευνοϊκοί τύποι βιοτόπου ήταν οι θίνες και τα λιβάδια, µε τα περισσότερα είδη να
συσχετίζουν τις κατανοµές τους και τις αφθονίες τους σε αυτές τις ανοιχτές
διαπλάσεις. Οι διαφορές στο εδαφικό υπόστρωµα αντανακλώνται στη σύνθεση των
ειδών που διαφέρει µεταξύ των βιοτόπων αυτών. Από την άλλη πλευρά ο πιο
αφιλόξενος τύπος βιοτόπου ήταν η µακία διάπλαση. Τα είδη της οικογένειας
Carabidae παρουσιάζουν δύο µέγιστα αφθονίας κατά τους ανοιξιάτικους και
φθινοπωρινούς µήνες, αποφεύγοντας τις υ ψηλές τιµές θερµοκρασίας και την έντονη
ξηρασία, περιορίζοντας σηµαντικά τη δραστηριότητα τους κατά τους θερινούς µήνες.
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DISTRIBUTION AND ABUNDANCE PATTERNS OF
COLEOPTERA (FAMILY: CARABIDAE) IN DIFFERENT
HABITAT TYPES IN ANTIPAROS AND PAROS
Kedariti Maria, Koulamas Spyridon-Aris, Legakis Anastasios, Pafilis Panayiotis,
Anastasiou Ioannis
Department of Biology, Section of Zoology & Marine Biology, National and
Kapodistrian University of Athens

The aim of this study was to investigate the community structure and biodiversity of
the edaphic coleopteran assemblages (Family: Carabidae) among six different habitat
types in two islands of the central Aegean archipelago, Paros and Antiparos. A total of
25 sampling stations were surveyed using pitfall traps. Sampling was conducted from
April to October 2006 and individuals were identified at the species level. One-way
analysis of variance (ANOVA) test was used to assess the habitat associations and
seasonal activity of the captured species, while ordination methods were applied to
compare the community structure among different sites. We collected 6,849
individuals that were distributed in 54 species. Two species, Calathus mollis (32.5%)
and C. korax (25.8%) were considered dominant. According to our findings, the
spatial and temporal distribution of Carabid beetles varied within seasons and different
habitat types. The main factors that affect the structure and composition of the Carabid
fauna are substrate composition (sand or soil) and vegetation. Overall abundance was
statistically much higher in open habitats, such as meadows and sand dunes.
Differences in soil composition were reflected in the different species composition in
those habitats. The more unfavorable habitats were the maquis ones. Carabid
abundance achieved two peaks, during spring and autumn. The majority of species
avoided exposure to high temperatures and drought by significantly restricting their
summer activity.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΜΕ ΖΥΜΩΣΗ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑΣ
ΑΧΛΑΔΙΟΥ
Κοθρή Μαρία, Τριανταφυλλίδου Ειρήνη-Εύα, Αγγελής Γεώργιος
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης,
Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα 26504, Ελλάδα
Γεωργο-βιοµηχανικά υποπροϊόντα χαµηλής ή αρνητικής αξίας είναι δυνατόν να
χρησιµοποιηθούν ως πηγή άνθρακα σε διάφορες βιοτεχνολογικές εφαρµογές. Στόχος
της παρούσας εργασίας ήταν η καλλιέργεια του ελαιογόνου µύκητα Mortierella
ramanniana σε υπόστρωµα µε βάση παραπροϊόντα της κονσερβοποιίας αχλαδιού για
την παραγωγή µικροβιακού ελαίου σε ζύµωση στερεάς κατάστασης. Ο µύκητας αυτός
είναι ικανός να συσσωρεύει σηµαντικές ποσότητες λιπιδίων πλούσιων σε γ-λινολενικό
οξύ, το οποίο είναι προϊόν υψηλής προστιθέµενης αξίας µε εφαρµογές στη
φαρµακευτική και τη διατροφή. Το στέλεχος Mortierella ramanniana MUCL 9235
καλλιεργήθηκε σε παραπροϊόν κονσερβοποιίας αχλαδιού (πούλπα φλούδας και
ενδοσπερµίου), το οποίο είχε εµπλουτιστεί µε γλυκόζη σε ποσοστό 10% w/w, σε
θερµοκρασία 28±1 °C για 20 ηµέρες. Στις συνθήκες αυτές, ο µικροοργανισµός
παρήγαγε 2,6 g βιοµάζας και 2,2 g λιπίδια ανά 100g υποστρώµατος. Το γ-λινολενικό
οξύ συµµετείχε στα παραγόµενα λιπίδια σε ποσοστό 5,8%, w/w. Όταν το θρεπτικό
υλικό εµπλουτίστηκε µε θειικό αµµώνιο σε ποσοστό 0,5% w/w επί του θρεπτικού
υλικού, η παραγωγή λιπιδίων βελτιώθηκε, αφού αυτά προσδιορίστηκαν σε ποσοστό
5%, w/w επί του υποστρώµατος. Αξιοσηµείωτο είναι το ότι η πηγή άνθρακα
καταναλώθηκε σχεδόν εξολοκλήρου. Σε αυτήν την περίπτωση, το γ -λινολενικό οξύ
ανιχνεύθηκε σε ποσοστό 8,6% επί των παραγοµένων λιπαρών οξέων.
Συµπερασµατικά, το παραπροϊόν κονσερβοποιίας αχλαδιού θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί ως υπόστρωµα ζυµώσεων στερεάς κατάστασης για την παραγωγή
προϊόντων ιδιαίτερου βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος.
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SINGLE CELL OIL SYNTHESIS IN SOLID STATE
FERMENTATION OF PEAR CANNERY BY-PRODUCTS
Kothri Maria, Triantafyllidou Irene-Eva, Aggelis George
Laboratory of Microbiology, Division of Genetics, Cell Biology & Development,
Department of Biology, University of Patras, Patras 26504, Greece
Agricultural and industrial by-products of low or even negative value can be employed
as carbon source in various biotechnological applications. The aim of this study was
the production of single cell oils in solid state fermentation by cultivating the
oleaginous fungus Mortierella ramanniana on a substrate based on pear cannery byproducts. This fungus is capable of accumulating substantial amounts of lipids rich in
γ-linolenic acid which is a high value added product of pharmaceutical and nutritional
applications. The strain Mortierella ramanniana MUCL 9235 was cultivated on pear
cannery by-product (peel and endosperm pulp), which was enriched with glucose at a
rate of 10% w/w, at 28±1 °C for 20 days. Under these conditions the microorganism
produced 2.6 g of biomass and 2.2 g of lipids per 100 g of substrate. γ-linolenic acid
participated in the produced lipids at a rate of 5.8%, w/w. When the culture medium
was enriched with ammonium sulfate at a rate of 0.5% w/w the lipid production was
improved, since they were determined at a rate of 5%, w/w on the substrate. It is
noteworthy the fact that the carbon source was consumed almost entirely. In this case,
γ-linolenic acid was detected at a rate of 8.6% on the produced lipid acids. In
conclusion, pear cannery by-product could be employed as a substrate for solid state
fermentation for the production of biotechnological products of high interest.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ
Κολεζάκη Γεωργία, Σπυριδοπούλου Κατερίνα, Τιπτιρή-Κουρπέτη Αγγελική,
Φίτσιου Ελένη, Βαµβακιάς Μανώλης, Μπαρδούκη Χάιδω, Γαλάνης Αλέξης,
Παππά Αγλαΐα, Χλίχλια Κατερίνα
Εργαστήριο Μοριακής Ανοσοβιολογίας,Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής,
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Πανεπιστηµιούπολη-Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη
Το φυτό Pistacia lentiscus var. Chia (µαστιχόδεντρο) ανήκει στο είδος Pistacia
lentiscus που ευδοκιµεί στο νησί της Χίου στην Ελλάδα. Η ρητίνη που παράγεται από
τα µαστιχόδεντρα έχει σηµαντικές βιολογικές δράσεις όπως η αντιµικροβιακή και
χρησιµοποιείται σε πολλά φαρµακευτικά σκευάσµατα και συµπληρώµατα διατροφής.
Αν και η γνώση µας είναι περιορισµένη σε ότι αφορά το ρόλο του αιθέριου ελαίου της
µαστίχας στη φλεγµονώδη απόκριση, δύο από τα βασικά συστατικά του, το α-πινένιο
και το µυρκένιο, φαίνεται να έχουν αντιφλεγµονώδεις ιδιότητες. Στη συγκεκριµένη
εργασία µελετήθηκε η ρύθµιση της φλεγµονώδους απόκρισης από το αιθέριο έλαιο
της µαστίχας Χίου σε ένα in vitro πειραµατικό µοντέλο φλεγµονής βασιζόµενο στη
διέγερση µε LPS µακροφάγων κυττάρων ποντικίσιας προέλευσης. Το έλαιο της
µαστίχας και ορισµένα από τα βασικά βιοενεργά συστατικά αυτού προκάλεσαν
µείωση α) στην παραγωγή νιτρικού οξέως β) στην έκκριση της προσταγλανδίνης Ε2
γ) και στην παραγωγή του TNF-alpha στα υπερκείµενα των LPS- διεγερµένων
RAW264.7 κυττάρων. Επιπλέον, τα παραπάνω αποτελέσµατα συνοδεύτηκαν και από
τις αναµενόµενες µορφολογικές αλλαγές στα διεγερµένα κύτταρα. Συµπερασµατικά,
το αιθέριο έλαιο της µαστίχας και τα βιοενεργά συστατικά του ρυθµίζουν τη
φλεγµονώδη απόκριση προωθώντας ένα αντιφλεγµονώδες προφίλ στην απόκριση των
διεγερµένων µε LPS µακροφάγων.
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MODULATION OF THE INFLAMMATORY RESPONSE IN
MURINE MACROPHAGES BY MASTIC ESSENTIAL OIL
Kolezaki Georgia, Spyridopoulou Katerina, Tiptiri-Kourpeti Angeliki, Fitsiou
Eleni, Vamvakias Manolis, Bardouki Haido, Galanis Alex, Pappa Aglaia,
Chlichlia Katerina
Lab of Molecular Immunobiology,1Department of Molecular Biology and Genetics,
Democritus University of Thrace, University Campus-Dragana, Alexandroupolis,
Greece
Pistacia lentiscus var. Chia is a member of the species Pistacia lentiscus that is grown
in Chios island in Greece. The resin produced from mastic trees has significant
biological activities, such as antimicrobial, and is used in many pharmaceutical
products and nutritional supplements. Although little is known about the role of mastic
oil in modulating the inflammatory response, anti-inflammatory properties were
assigned to two of its main constituents, a-pinene and myrcene. In this study the
modulation of the inflammatory response of the essential oil of Chios mastic gum was
evaluated using an in vitro murine LPS-induced inflammation model. Mastic oil and
some of its bioactive constituents showed reduced a) nitrite production, b)
prostaglandin E2 secretion and c) TNF-alpha production in supernatants of LPSstimulated RAW264.7 cells. Moreover, these effects were accompanied by the
expected morphological changes. Thus, mastic oil and its bioactive constituents
modulate the inflammatory response, suggesting that mastic oil promotes an antiinflammatory transition in LPS-stimulated murine macrophages.
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ -786 Τ>C ΚΑΙ 894 G>T
ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ
ΑΖΩΤΟΥ (ENOS) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ
ΝΟΣΟ
Κοντογεωργίου Ζ.1, Αρµένης Ι.1, ΚαλότυχουB.1, Τζανετέα Ρ.1,2, Πάντος Κ.3,
Κωνσταντόπουλος Κ.4, Αλεπόρου Β.5, Κόλλια Π.5 ,Ρόµπος Ι.2
1

Α΄ Παθολογική Κλινική, «Λαϊκό» νοσοκοµείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 2 Θεραπευτήριο
Metropolitan,3 Εργαστήριο Πειραµατικής Φαρµακολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 4
Αιµατολογική Κλινική, «Λαϊκό» νοσοκοµείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, 5 Τοµέας Γενετικής
και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Η συνθετάση του µονοξειδίου του αζώτου (eNOS) είναι ένζυµο που µετέχει στην
µετατροπή της Αργινίνης σε κιτρουλίνη και µονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ). Το ΝΟ
είναι απαραίτητος παράγοντας για την καλή λειτουργία του καρδιαγγειακού
συστήµατος. Το ένζυµο eNOS εκφράζεται κυρίως στα ενδοθηλιακά κύτταρα. Το
υπεύθυνο γονίδιο, eNOS, έχει µέγεθος 23,8 kb, βρίσκεται στο 7ο χρωµόσωµα, στη
θέση q36 και αποτελείται από 26 εξώνια. Εχουν βρεθεί διάφοροι νουκλεοτιδικοί
πολυµορφισµοί που µπορεί να επηρεάζουν την ενεργότητα του συντιθέµενου ενζύµου.
Σε ασθενείς µε δρεπανοκυτταρική νόσο (ΔΝ) εµφανίζεται µειωµένη βιοδιαθεσιµότητα
ΝΟ, η οποία µπορεί να συµµετέχει στην ενδοθηλιακή δυσλειτουργία των ασθενών. Οι
πολυµορφισµοί -786Τ>C και 894G>T βρίσκονται στον υποκινητή και στο 7ο εξώνιο
αντίστοιχα του γονιδίου eNOS και µπορεί να ευνοούν αλληλεπιδράσεις µε
κατασταλτικούς παράγοντες στο επίπεδο του DNA και της πρωτεΐνης αντίστοιχα, µε
πιθανή επίδραση στη λειτουργία του ενζύµου. Στην παρούσα εργασία ελέγχθηκαν για
τους παραπάνω πολυµορφισµούς 48 υγιείς µάρτυρες και 74 Έλληνες πάσχοντες από
ΔΝ. Μετά από επιλεκτικό πολλαπλασιασµό (PCR) των εξεταζόµενων περιοχών στα
παραπάνω άτοµα, έγινε καταγραφή του γονοτύπου µε ανάλυση της νουκλεοτιδικής
αλληλουχίας (Sanger sequencing) στον υποκινητή και PCR-RFLPs στο 7ο εξώνιο. Για
τον πολυµορφισµό -786Τ>C στους πάσχοντες καταγράφηκε συχνότητα
αλληλοµόρφου C 0,602 και Τ 0,398. Για τον πολυµορφισµό 894G>T στους πάσχοντες
καταγράφηκε συχνότητα αλληλοµόρφου G 0,635 και T 0,365. Δεν παρατηρήθηκαν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα εξεταζόµενα αλληλόµορφά µεταξύ ασθενών και
υγιών.
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NITRIC OXIDE SYNTHASE (ENOS) POLYMORPHISMS -786
Τ>C AND 894 G>T IN SICKLE CELL DISEASE PATIENTS
Kontogeorgiou Z.1, Armenis I.1, Kalotychou V.1, Tzanetea R.1,2, Pantos K.3,
Konstantopoulos K.4, Aleporou V.5, Kollia P.5 ,Rompos I.2
1

1st Department of Internal Medicine, “Laiko” Hospital, Faculty of Medicine, UOA, 2
Metropolitan Hospital,3 Laboratory of Experimental Pharmacology, Faculty of
Medicine, UOA, 4 Department of Haemetology, “Laiko” Hospital, Faculty of
Medicine, UOA, 5 Genetics and Biotechnology Department, Faculty of Biology, UOA

Nitric Oxide Synthase (eNOS) is an enzyme that participates to Nitric Oxide (NO) and
citrulline production from Arginine and is basically expressed from endothelial cells.
NO is an essential factor for the proper function of the cardiovascular system. The
eNOS gene is located on chromosome 7, position q36, extends in an area of 23.8 kb
and contains 26 exons. Several polymorphisms seem to induce the activity of the
enzyme produced. Sickle Cell Disease (SCD) patients present decreased
bioavailability of NO, possibly contributing to disease complications. Polymorphisms
-786T>C and 894G>T are placed in the promoter and exon 7 of the eNOS gene,
respectively and may promote interactions with suppressive agents at DNA and
protein level respectively, possibly affecting enzyme activity. In this present study we
examined 48 healthy controls and 74 Greek patients with SCD. eNOS promoter and
exon 7 regions were PCR amplified. Polymorphisms -786T>C and 894G>T were
detected by Sanger sequencing and PCR-RFLPs respectively. SCD patients, regarding
the -786T>C polymorphism, presented C 0.602 and T 0.398 allele frequency and for
894G>T polymorphism they presented G 0,635 and T 0,365 allele frequency. No
statistically significant differences were observed for the examined alleles between
patients and healthy subjects.
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«INGLOURIOUS MICROBASTERDS»: ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΕΣ ΣΤΟ
ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Κορµάς, Κωνσταντίνος
Τµήµα Γεωοπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
384 46 Βόλος

Οι προκαρυώτες του πεπτικού συστήµατος (ΠΠΣ) είναι συµβιωτικοί οργανισµοί που
απαντώνται σε όλα τα ζώα στα οποία έχουν διερευνηθεί τέτοιες βιολογικές σχέσεις. Ο
ωφέλιµος ρόλος αυτών των µικροοργανισµών για τους ξενιστές τους, µε κυρίαρχο
αυτόν της συµβολής στη θρέψη του µακροοργανισµού, υπερτερεί των ελάχιστων
ουδέτερων ή και αρνητικών σχέσεων που παρατηρούνται σε ορισµένα ζώα. Όντας
δύσκολο να ξεφύγουµε από τον ανθρωποκεντρισµό µας και ως επιστήµονες,
γνωρίζουµε πολύ περισσότερα για τους ΠΠΣ στον άνθρωπο σ ε σχέση µε άλλα ζώα,
και ακόµη λιγότερα για τα υδρόβια ζώα. Ωστόσο, οποιοδήποτε πεπτικό σύστηµα
φαίνεται να αποτελεί ένα µοναδικά ενδεδειγµένο οικολογικό σύστηµα για τη µελέτη
της προέλευσης, εγκατάστασης και αύξησης των µικροοργανισµικών πληθυσµών του.
Το πεπτικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από σχετικώς σταθερή παροχή δίαιτας
συγκεκριµένης σύστασης, που δρα όπως ένα θρεπτικό υπόστρωµα των ΠΠΣ γνωστής
σύσταση, ενώ το έντερο επίσης χαρκατηρίζεται από σχετικώς σταθερές συνθήκες,
δηλαδή οι in situ συνθήκες επώασης των ΠΠΣ είναι επίσης σχετικά γνωστές και
σταθερές. Οι µελέτες µας µέχρι σήµερα φανερώνουν ότι διάφοροι υδρόβιοι ζωικοί
οργανισµοί φιλοξενούν κοινότητες ΠΠΣ που διαφοροποιούνται βάσει της
δίαιτας/ενδιαιτήµατος του µακροοργανισµού, είναι δυνατόν να ακολουθούν εποχικές
διακυµάνσεις, ενώ όσον αφορά εκτρεφόµενα είδη, έχουν παρατηρηθεί σηµαντικές
διαφορές σε σχέση µε τους φυσικούς πληθυσµούς αυτών των ειδών.
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«INGLOURIOUS MICROBASTERDS»: PROKARYOTES OF THE
DIGSTIVE TRACT OF AQUATIC ANIMALS
Kormas, Konstantinos
Department of Ichthyology & Aquatic Environment, University of Thessaly, 384 46
Volos, Greece
Prokaryotes of the animal digestive tract (PDT) are symbionts found in all the
macroorganisms which have been investigated for such biological relationships. The
beneficial role of the PDT for their hosts, with their contribution to the animal’s
nutrition being among the top ones, overrides the low number of neutral or even
harmful symbiotic relations found in some animals. Even as scientists we tend to be
anthropocentric and, thus, today the largest part of the available information is related
to the human gut microbiome; regarding the investigated animals, the aquatic ones are
among the most understudied in terms of their PDT. However, the digestive tract of
any animal seems to be a uniquely appropriate ecosystem for the investigation of the
origin, establishment and growth of their microorganisms’ populations. The digestive
tract is featured by (a) relatively constant food supply of specific ingredients, serving
as the growth medium of the PDT and (b) a rather constant suit of in situ
environmental conditions, which set a stable and known profile of incubation
conditions of the PDT. Our studies to date, depict that (a) various aquatic animals
harbor different but specific prokaryotic communities, being shaped by the supplied
diet and/or the animal’s habitat, (b) have temporally variable PDT communities, and
(c) populations of reared species have distinct PDT communities compared to their
wild counterparts.
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IN VITRO ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ S(3,4-DICHLOROBENZYL)ISOTHIOUREA HYDROCHLORIDE
[Α22], ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗΣ
ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ MREB
Κοτζιαλάµπου Αναστασία, Σιβροπούλου Αφροδίτη
Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας, Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής
Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Η εµφάνιση πολύ-ανθεκτικών παθογόνων προκάλεσε σοβαρή ανησυχία όσο αφορά τη
χηµειοθεραπεία των βακτηριακών λοιµώξεων και η εύρεση νέων αντιµικροβιακών
παραγόντων µε εναλλακτικούς στόχους κρίνεται επιτακτική. Στόχος της παρούσας
µελέτης ήταν ο in vitro χαρακτηρισµός της αντιµικροβιακής και κυτταροτοξικής
δράσης του χηµικού παράγοντα Α22, ως αναστολέα της κυτταροσκελετικής
πρωτεΐνης MreB. Η αντιµικροβιακή δράση του Α22 µελετήθηκε στα Gram αρνητικά
παθογόνα βακτήρια Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas A1, Escherichia coli,
Shigella flexneri, Salmonella typhimurium και στο Gram θετικό Bacillus subtilis,
σύµφωνα µε τις οδηγίες του CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute).
Προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις MIC/MBC και ακολούθησε φαρµακοδυναµική
µελέτη του Α22 σε πλαγκτονικά κύτταρα. Διερευνήθηκε η βακτηριοκτόνος δράση του
σε επαγόµενο βακτηριακό βιοφίλµ ενώ παράλληλα, µελετήθηκε η αλληλεπίδραση του
µε καλώς χαρακτηρισµένες αντιµικροβιακές ουσίες, η επίδραση του στη διαδικασία
της σπορίωσης αλλά και η ικανότητα των βακτηριακών στελεχών να αναπτύξουν
ταχεία αντίσταση σε αυτό. Τέλος, µελετήθηκε η κυτταροτοξικότητα του A22 σε
ευκαρυωτικές κυτταρικές σειρές (Vero, Caco-2, HuH-7) µε τις δοκιµασίες ΜΤΤ και
Neutral Red. Το Α22 προκάλεσε δόσο-εξαρτώµενη αναστολή της κυτταρικής
ανάπτυξης και χρόνο-εξαρτώµενη βακτηριοκτόνο δράση, µε τιµές MIC από 2 έως 32
µg/ml. Παρουσίασε µετά-αντιβιοτική δράση (PAE) 2 ωρών και οδήγησε σε
µετατροπή των ραβδόµορφων κυττάρων σε σφαιρικά. Εκδήλωσε συνέργεια µε το
αντιβιοτικό Τριµεθοπρίµη-Σουλφοµεθοξαζόλη και προσθετική δράση µε
εκπροσώπους από πέντε αντιβιοτικές κλάσεις. Το Α22 παρουσίασε υψηλή
βακτηριοκτόνο δράση σε πρώιµο (24h) και ώριµο (48h) βακτηριακό βιοφίλµ. Στο
βακτήριο B.subtilis ανέστειλε τη σπορίωση σε χρονικό διάστηµα 120h και
παρεµπόδισε τη βλάστηση των σπορίων. Δεν παρατηρήθηκε ικανότητα των
βακτηριακών στελεχών να αναπτύξουν ταχεία αντίσταση στο Α22 και δεν
εκδηλώθηκε κυτταροτοξικότητα µέχρι και τη συγκέντρωση 128 µg/ml.
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IN VITRO CHARACTERIZATION OF THE ANTIMICROBIAL
AND CYTOTOXIC ACTIVITY OF THE CHEMICAL
COMPOUND S-(3,4-DICHLOROBENZYL)ISOTHIOUREA
HYDROCHLORIDE [Α22] BY INHIBITION OF THE
CYTOSKELETAL PROTEIN MREB
Kotzialampou Anastasia, Sivropoulou Afroditi
Laboratory of General Microbiology, Department of Genetics, Development and
Molecular Biology, School of Biology, Faculty of Sciences, Aristotle University of
Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece

The emergence of multi-drug-resistant pathogens provoked serious concern regarding
the chemotherapy of bacterial infectious diseases. Therefore, the need to find novel
antimicrobial agents with alternative targets is imperative. The present work focused
on antimicrobial and cytotoxic activity of the chemical compound A22 by inhibition of
the cytoskeletal protein MreB. The antimicrobial activity of A22 was studied on the
Gram negative pathogens Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas A1, Escherichia
coli, Shigella flexneri, Salmonella typhimurium and on the Gram positive Bacillus
subtilis, according to CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) instructions.
To assess the antimicrobial activity of A22 against planktonic cells susceptibility
assays consisting of MIC/MBC determination combined with killing kinetics studies
were performed. Measurements of the bactericidal activity of A22 on biofilms were
performed and the effects of antibiotics and A22 in combination were determined.
Also we studied the effect of A22 on sporulation as well as the ability of the bacteria
to develop rapid resistance against A22. Finally, cytotoxicity of A22 on eukaryotic cell
lines (Vero, Caco-2, HuH-7) was evaluated through MTT and Neutral Red assays. It
was estimated, that A22 inhibited the bacterial growth by a dose-dependent manner
with MICs varying from 2 µg/ml to 32 µg/ml and performed time-dependant
bactericidal activity. Measurable PAE (Post Antibiotic Effect) of A22 was 2 hours and
cells gradually transformed from rod-shaped to spherical. Synergy was observed
between A22 and Trimethoprim/Sulfomethoxazole and additive effect between A22
and several antibiotics. A22 showed high bactericidal activity against biofilms forming
bacteria after 24h and 48h of incubation. In B.subtilis, the presence of A22 induced
suspension of sporulation up to 120h and spore germination. Bacteria failed to develop
rapid resistance against A22 and no cytotoxicity was observed up to 128 µg/ml A22.
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Η ΠΕΠΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΑΥΡΑΣ
ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙ (STELLAGAMA STELLIO) ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
Κούβαρη Δ., Καραµέτα Ε., Παφίλης Π.
Τοµέας Ζωολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσσια, 157-84, Αθήνα
Η πέψη είναι µία πολύ σηµαντική βιολογική διεργασία, καθώς καθορίζει το ποσοστό
της ενέργειας που µπορούν να αφοµοιώσουν από την τροφή τους και να
χρησιµοποιήσουν για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Η φαινοµενική
πεπτική αποδοτικότητα (Apparent Digestive Efficiency, ADE) αντιπροσωπεύει το
σχετικό ποσοστό της ενέργειας της τροφής που απορροφάται από το έντερο. Στις
σαύρες συνήθως αυξάνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας ενώ εξαρτάται και από
τη διαθεσιµότητα της τροφής. Σε ενδιαιτήµατα όπου η τροφή είναι περιορισµένη οι
σαύρες εµφανίζουν αυξηµένη ADE ώστε να µεγιστοποιήσουν το ενεργειακό τους
κέρδος. Στην παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε σύγκριση της πεπτικής
αποδοτικότητας (ADE) µεταξύ δύο νησιωτικών πληθυσµών της σαύρας Stellagama
stellio (Λ., 1758): της Δήλου (Stellagama s. stellio) και της Κύπρου (Stellagama s.
cypriaca). Υποθέσαµε ότι οι δύο πληθυσµοί θα διαφέρουν µεταξύ τους ως προς την
ADE λόγω των διαφορετικών περιβαλλοντικών συνθηκών µεταξύ των δύο νησιών. Οι
σαύρες διατηρήθηκαν σε ατοµικά terraria σε σταθερές συνθήκες θερµοκρασίας (28οC)
και τρέφονταν µε προνύµφες κολεοπτέρων (Tenebrio molitor). Πέντε προνύµφες ίδιου
βάρους δίδονταν ως τροφή σε κάθε σαύρα, ενώ πέντε αντίστοιχου βάρους ψύχονταν
σε υγρό άζωτο και αποθηκεύονταν σε καταψύκτη. Ύστερα από µια περίοδο
προσαρµογής στις νέες συνθήκες ξεκίνησε η συλλογή των περιττωµάτων, τα οποία
(µαζί µε τις αποθηκευµένες προνύµφες) χρησιµοποιήθηκαν στις βιοχηµικές
αναλύσεις. Η σύγκριση της ADE πραγµατοποιήθηκε ξεχωριστά για τα τρία βασικά
θρεπτικά συστατικά, τα λιπίδια, τις πρωτεΐνες και τα σάκχαρα. Τα αποτελέσµατα
έδειξαν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ της πεπτικής
αποδοτικότητας των δύο νησιωτικών πληθυσµών. Οι σαύρες είναι καλά
προσαρµοσµένες στις συνθήκες του κλίµατος και της τροφικής διαθεσιµότητας κάθε
περιοχής και είναι ικανές να εξάγουν το ίδιο αποτελεσµατικά και τα τρία βασικά
θρεπτικά συστατικά από την τροφή τους.
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DIGESTIVE EFFICIENCY OF THE ROUGHTAIL ROCK
AGAMA LIZZARD (STELLAGAMA STELLIO)
KOUVARI D., KARAMETA E, PAFILIS P.
Section of Zoology and Marine Biology, Dept. of Biology, National and Kapodistrian
University of Athens, Panepistimioupolis, Ilissia 157-84, Athens
Digestion is an important physiological process as it determines the amount of energy
that can be extracted from food and used to cover their requirements. Apparent
digestive efficiency (ADE) represents the amount of energy that is absorbed by the
gut. In lizards, ADE increases with temperature while it also depends on food
availability. In habitats where food resources are limited, lizards exhibit high ADE in
order to maximize their energy gains. In the present study we compared the ADE of
two insular populations of the lizard Stellagama stellio (L., 1758), one from Delos
(Stellagama s. stellio) and another from Cyprus (Stellagama s. cypriaca). We
hypothesized that ADE would differ among the two, given the different environmental
conditions on each island. Lizards were kept in individual terraria at 28οC and were
provided with mealworms as food. Five mealworms matched for mass were fed to
each individual, while five of the same weight were frozen in liquid nitrogen and were
stored in a freezer. After a week of acclimation, we started to collect the faeces that
were later on used (along with the frozen mealworms) for biochemical analyses. ADE
was compared separately for each one of the basic nutrients: lipids, proteins and
sugars. According to our results, there is no statistically significant difference between
the two populations. Both are well adapted to the climatic and food availability
conditions on each island and are equally efficient in extracting all of the three major
food components.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ ΣΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Κούκλη Μ., Siegmund F., Παπαγεωργοπούλου Χ.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, Τµήµα Ιστορίας και Εθνολογίας,
Εργαστήριο Ανθρωπολογίας
Ο υπολογισµός του ύψους διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην µελέτη και την
κατανόηση της εξέλιξης του ανθρώπου, ενώ χρησιµοποιείται παράλληλα σε πολλές
ανθρωπολογικές, παλαιοανθρωπολογικές και ιατροδικαστικές µελέτες. Σύγχρονες
έρευνες, καταδεικνύουν ότ ι η µελέτη του αναστήµατος µπορεί να συµβάλλει στην
κατανόηση των διατροφικών συνηθειών και των συνθηκών υγείας των κοινωνικών
οµάδων, προσφέροντας έτσι µία πιο συνολική εικόνα για το βιοτικό επίπεδο των
πληθυσµών. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι ο προσδιορισµός του ύψους των
κατοίκων της περιοχής της Μαυροπηγής του νοµού Κοζάνης, κατά τους Ρωµαϊκούς
χρόνους, καθώς και η σύγκριση 3 µαθηµατικών εξισώσεων για τον προσδιορισµό του,
προκειµένου να εντοπίσουµε την πλέον αξιόπιστη µέθοδο για Ελληνικά
ανθρωπολογικά δείγµατα. Συνολικά µελετήθηκαν 122 ανθρώπινοι σκελετοί, οι οποίοι
ανήκουν σε 49 άνδρες και 73 γυναίκες. Στο παραπάνω ανθρωπολογικό δείγµα, 22
σκελετοί, στους οποίους συµπεριλαµβάνονται 12 άνδρες και 10 γυναίκες, πληρούσαν
τα κριτήρια για τον προσδιορισµό του ύψους µε τη χρήση της ανατοµικής µεθόδου,
όπως αυτή προτάθηκε από τους Fully και Raxter. Στη συνέχεια, στο δείγµα των 22
σκελετών εφαρµόστηκαν οι µαθηµατικές εξισώσεις των Pearson, Τrotter and Glesser,
και των Ruff et al. και συγκρίναµε τα αποτελέσµατά τους µε αυτά της ανατοµικής
µεθόδου. Η µαθηµατική µέθοδος που παρουσίασε τα πλέον αξιόπιστα αποτελέσµατα
εφαρµόστηκε στο σύνολο του δείγµατος. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο µέσος όρος
ύψους των ανδρών και των γυναικών κατά Fully διαφέρει σηµαντικά από τον µέσο
όρο κατά Pearson και Trotter and Glesser, ενώ δεν διαφέρει από τον µέσο όρο κατά
Ruff et al. Εποµένως, συµπερασµατικά βάσει της παρούσας έρευνας, θεωρούµε ότι η
µαθηµατική µέθοδος, η οποία και προτάθηκε από τους Ruff et al. µπορεί να
προσφέρει αξιόπιστα συµπεράσµατα για τον προσδιορισµό του ύψους του
συγκεκριµένου πληθυσµού.
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A TEST OF THE STATURE ESTIMATION TECHNIQUES ON A
GREEK POPULATION OF ROMAN TIMES
Koukli M., Siegmund F., Papageorgopoulou C.
Laboratory of Anthropology, Department of History and Ethnology, Democritus
University of Thrace, 69100 Komotini, Greece.
Human stature plays a very important role in the study and understanding of human
evolution, and it is one of the key pieces in anthropological, paleoanthropological and
forensic researches. Contemporary studies have proved that human height can
contribute in the understanding of the living standards of human populations and
especially of nutrition and disease. The aim of our study is the determination of human
stature on a population of Roman Period from western Macedonia (Mavropigi,
Kozani) along with a comparison of various stature estimation techniques in order to
estimate the most accurate technique for Greek skeletal material. Our sample consists
of 122 individuals, 49 males and 73 females. We used the anatomical stature
estimation method as defined by Fully and revised by Raxter at 22 individuals out of
the 122, 12 males and 10 females which enough skeletal elements were preserved. In
addition, 3 mathematical techniques, regression formulae proposed by Pearson (1899),
Trotter and Glesser (), and Ruff et al. (2012) were applied to the sample of 22
individuals and compared with the already obtained results in order to define the most
accurate mathematical method. The regression formula that generated the most
reliable results was then applied to our osteological sample. The results for stature
derived from the Fully method, for both males and females, differ significantly from
the values generated by Pearson’s and Trotter and Glesser’s regression formulae.
However, they were similar to the results obtained by the application of Ruff et al.
mathematical method indicating it as the most reliable for a sample of Roman period
from northern Greece.
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ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ TOURETTE ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ
Κουκούση Δήµητρα *, Μπάµπαλη Μαρία *, Τσέτσος Φώτης, Padmanabhuni
Shanmukha Sampath, Alexander John, Καραγιαννίδης Ιορδάνης, Γεωργίτση
Μαριάνθη, Μαντζάρης Δηµήτριος, Πάσχου Περιστέρα
Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Ελλάδα.
* Αµοιβαία συνεισφορά

Το σύνδροµο Tourette είναι µία χρόνια, νευροψυχιατρική διαταραχή, µε έναρξη κατά
την παιδική ηλικία, που χαρακτηρίζεται από πολλαπλά κινητικά και φωνητικά τικ.
Συχνά συνοδεύεται από επιπρόσθετες ψυχιατρικές διαταραχές, όπως ο αυτισµός. Ο
αυτισµός είναι µία νευροαναπτυξιακή διαταραχή µε κύρια χαρακτηριστικά την
περιορισµένη κοινωνική αλληλεπίδραση, την µειωµένη ικανότητα επικοινωνίας και
την εµφάνιση επαναλαµβανόµενων συµπεριφορών. Παλαιότερες µελέτες έχουν δείξει
ότι το 6-11% των ασθενών που πάσχουν από σύνδροµο Tourette εµφανίζουν
παράλληλα συµπτώµατα αυτισµού, το οποίο πιθανώς να δηλώνει την ύπαρξη κοινής
γενετικής βάσης. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η ταυτοποίηση των κοινών
γενετικών τόπων που ενδεχοµένως συντελούν στην ταυτόχρονη εκδήλωση συνδρόµου
Tourette και αυτισµού. Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε µέσω µετα-ανάλυσης των
αποτελεσµάτων της πρώτης Μελέτης Συσχέτισης Ολόκληρου του Γονιδιώµατος
(GWAS) από τους Scharf et al., 2013, για το σύνδροµο Tourette, τα οποία ανέρχονται
σε 552 συσχετιζόµενους µονονουκλεοτιδικούς πολυµορφισµούς (Single Nucleotide
Polymorphisms - SNPs) µε τιµή P10-3, και της µεγαλύτερης µετα-ανάλυσης µέχρι
σήµερα για τον αυτισµό από το Psychiatric Genomics Consortium (PGC), η οποία
περιελάµβανε 4788 πυρηνικές οικογένειες ασθενών, 4788 πυρηνικές οικογένειες ως
ψευδείς µάρτυρες ελέγχου, 161 ασθενείς και 526 µάρτυρες ελέγχου. Για την µεταανάλυση χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο σταθερών επιδράσεων (fixed-effects model)
µέσω του λογισµικού METAL. Τα αποτελέσµατα της µελέτης συνεισφέρουν στην
κατανόηση της γενετικής βάσης του συνδρόµου Tourette και του αυτισµού.
Η παρούσα µελέτη υποστηρίχθηκε από τα προγράµµατα TS-EUROTRAIN και EMTICS,
χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό το Seventh Framework People Programme (TSEUROTRAIN, FP7-PEOPLE-2012-ITN, Grant Agr.No.316978 EMTICS, FP7-HEALTH, Grant Agr.No.
278367).
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META-ANALYSIS OF TOURETTE SYNDROME AND AUTISM
GENOMEWIDE DATASETS FOR THE IDENTIFICATION OF A
COMMON GENETIC BASIS
Koukousi Dimitra*, Bampali Maria*, Tsetsos Fotis, Padmanabhuni Shanmukha
Sampath, Alexander John, Karagiannidis Iordanis, Georgitsi Marianthi,
Mantzaris Dimitrios, Paschou Peristera
1Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace,
Greece. *Equal contribution

Tourette Syndrome is a chronic, childhood-onset, neuropsychiatric disorder,
characterized by the presence of multiple motor and vocal tics. It is comorbid with
other psychiatric disorders, such as autism. Autism is a neurodevelopmental disorder
and its main features include limited social interaction, communication difficulties and
repetitive behaviors. Previous studies, have suggested that 6-11% of Tourette
Syndrome patients also exhibit autism symptoms, indicating a possible common
genetic basis. The purpose of this study is to identify common genetic variants that
may contribute to the co-occurrence of Tourette Syndrome and autism. In this study, a
meta-analysis was carried out on the association results of the first Tourette Syndrome
Genome-wide Association Study (GWAS) by Scharf et al., 2013, reporting 552
associated Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) associated at P10-3, and the
findings of the most extended autism meta-analysis to date, conducted by the
Psychiatric Genomics Consortium (PGC), including 4788 trio cases, 4788 trio
pseudocontrols, 161 cases and 526 controls. For the meta-analysis, the fixed-effects
model was implemented, using the METAL software. The results of the present study
provide an insight into the genetic basis of Tourette Syndrome and autism.
This study was supported by the TS-EUROTRAIN and the EMTICS projects, funded by the European
Union under the Seventh Framework People Programme (TS-EUROTRAIN, FP7-PEOPLE-2012-ITN,
Grant Agr.No.316978 EMTICS, FP7-HEALTH, Grant Agr.No. 278367).
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ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΟΓΕΣ
Κουρκουτµάνη Πολυξένη 1,2, Καραγιάννη Αικατερίνη 1,2, Γενίτσαρης Σάββας 2,
Στεφανίδου Νατάσα 2, Στάµου Γεωργία 1 , Μιχαλούδη Ευαγγελία 1 *,
Μουστάκα-Γούνη Μαρία 2
1

Τοµέας Ζωολογίας, 2Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης *email: tholi@bio.auth.gr

Η παρούσα έρευνα αποτελεί διερεύνηση της βιοποικιλότητας υδρόβιων
µικροοργανισµών σε τεχνητές υδατοσυλλογές. Για το σκοπό αυτό προσδιορίστηκε η
σύνθεση και ο αριθµός ειδών των φυτοπλαγκτικών και ζωοπλαγκτικών οργανισµών,
και εκτιµήθηκε η αφθονία και βιοµάζα του φυτοπλαγκτού, καθώς και η τροφική
κατάσταση των υδατοσυλλογών. Πραγµατοποιήθηκαν πέντε εβδοµαδιαίες
δειγµατοληψίες κατά το χρονικό διάστηµα Οκτώβριος-Νοέµβριος 2015, στον Κήπο
Νερού στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης και στη Λιµνούλα Α.Π.Θ. Ως προς τον
αριθµό ειδών της φυτοπλαγκτικής κοινωνίας στον Κήπο Νερού κυριάρχησαν τα
Chlorophyta και στη Λιµνούλα ΑΠΘ τα Bacillariophyta (διάτοµα) και τα
Chlorophyta. Ως προς την αφθονία και τη βιοµάζα, στον Κήπο Νερού, κυριάρχησε το
χαροφύκος Staurastrum chaetoceras και στη Λιµνούλα ΑΠΘ το χλωροφύκος
Golenkinia sp. Με βάση τη βιοµάζα του φυτοπλαγκτού η τροφική κατάσταση των δύο
υδατοσυλλογών εκτιµήθηκε ως υπερεύτροφη. Όσον αφορά στη σύνθεση της
ζωοπλαγκτικής κοινωνίας και στις δύο υδατοσυλλογές κυριάρχησαν τα τροχοφόρα, µε
εννέα από αυτά να αποτελούν νέες καταγραφές (Cephalodella planera, Cephalodella
stenroosi, Colurella anodonta, Dicranophorus grantis, Lecane niothis, Lecane
stenroosi, Lecane sticheae, Monommata sp., Trichocerca elongata) για τα εσωτερικά
νερά της Ελλάδας. Ο συνολικός αριθµός των ζωοπλαγκτικών ειδών είναι συγκρίσιµος
µε αυτόν που έχει καταγραφεί σε άλλες λίµνες της Ελλάδας, ωστόσο από την
εφαρµογή των δεικτών ταξινοµικής διακριτότητας για τα τροχοφόρα και οι δύο
υδατοσυλλογές παρουσίασαν χαµηλότερη από τ ην αναµενόµενη ταξινοµική
ποικιλότητα.
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BIODIVERSITY OF AQUATIC MICROORGANISMS IN
ARTIFICIAL WATER SYSTEMS
Kourkoutmani Polyxeni 1,2, Karagianni Aikaterini 1,2, Genitsaris Savvas 2,
Stefanidou Natasa 2, Stamou Georgia 1, Michaloudi Evangelia 1*, MoustakaGouni Maria 2
1

Department of Zoology, 2Department of Botany, School of Biology, Aristotle
University of Thessaloniki *email: tholi@bio.auth.gr

The present research is a study of the biodiversity of aquatic microorganisms in
artificial water systems. For this, species composition and number of phytoplankton
and zooplankton species were determined; phytoplankton abundance and biomass, as
well as the trophic state of the artificial water systems were estimated. Five samplings
were made on a weekly basis during the period October - November 2015, from the
Kipos Nerou in Nea Paralia of Thessaloniki and the artificial pond within the campus
of A.U.Th. The phytoplankton community, in terms of species richness, dominated by
Chlorophyta in the Kipos Nerou and by Chlorophyta and Bacillariophyta was and the
pond of A.U.Th. In terms of abundance and biomass the charophyte, Staurastrum
chaetoceras was the most dominant taxon in the Kipos Nerou and the chlorophyte,
Golenkinia sp., in the pond of A.U.Th. Based on phytoplankton biomass the trophic
state for both ponds was estimated as hypertrophic. Zooplankton communities’
composition, of both ponds, were almost exclusively represented by rotifers, nine of
which were recorded for the first time in freshwater systems of Greece (Cephalodella
planera, Cephalodella stenroosi, Colurella anodonta, Dicranophorus grantis, Lecane
niothis, Lecane stenroosi, Lecane sticheae, Monommata sp., Trichocerca elongata).
The total number of zooplankton species recorded is similar to the species richness
recorded in other greek lakes, however the taxonomic distinctness indices applied to
the rotifer communities had lower values than expected from the predictable range of
taxonomic diversity.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΩΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΕ ΗΠΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
ΜΥΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ
ΜΕΤΑΛΛΑ
Κουρνούτου Γ. Γεωργία, Γράψας Β. Δηµοσθένης, Καλπαξής Λ. Δηµήτριος
Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26504-Πάτρα
Ως οξειδωτικό στρες ορίζεται η κυτταρική κατάσταση, κατά την οποία η δηµιουργία
προ-οξειδωτικών υπερβαίνει τη ρύθµιση από ενδογενείς αντιοξειδωτικούς
µηχανισµούς, γεγονός που οδηγεί σε οξειδωτική βλάβη περιλαµβάνουσα λιπίδια,
νουκλεϊνικά οξέα και πρωτεΐνες. Οι καρβονυλιωµένες πρωτεΐνες είναι το κύριο προϊόν
της οξείδωσης των πρωτεϊνών και χρησιµοποιούνται ευρέως ως βιοµάρτυρας
οξειδωτικού στρες. H µέτρησή τους βασίζεται στην ιδιότητα των κετονών ή αλδεϋδών
να αντιδρούν µε 2,4-δινιτροφαινυλυδραζίνη (DNPH) προς σχηµατισµό σταθερών
προϊόντων δινιτροφαινυλυδραζόνης που απορροφoύν στα 370 nm. Ωστόσο, η
χρωµατοµετρική αυτή µέθοδος πάσχει από χαµηλή ευαισθησία. Η παρούσα µελέτη
σχεδιάσθηκε για να ανιχνεύσει τις επιπτώσεις του στρες από µέταλλα στα επίπεδα
καρβονυλίωσης των ολικών πρωτεϊνών, µεταφραστικών παραγόντων και
ριβοσωµατικών πρωτεϊνών σε ηπατικά κύτταρα µυδιών (Μytilus galloprovincialis)
που είχαν εκτεθεί για 5 ή 15 ηµέρες σε καθένα από τα µέταλλα Cu2+ (40 µg/l), Hg2+
(30 µg/l) και Cd2+ (100 µg/l). Η καρβονυλίωση των πρωτεϊνών υπολογίσθηκε µέσω
αντιδράσεως µε DNPH και ανιχνεύσεως των προϊόντων µε αντι-DNPH.
Συγκεκριµένα, τα δείγµατα πρωτεϊνών είτε διαχωρίστηκαν µε SDS-PAGE (κλάσµα
µεταφραστικών παραγόντων), µεταφέρθηκαν σε PVDF µεµβράνες, αντέδρασαν µε
DNPH και ανιχνεύθηκαν µε αντισώµατα, είτε αναλύθηκαν µε τη µέθοδο Western Dot
Blotting (ολικές ή ριβοσωµατικές πρωτεΐνες) και ανιχνεύθηκαν όπως προηγουµένως.
Όσον αφορά τους µεταφραστικούς παράγοντες σε δείγµατα µυδιών κατεργασµένων
µε Cu2+ ή Hg2+, παρατηρήθηκε αξιοσηµείωτη αύξηση του βαθµού καρβονυλίωσης
κατά χρονο-εξαρτώµενο τρόπο. Aντίθετα, το Cd2+ προκάλεσε αρχικά αύξηση στα
επίπεδα των καρβονυλιωµένων πρωτεϊνών, που στη συνέχεια υποχώρησε. Το ίδιο
παρατηρήθηκε όταν αναλύθηκαν ολικές ή ριβοσωµατικές πρωτεΐνες, µε τη σηµείωση
ότι η καρβονυλίωση ήταν ηπιότερη στις τελευταίες. Συµπερασµατικά, η επίδραση του
κάθε µετάλλου είναι ιδιοσυγκρασιακή και εξαρτάται από την ικανότητά του να επάγει
αντιοξειδωτικούς µηχανισµούς
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EFFECT OF OXIDATIVE STRESS ON PROTEIN
CARBONYLATION LEVELS IN DIGESTIVE GLAND CELLS
ISOLATED FROM MUSSELS EXPERIMENTALLY EXPOSED
TO HEAVY METALS
Kournoutou G. Georgia, Grapsas V. Dimosthenis, Kalpaxis L. Dimitrios
Department of Biochemistry, School of Medicine, University of Patras, 26504 Patras,
Greece
Oxidative stress is commonly viewed as a situation when the generation of
prooxidants within a cellular system exceeds the buffering capacity of endogenous
antioxidant defenses, leading to oxidation damage involving lipids, nucleic acids and
proteins. Carbonylated proteins are the major product of protein oxidation and are
widely used as a biomarker of oxidative stress. Their measurement is based on the
capacity of ketones or aldehydes for reacting with 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH)
that leads to the formation of stable dinitrophenylhydrazone products absorbing at 370
nm. Nevertheless, this colorimetric method suffers from low sensitivity. The present
study was designed to detect the impact of metal-stress on the carbonylation level of
total proteins, translation factors and ribosomal proteins in digestive glands from
mussels (Μytilus galloprovincialis) experimentally exposed for 5 or 15 days to each
one of 40 µg/l Cu2+, 30 µg/l Hg2+, and 100 µg/l Cd2+. Carbonylation of proteins was
estimated by reacting proteins with DNPH and then detecting the resultant products by
using anti-DNPH antibodies. Namely, protein samples were either resolved by SDSPAGE (fraction of translation factors), transferred on PVDF membranes, reacted with
DNPH, and then detected by using anti-DNPH antibodies, or analyzed by Western Dot
Blotting (total proteins or ribosomal proteins) using the same detection procedure. As
far as carbonylation of translation factors is concerned, a notable increase of protein
carbonyl groups was observed in a time-dependent manner for mussels treated with
Cu2+ or Hg2+. Ι nstead, Cd2+ caused an initial increase in the level of carbonylated
proteins which receded after prolonged time of exposure. The same trend was
observed when total or ribosomal proteins were analyzed, with the note that
carbonylation was milder in the latter. Conclusively, the impact of each metal is
idiosyncratic and depends on its capacity for inducing antioxidant defense
mechanisms.
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ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ PTZ ΜΥΩΝ
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΦΥΤΩΝ
Κουτρουµανίδου Ε. , Καγιάννη Ν., Παπαδάτου Β., Δηµητρίου Σ., ΒαγενάΠαντούλα Χ., Τολόγκος Σ., Σατικίδης Α., Ξανθοπούλου Ε., Χατζηµλάδη Α.,
Λαµπροπούλου Μ., Παπαδόπουλος Ν., Παγωνοπούλου Ο.
Εργαστήρια Φυσιολογίας, και Ιστολογίας-Εµβρυολογίας, Τµήµα Ιατρικής, Δηµοκρίτειο
Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη.
Στα πλαίσια προηγηθέντα ελέγχου της δράσης των αιθέριων ελαίων οχτώ αρωµατικών
φυτών στο µοντέλο επιληψίας µυών, αποδείχθηκε η προστατευτική δράση αυτών σε
πειραµατόζωα, στα οποία στη συνέχεια χορηγήθηκε θανατηφόρος δόση της
επιληπτογόνου ουσίας πεντυλεντεραζόλης (PTZ). Συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε
αύξηση του λανθάνοντα χρόνου, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις δεν εκδηλώθηκαν
καθόλου επιληπτικές κρίσεις. Στην παρούσα ερευνητική µελέτη, η διερεύνηση της
επίδρασης των αιθέριων ελαίων στο νευρικό ιστό πραγµατοποιήθηκε µε
ανοσοϊστοχηµικές µεθόδους σε ιστολογικά παρασκευάσµατα εγκεφαλικού ιστού
προερχόµενα από τρεις ο µάδες πειραµατόζωων. Σε α υτές συγκαταλέγονται δείγµατα
Control (χορηγήθηκε ρυθµιστικό διάλυµα PBS), PTZ αλλά και εγκέφαλοι
πειραµατόζωων που ανήκαν στις ο µάδες των αιθέριων ελαίων Mentha piperita,
Origanum dictamnus, Mentha pulegium, Lavandula angustifolia και Mentha spicata
wild και επεβίωσαν της δοκιµασίας PTZ. Με τη χρήση του αντισώµατος NSE
(νευροειδική ενολάση) παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική µείωση του αριθµού των
νευρώνων σε µοντέλα PTZ συγκριτικά µε την ο µάδα Control, ενώ προηγούµενη
χορήγηση των ελαίων των Mentha piperita και Origanum dictamnus οδήγησε σε
αύξηση του αριθµού των νευρώνων που έτεινε στο φυσιολογικό. Συµπερασµατικά, τα
αιθέρια έλαια των Mentha piperita και Origanum dictamus εµφάνισαν τη µεγαλύτερη
προστατευτική δράση, γεγονός που τα καθιστά υποψήφια γ ια περαιτέρω µελέτη της
αντισπασµωδικής τους δραστικότητας.

116

Proccedings of the 38th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences Kavala, May 26-28, 2016

IMMUNOHISTOCHEMICAL CHANGES IN PTZ-TREATED
MICE AFTER AROMATIC PLANT ESSENTIAL OIL
ADMINISTRATION
Κoutroumanidou Ε., Kagianni N., Papadatou V., Demetriou S., Vagena-Pantoula
C., Tologkos S., Satikidis A., Xanthopoulou E., Chatzimladi Α., Lambropoulou
M., Papadopoulos N., Pagonopoulou O.
Laboratories of Physiology, and Histology-Embryology, Department of Medicine,
Democritus University of Thrace, Alexandroupolis.
In a previous work we have shown that administration of essential oils from aromatic
plants prior to a lethal dose of Pentylentetrazol (PTZ) in mice leads to an increase of
seizure latency or even abolishment of seizures. To investigate the effect of essential
oil administration on the neuronal tissue we used the same model performing
immunohistochemical techniques. Essential oils from eight aromatic plants were
administered in respective groups of laboratory mice prior to the potentially lethal
dose of PTZ. Control groups received saline and one group received only the PTZ
injection. The immunohistochemical study using the Neuron-Specific Enolase (NSE
antibody) revealed statistically significant decrease of neurons compared to controls.
Administration of the essential oils of Mentha piperita and Origanum dictamnus prior
to the PTZ injection showed increase of neurons almost to the control levels. Mentha
piperita and Origanum dictamnus oil showed the strongest protective against
convulsions results on brain tissue that it could be a candidate for further study of their
anticonvulsant activity.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ C ΣΕ ΚΥΡΙΟΥΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΣΤΟ
ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΠΙΛΟΚΑΡΠΙΝΗΣ
Κουτσούµπα Ανδριάνα 1*, Διαµαντοπούλου Μαγδαληνή1*, Γεωργίου Δ.
Χρήστος2, Παναγόπουλος Θ. Νικόλαος1
1

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο
Πατρών, 26504, Πάτρα, Ελλάδα, 2Εργαστήριο Βιοχηµείας, Τµήµα Βιολογίας,
Πανεπιστήµιο Πατρών, 26504, Πάτρα, Ελλάδα, *Ισάξια συµβολή

Η επιληψία είναι µια νευρολογική διαταραχή στενά συνδεδεµένη µε το οξειδωτικό
στρες, γεγονός που καθιστά εφικτή τη µελέτη της µέσω εγκεφαλικών δεικτών,
ευαίσθητων στην οξειδωτική βλάβη. Στην παρούσα εργασία µελετήσαµε τα επίπεδα
λιπιδικής υπεροξείδωσης και την ενζυµική δραστηριότητα της καταλάσης, της
σουπεροξειδικής δισµουτάσης (SOD) και των µη εξειδικευµένων υπεροξειδασών
(NSPX), τριών κύριων αντιοξειδωτικών ενζύµων, καθώς και την επίδραση της
βιταµίνης C, ενός εξωγενούς αντιοξειδωτή, στους παραπάνω δείκτες στο επιληπτικό
µοντέλο της πιλοκαρπίνης, σε ενήλικους και αναπτυσσόµενους µυς. Η πιλοκαρπίνη
(200 mg/Kg) και η βιταµίνη C (250 mg/Kg) χορηγήθηκαν ενδοπεριτοναϊκά, µε τη
βιταµίνη C να έχει χορηγηθεί 30 λεπτά πριν από την πιλοκαρπίνη (οµάδα PIL+VITC).
Στις άλλες τρεις οµάδες πειραµατοζώων χορηγήθηκαν, αντίστοιχα, φυσιολογικός ορός
(οµάδα CONTROL), βιταµίνη C (οµάδα VITC) και πιλοκαρπίνη (οµάδα PIL). Τα
πειραµατόζωα θυσιάστηκαν 2 ώρες µετά τη χορήγηση της πιλοκαρπίνης και
αποµονώθηκε ο εγκέφαλος. Τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι η χορήγηση της
πιλοκαρπίνης οδήγησε σε αύξηση των επιπέδων λιπιδικής υπεροξείδωσης, στην
ενζυµική δραστηριότητα της καταλάσης, της SOD και των NSPX στους
αναπτυσσόµενους µυς. Στους ενήλικους µυς, παρατηρήθηκαν αντίστοιχες αλλαγές
των παραπάνω δεικτών αλλά σε µικρότερο βαθµό. Η χορήγηση της βιταµίνης C στα
επιληπτικά ζώα οδήγησε σε µείωση των παραπάνω αλλαγών και παρατηρήθηκε τάση
επαναφοράς της υπεροξείδωσης λιπιδίων και της ενζυµικής ενεργότητας στα
φυσιολογικά επίπεδα και στις δύο ηλικιακές ο µάδες µυών. Τέλος, η χορήγηση
βιταµίνης C στα φυσιολογικά ζώα έδειξε να µην επηρεάζει τους παραπάνω δείκτες
τόσο στον αναπτυσσόµενο όσο και στον ενήλικο εγκέφαλο. Συµπερασµατικά, στο
επιληπτικό µοντέλο που µελετήσαµε, η χορήγηση της πιλοκαρπίνης οδήγησε σε
αύξηση του οξειδωτικού στρες και σε οξεία µείωση της αντιοξειδωτικής άµυνας του
εγκεφάλου, αλλαγές που έδειξαν να αντιστρέφονται ύστερα από χορήγηση της
βιταµίνης C.
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EFFECTS OF VITAMIN C IN MAIN OXIDATIVE STRESS
MARKERS IN IMMATURE AND ADULT MOUSE BRAIN, IN
THE EPILEPTIC MODEL OF PILOCARPINE
Koutsoumpa Andriana1*, Diamantopoulou Magdalini1*, Georgiou D. Christos2,
Panagopoulos T. Nicolaos1
1

Laboratory of Human and Animal Physiology, Deparment of Biology, University of
Patras, 26504, Patras, Greece, 2 Laboratory of Biochemistry, Department of Biology,
University of Patras, 26504, Patras, Greece, *Equal contribution

Epilepsy is a neurological disorder closely related to oxidative stress, a fact that makes
its research feasible by observing brain markers, sensitive to oxidative damage. In our
study, we investigated lipid peroxidation levels and enzyme activity of catalase,
superoxide dismutase (SOD) and nonspecific peroxidases (NSPX), three major
antioxidant enzymes, as well as the effects of vitamin C, an exogenous antioxidant, on
the above markers in the brain of immature and adult mice in the pilocarpine model of
epilepsy. Pilocarpine (200 mg/kg) and vitamin C (250 mg/kg) were injected
intraperitoneally in mice, where vitamin C had been injected 30 minutes before the
administration of pilocarpine (PIL + VITC group). The other three groups of mice
were treated with saline (CONTROL group), vitamin C (VITC group) and pilocarpine
(PIL group), respectively. The animals were sacrificed 2 hours after pilocarpine
injection and the brain was isolated. Our results have shown that in immature mice, a
single pilocarpine injection led to an increase in lipid peroxidation levels, as well as in
catalase, SOD and NSPX enzyme activity. In adult mice, corresponding changes of
these brain markers were observed at a lower level. Additionally, vitamin C
administration in the epileptic mice led to a reduction of the previously mentioned
changes, while there was also a tendency to return back to the normal state in both age
groups, as far as the enzyme activity and lipid peroxidation levels are concerned.
Finally, vitamin C appeared not to significantly affect the markers studied in both
immature and adult control brain. In conclusion, in the epileptic model we
investigated, pilocarpine resulted in a rise of oxidative stress, as well as in an acute
reduction of the antioxidant defense of the brain, changes that seem to be reversed
after vitamin C administration.
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«ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΚΟΔΡΑ ΕΧΕΙ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟ!» - ENA ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΟ
ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κρίγκας Ν.1, Λαµπρούση Μ.1, Παππάς Δ.1, Παρλαπάνη Ε.1, Τσιριγώτη Ε.1,
Rodriguez-Villegas M.1, Καράµπερας Ε.2, Χρυσαφίδου Σ.2, Πολυχρονίδου Μ.2,
Ζωίδου Μ.2, Πουρσανίδου Δ.2, Καµπάνης Σ.2, Βαγκίδου Ε.2, Παπαδόπουλος Κ.2,
Βώκου Δ.1
1

Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 2 4ο
& 15ο Δηµοτικά Σχολεία Καλαµαριάς

Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε στον Τοµέα Οικολογίας του Τµήµατος Βιολογίας ΑΠΘ
και εφαρµόστηκε µε τη βοήθεια φοιτητών του µαθήµατος Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση. Υλοποιήθηκε σε δύο Δηµοτικά Σχολεία µε
συµµετοχή 50 µαθητών και των δασκάλων τους (απασχόληση 2 ώρες/εβδοµάδα). Η
πρώτη φάση (1 µήνας) περιλάµβανε εισαγωγική ο µιλία για τη βιοποικιλότητα,
θεατρική παρουσίαση σχετικού παραµυθιού, προβολή ντοκιµαντέρ, αναγνωριστική
αναζήτηση φυτών στο πεδίο µε βάση καρτέλες ταυτότητας, ατοµική ζωγραφική κ αι
δηµιουργικό κολάζ µε φυτικό υλικό, ξενάγηση σε υπαίθρια έκθεση φυτών και
ερωτηµατολόγια για ανίχνευση γνώσεων των µαθητών. Η ανάλυση των
ερωτηµατολογίων έδειξε ότι οι περισσότεροι (~¾) αναγνωρίζουν αξία στη
βιοποικιλότητα αλλά λίγοι (~¼) µπορούν να προσδιορίσουν µε σχετική σαφήνεια την
έννοια και το περιεχόµενό της. Στη δεύτερη φάση (4 µήνες), οι µαθητές εξερεύνησαν
το πρώην Στρατόπεδο Κόδρα. Συνέλεγαν δεδοµένα για τα υπάρχοντα φυτά σε µηνιαία
βάση εστιάζοντας σε φύλλα, άνθη και καρπούς, εξοικειώθηκαν µε τις ταξινοµικές
κλείδες και έκαναν από κοινού ταξινόµηση του υλικού στην τάξη, ασκήθηκαν σε
απεικονίσεις και δηµιουργικές γραφές (ιστορίες και παραµύθια σχετικά µε φυτά) και
έµαθαν να αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά των φυτών µέσα από παιχνίδια. Η
αξιολόγηση της τελευταίας δράσης έδειξε ότι στη µεγάλη πλειονότητά τους (≥¾), οι
µαθητές (α) διασκέδασαν πολύ παίζοντας memory, (β) θα επιθυµούσαν αυτό να
ενταχθεί και σε άλλα µαθήµατα, ενώ (γ) βελτίωσαν το γνωστικό τους επίπεδο. Στην
τρέχουσα φάση (2 µήνες), γίνεται σύνθεση των αποτελεσµάτων και αξιολόγηση. Το
πρόγραµµα ολοκληρώνεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς µε θεµατικές αφίσες,
εκθέσεις των ευρηµάτων και ανοιχτή θεατρική παράσταση µε µουσική επένδυση. Το
πρόγραµµα έδωσε τη δυνατότητα σε όλους τους συµµετέχοντες να εκπαιδεύσουν και
να εκπαιδευτούν βιωµατικά, αλληλεπιδρώντας µεταξύ τους ανεξαρτήτως επιπέδου και
µαθαίνοντας για το περιβάλλον δίπλα τους. Γιατί τελικά αγαπάµε και φροντίζουµε
µόνον αυτό που γνωρίζουµε.
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“THE GREEN IN ΤΗΕ FORMER KODRA MILITARY CAMP HAS
IDENTITY: EXPLORE IT!” - A MULTILEVEL PILOT PROJECT
OF ENVIRONMENTAL EDUCATION AND AWARENESS IN THE
METROPOLITAN AREA OF THESSALONIKI, GREECE
Krigas N.1, Lamprousi M.1, Pappas D.1, Parlapani E.1, Tsirigoti E.1, RodriguezVillegas M.1, Karamberas E.2, Chrysafidou S.2, Polychronidou M.2, Zoidou M.2,
Poursanidou D.2, Kambanis S.2, Vagidou E.2, Papadopoulos K.2, Vokou D.1
1

Department of Ecology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki
(AUTH), 2 4th & 15th elementary schools of Kalamaria

This project was designed at the Department of Ecology, School of Biology AUTH,
and was implemented with the active involvement of Biology students attending the
course “Environmental Education & Awareness” and of 50 pupils and their teachers
from two primary schools of the municipality of Kalamaria. Phase A (1 month)
explored the children’s level of knowledge regarding biodiversity with oral
presentation and role playing, documentary, plant species identification with identity
cards, painting and collage with plant materials, guided outdoor plant exposition and
questionnaires. The latter revealed that the large majority (¾) of the respondents
recognized the value of biodiversity and were willing to learn more about it, but only
few of them (¼) could adequately define its meaning and content. During phase B (4
months), the participants explored the former Kodra Military camp and collected
monthly field data (flowers, leaves, fruits), which were classified jointly in class,
exercised free thematic painting and constructive writing (etymology and tales about
plants), and became familiar with identification keys and distinctive features of plants
through memory and taboo games. The results of the memories’ evaluation made by
the primary school pupils showed that most of them (≥¾): (a) enjoyed playing the
games, (b) would love to see them incorporated into other courses, and (c) improved
their level of knowledge on plants. During the currently running phase C (2 months),
all findings and results are evaluated. An open theatrical play with music will take
place at the end of the school year, accompanied by exhibitions of local biodiversity,
illustrations and thematic posters. This project gave the opportunity to all participants
to educate and become educated in an experiential way, thus promoting constructive
interactions among different education levels, and become familiar with a nearby
natural environment. Because we love and care about only what we already know.
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Ο ΕΝΤΟΝΟΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ
ΥΨΗΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟΝ
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ
Κυράνας Ρ.1, Κακουράτος Χ.1, Καλαµίδα Δ1., Σιβρίδης Ε.2, Γιατροµανωλάκη Α.2,
Κουκουράκης Μ.I.1
1

Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας / Μονάδα Ραδιοβιολογίας, 2 Εργαστήριο
Παθολογικής Ανατοµικής, Ιατρική Σχολή, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη 68100, Ελλάδα

Η ακτινοθεραπεία αποτελεί µια κύρια µέθοδο θεραπείας στη µάχη απέναντι στον
καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Η ανθεκτικότητα του όγκου απέναντι σε θεραπείες
αποτελεί σηµαντική συνιστώσα που θα πρέπει να εξεταστεί εκτενώς. Μελέτες έχουν
δείξει ότι το υποξικό περιβάλλον και ο αναερόβιος µεταβολισµός του όγκου φαίνεται
να ενισχύουν την ανθεκτικότητα του στην ακτινοθεραπεία. Στην παρούσα µελέτη
εξετάστηκαν 66 τοµές παραφίνης από ασθενείς µε καρκίνο ουροδόχου κύστης, οι
οποίοι υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία. Μέσω ανοσοϊστοχηµικής ανάλυσης των
τοµών µελετήθηκε η έκφραση των Hypoxia Inducible Factor (HΙF1α) και Lactate
Dehydrogenase A (LDH5), και το πώς σχετίζονται µε τους δείκτες καρκινικών
προγονικών κυττάρων (cancer stem-cells) CD44 και ALDH. Υψηλά ποσοστά
έκφρασης παρατηρήθηκαν σε ορισµένα από τα δείγµατα για τις πρωτεΐνες HΙF1α και
LDH5 (50% και 36,3% αντίστοιχα). Τόσο η πυρηνική έκφραση του HΙF1α όσο και η
κυτταροπλασµατική έκφραση της LDH5 συσχετίστηκαν µε υψηλό CD44 προγονικό
πληθυσµό (p=0.04 και 0.05 αντίστοιχα). Επίσης, ο HΙF1α οριακά συσχετίστηκε µε την
έκφραση του δείκτη ALDH (p=0.07), ενώ η LDH5 συσχετίστηκε άµεσα µε την
έκφραση του CD44 (p=0.01). Συµπερασµατικά, υψηλά επίπεδα έκφρασης των HΙF1α
και LDH5 συνδέονται µε υψηλό περιεχόµενο προγονικών καρκινικών κυττάρων σε
όγκους ουροδόχου κύστης. Ο αναερόβιος µεταβολισµός φαίνεται να είναι ένα πολύ
σηµαντικό µονοπάτι για τα καρκινικά κύτταρα και καταστολή του ίσως να βελτιώσει
τις υπάρχουσες θεραπείες.
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INTENSIFIED ANAEROBIC METABOLISM IS LINKED TO
HIGH STEM-CELL CONTENT IN BLADDER CANCER.
Kyranas R.1, Kakouratos C.1, Kalamida D.1, Sivridis E.2, Giatromanolaki A.2,
Koukourakis M.I.1
1

Department of Radiology / Oncology, 2Departement of Pathology, Medical School,
Democritus University of Thrace, Alexandroupoli 68100, Greece

Radiotherapy is a powerful treatment modality in the struggle against bladder cancer.
However, the resistance of the cancer cells against radiation counteracts the efficacy of
radiotherapy and should be examined in detail. Previous studies have shown that the
intratumoral hypoxic environment and the anaerobic metabolism are important
components of tumor radio-resistance. In the current study we examined 66 paraffin
embedded tissues from patients with bladder cancer who underwent radical
radiotherapy. Through immunohistochemistry analysis we studied the expression of
Hypoxia Inducible Factor (HΙF1α) and Lactate Dehydrogenase A (LDH5) and how
they relate to the cancer stem-cell markers CD44 and ALDH. High expression levels
of HΙF1α and of LDH5 were observed in 50% and 36,3% of cases, respectively.
Nuclear expression of HΙF1α and cytoplasmic expression of LDH5 correlated with
high CD44 stem cell population (p = 0.04 and 0.05 respectively). Further, the HΙF1α
marginally correlated with the expression of ALDH (p = 0.07), while LDH5 directly
correlated with the expression of CD44 (p = 0.01). Briefly, high expression levels of
LDH5 and HΙF1α are associated with a high content of progenitor cancer cells in
bladder tumors. The anaerobic metabolism seems to be an important pathway for
cancer cell growth and radio-resistance, so that suppression of anaerobic metabolism
may improve existing treatments.
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ΤΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΩΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΕΚΡΟΗΣ
Κυριακοπούλου Γεωργία, Σιβροπούλου Αφροδίτη
Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας, Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής
Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Η ύπαρξη πολύ-ανθεκτικών παθογόνων σε ποικίλους τοξικούς παράγοντες, η οποία
οφείλεται εν µέρει σε ένα µηχανισµό ανθεκτικότητας των βακτηρίων, τις αντλίες
εκροής, δυσχεραίνει την αντιβιοτική θεραπεία και αυξάνει την ανησυχία για τη
δηµόσια υγεία. Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε ο πιθανός ρόλος των αιθέριων
ελαίων ως αναστολέων των αντλιών εκροής, χάρη στις ισχυρές αντιβακτηριδιακές
ιδιότητές τους. Ο χειρισµός των παθογόνων βακτηρίων Pseudomonas aeruginosa
(ATCC 12469), Staphylococcus aureus (ATCC 9518) και Escherichia coli (ATCC
8879) διενεργήθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες του CLSI. Εκτιµήθηκε ποιοτικά η
ανθεκτικότητα των βακτηρίων σε αντιβιοτικά κάθε γνωστής κατηγορίας και η
αλληλεπίδρασή τους µε αιθέρια έλαια ακολουθώντας τη µέθοδο Kirby-Bauer
(µέθοδος διάχυσης σε άγαρ). Προσδιορίστηκαν οι τιµές MIC (Ελάχιστη Ανασταλτική
Συγκέντρωση) και MBC (Ελάχιστη Βακτηριοκτόνος Συγκέντρωση) για τα αντιβιοτικά
και τα αιθέρια έλαια µε τη µέθοδο της µικροαραίωσης. Από τις παραπάνω διαδικασίες
προέκυψε ότι τα αιθέρια έλαια αλληλεπιδρούν µε τα αντιβιοτικά. Για την αξιολόγηση
της συνεργιστικής σχέσης αιθέριων ελαίων και αντιβιοτικών χρησιµοποιήθηκε η
µέθοδος checkerboard και υπολογίστηκε η τιµή FICI (Fractional Inhibitory
Concentration Index). Τα συνδυαστικά πειράµατα κατέδειξαν ότι: (α) η καρβακρόλη
προκάλεσε τετραπλάσια µείωση της τιµής MIC στο βακτήριο Escherichia coli, (β) η
καρβεόλη προκάλεσε οκταπλάσια και η καρβόνη δωδεκαπλάσια µείωση στο βακτήριο
Staphylococcus aureus, (γ) η καρβακρόλη και η θυµόλη προκάλεσαν εξαπλάσια ενώ η
καρβεόλη οκταπλάσια µείωση της τιµής ΜΙC στο βακτήριο Pseudomonas aeruginosa.
Συνεργατική δράση υποδεικνύεται για το βακτήριο Pseudomonas aeruginosa µεταξύ
θυµόλης-σιπροφλοξασίνης, καρβεόλης-σιπροφλοξασίνης και για το βακτήριο
Staphylococcus aureus µεταξύ καρβόνης-ερυθροµυκίνης και καρβεόληςερυθροµυκίνης. Τα παραπάνω δεδοµένα αποτελούν πρώτη ένδειξη για το
χαρακτηρισµό των αιθέριων ελαίων ως πιθανών αναστολέων.
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ESSENTIAL OILS AS EFFLUX PUMP INHIBITORS
Kyriakopoulou Georgia, Sivropoulou Afroditi
Laboratory of General Microbiology, Department of Genetics, Development and
Molecular Biology, School of Biology, Faculty of Sciences, Aristotle University of
Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece
The existence of multi-resistant pathogens in a variety of toxic agents, which is
partially due to a resistance mechanism of bacteria, the efflux pumps, complicates the
antibiotic therapy and increases the concern for public health. In the present study we
investigated the potential role of essential oils as inhibitors of efflux pumps, thanks to
their strong antibacterial properties. The handling of pathogenic bacteria Pseudomonas
aeruginosa (ATCC 12469), Staphylococcus aureus (ATCC 9518) and Escherichia coli
(ATCC 8879) was done according to the instructions of CLSI. The resistance of
bacteria to antibiotics of every known class and their interaction with essential oils
was assessed qualitatively by the Kirby-Bauer method (agar diffusion method). The
MIC (Minimum Inhibitory Concentration) and MBC (Minimal Bactericidal
Concentration) values were determined for antibiotics and essential oils by the
microdilution method. It was shown that essential oils interact with antibiotics. To
assess the synergistic relationship between essential oils and antibiotics the
checkerboard method was executed and the FICI value (Fractional Inhibitory
Concentration Index) was calculated. The combination experiments demonstrated that:
(a) carvacrol caused a four-fold decrease in MIC value of Escherichia coli, (b) carveol
caused an eight-fold and carvone a twelve-fold decrease in MIC value of
Staphylococcus aureus and (c) carvacrol and thymol caused a six-fold while carveol
an eight-fold decrease in MIC value of Pseudomonas aeruginosa. Cooperative action
was observed for Pseudomonas aeruginosa between thymol-ciprofloxacin, carveolciprofloxacin and for Staphylococcus aureus between carvone-erythromycin and
carveol-erythromycin. The above data are the first indication for the designation of
essential oils as potential inhibitors.
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ΤΟ ZEBRAFISH ΩΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Κυριακοπούλου Ειρήνη 1,2, Γαϊτανάκη Κατερίνα2 και Μπέης Δηµήτρης1
1

Αναπτυξιακή Βιολογία, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών, Ελλάδα
, 2Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Πανεπιστηµιούπολη, Αθήνα 157 84, Ελλάδα

Τα Καρδιαγγειακά Νοσήµατα αποτελούν ένα σύνολο ανωµαλιών του Καρδιαγγειακού
συστήµατος και ανήκουν στα κυριότερα αίτια θανάτου παγκοσµίως. Την τελευταία
δεκαετία, ο οργανισµός zebrafish (Danio rerio) χρησιµοποιείται ευρέως στο
συγκεκριµένο ερευνητικό τοµέα χάρη στα πλεονεκτήµατα που διαθέτει. Μεταξύ
αυτών είναι η εύκολη γενετική ανάλυση, η οπτική διαπερατότητα κατά τα εµβρυϊκά
στάδια, οι εξελιγµένες τεχνικές απεικόνισης και η αναγεννητική ικανότητα καθ’ όλη
τη διάρκεια της ζωής του. Η παρούσα µελέτη επικεντρώνεται στη µεταλλαγµένη
σειρά 1418. Κύρια χαρακτηριστικά των µεταλλαγµένων εµβρύων της σειράς αυτής
είναι η αποκόλληση του µυοκαρδίου από το ενδοκάρδιο, το περικαρδιακό οίδηµα, η
µη φυσιολογική καρδιακή σύσπαση και η διαταραγµένη αιµατική ροή. Μετά από
RNA αλληλούχιση για το γονιδίωµα των εµβρύων και χαρτογράφηση όλων των
µεταλλαγών (MMAPPR) βρέθηκε ότι η µετάλλαξη εντοπίζεται στο χρωµόσωµα 12
και προσδιορίστηκε ένα σύνολο νουκλεοτιδικών αλλαγών σε 4 διαφορετικά γονίδια.
Η προτεραιότητα στη µελέτη τους για την ανεύρεση της υπό έρευνα µετάλλαξης
στηρίζεται στην οµολογία σε διαφορετικά είδη και στη λειτουργία τους. Ταυτόχρονα,
µελετήθηκαν οι µηχανισµοί της καρδιακής αναγέννησης στο zebrafish µε τη χρήση
µιας σειράς-δείκτη πολλαπλασιασµού του µυοκαρδίου (myl7:FUCCI) και πρόκληση
οξέος εµφράγµατος του µυοκαρδίου σε ενήλικα άτοµα µε δύο τρόπους: α) επεµβατικά
µε κρυοπληξία της κοιλίας και β) µη επεµβατικά µέσω του συστήµατος UAS/gal4 µε
το οποίο επιτυγχάνεται ιστοειδική σύνθεση της νιτρορεδουκτάσης (NTR). Το ένζυµο
αυτό καθιστά κυτταροτοξικό το φάρµακο Μετρονιδαζόλη (Mtz) και έτσι µπορεί να
επαχθεί µυοκαρδιακή βλάβη. Απώτερο στόχο αυτής της µελέτης αποτελεί η εξεύρεση
φυσικών προϊόντων και νέων φαρµάκων που ενισχύουν την αναγέννηση του
µυοκαρδίου στο zebrafish, ενώ τελικό στόχο αποτελεί η επιβεβαίωσή τους σε ζωικά
µοντέλα θηλαστικών και τον άνθρωπο.
Η µελέτη αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Αριστεία 270,
ZfValves)
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ZEBRAFISH AS A MODEL OF CARDIOVASCULAR DISEASE
Kyriakopoulou Eirini 1,2, Gaitanaki Catherine2 and Beis Dimitris1
1

Developmental Biology, Biomedical Research Foundation Academy of Athens,
Greece , 2Dept. of Animal & Human Physiology, School of Biology, National
Kapodistrian University of Athens, University Campus, Athens 157 84, Greece

Cardiovascular disease (CVD) is a group of heart and vessel disorders and one of the
main causes of death worldwide. Over the last decade, zebrafish (Danio rerio) has
entered the field of Cardiovascular Research as it offers several advantages. These
include: ease of forward and reverse genetic screening, optical transparency during the
embryonic stages, sophisticated imaging technologies and regenerative ability during
both embryonic and adult stages. Here, we present the mutant line 1418, which is
characterized by myocardial malformation and detachment, pericardial edema and
defective cardiac contraction and blood flow during embryonic stages. Mutation
Mapping Analysis Pipeline for Pooled RNAseq (MMAPPR) revealed that the
mutation is mapped on chromosome 12 and identified a number of mutations in 4
different genes that have to be examined if they cause the observed phenotype. Since
none of these mutations are nonsense, we prioritize by the molecular function of the
protein encoded and its homology among different species. In parallel, we study the
mechanisms of cardiac regeneration in zebrafish by using a transgenic line that marks
cardiomyocyte proliferation (myl7:FUCCI) and by causing myocardial infarction in
two different ways: a) invasively, by carrying out ventricular cryoinjury and b) non
invasively, by using the UAS/gal4 system. We have isolated a myocardial specific
GAL4 driver line and crossed it to a UAS:Nitroreductase (NTR) line which enables
myocardial specific ntr transcription. This enzyme renders the prodrug Metronidazole
(Mtz) cytotoxic allowing inducible myocardial specific cell damage. Our purpose is to
discover natural compounds and novel drugs that enhance the regenerative potential of
zebrafish hearts and that can possibly be effective also in mammalian and human cases
in future.
This research is funded by The Greek General Secretariat of Research and Technology, European
Social Fund and National Funds (Aristia 270, ZfValves)
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ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΠΡΩΤΕΪ ́ΝΕΣ ΤΟΥ
ΙΟΥ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C
Κωνσταντινίδου Σ1, Χρισταφώροβ Δ1, Μουσταφά Σ2, Βασσιλακάκη Ν2,
Καρακασιλιώτης Ι2, Μαυροµαρά Π 1,2, Κατσάνη ΚΡ1.
1

Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής,
Αλεξανδρούπολη, 2Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα, Ελλάδα.

Η πυρηνοκυτταροπλασµατική µεταφορά mRNA και πρωτεϊνών - µέσω των
συµπλόκων των πυρηνικών πόρων (NPCs) - είναι ζωτικής σηµασίας για τη
διεκπεραίωση των κυτταρικών λειτουργιών και την επιβίωση του κυττάρου. Οι RNA
ιοί χρησιµοποιούν ένα πλήθος στρατηγικών για να ανατρέψουν την
πυρηνοκυτταροπλασµατική µεταφορά, να καταστείλουν την έµφυτη ανοσολογική
απόκριση του ξενιστή και να ενισχύσουν την αντιγραφή του ιού. Ο ιός της ηπατίτιδας
C (HCV) διαθέτει θετικής κατεύθυνσης, γονιδίωµα RNA και ταξινοµείται στην
οικογένεια των Flaviviridae. Η µόλυνση µε τον ιό της ηπατίτιδας C αποτελεί ένα
σοβαρό παγκόσµιο πρόβληµα υγείας. Οι ασθένειες και η εµφάνιση κακοηθειών του
ήπατος έχουν συνδεθεί και µε αλλαγές στις πρωτεΐνες των πυρηνικών πόρων (ή
νουκλεοπορίνες), όµως οι µηχανισµοί µε τους οποίους ο HCV επηρεάζει τα NPCs και
την πυρηνοκυτταροπλασµατική µεταφορά προς όφελος της αντιγραφής του και την
καταστολή της ανοσολογικής απόκρισης δεν έχουν ιδιαιτέρως διερευνηθεί. Για να
διερευνηθούν οι µηχανισµοί µε τους οποίους ο ιός της ηπατίτιδας C στοχεύει τα
NPCs, αυτή τη στιγµή αναλύουµε τα επίπεδα πρωτεΐνης και mRNA επιλεγµένων
νουκλεοπορινών σε κυτταρικές σειρές ηπατώµατος µολυσµένες µε το στέλεχος
HCV/JFH1 και σε σταθερές κυτταρικές σειρές ηπατώµατος που εκφράζουν πρωτεΐνες
του ιού. Θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα των πρώτων πειραµάτων µας.
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TARGETING OF THE NUCLEAR PORE COMPLEXES BY
HEPATITIS VIRUS C PROTEINS
Konstantinidou S1, Christaforov D1, Moustafa S2, Vassilaki N2, Karakasiliotis I2,
Mavromara P 1,2, Katsani KR1
1

Democritus University of Thrace, Dept. of Molecular Biology & Genetics
Alexandroupolis, 2Hellenic Pasteur Institute Athens, GREECE.

Nucleocytoplasmic transport of mRNA and proteins - mediated via the Nuclear Pore
Complexes (NPCs) - is critical for the execution of cellular functions and cell survival.
RNA viruses employ a multitude of strategies to subvert nucleocytoplasmic
trafficking, suppress the host innate immune response and enhance viral replication.
Hepatitis virus C (HCV) is a positive sense RNA virus belonging to the Flaviviridae
family. HCV infection constitutes a serious global health problem. Liver diseases and
malignant transformations have been associated with changes in nuclear pore proteins
(nucleoporins or nups) but the mechanisms by which HCV manipulates NPCs and
nucleocytoplasmic transport in favor of its replication and immune response
suppression are not fully addressed. To investigate the mechanisms by which the
hepatitis virus C targets the NPC, we currently analyse the protein and mRNA levels
of selected nucleoporins in hepatoma cell lines infected by the HCV/JFH1 strain and
on stable hepatoma cell lines expressing selected HCV proteins. Our preliminary
results will be presented.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PCR ΥΨΗΛΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ O157:H7 (O157)
ΤΗΣ ESCHERICHIA COLI ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Λάππα Ισµήνη-Άννα1, Γκιαούρης Ευστάθιος1, Κοντός Χρήστος 1,2,*
1

Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Μύρινα, Λήµνος,
2
Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα *email: chkontos@aegean.gr

Το βακτήριο Escherichia coli ζει φυσιολογικά στο γαστρεντερικό σωλήνα του
ανθρώπου και των ζώων, συνήθως χωρίς να προκαλεί επιπλοκές. Τα περισσότερα
στελέχη του είναι ακίνδυνα ή προκαλούν ήπια διάρροια. Ωστόσο, άλλα στελέχη, όπως
το O157:H7 (O157), µπορεί να προκαλέσουν σοβαρές επιπλοκές, όπως ισχυρές
κοιλιακές κράµπες, οξεία αιµορραγική διάρροια και έµετο. Ο άνθρωπος µπορεί να
εκτεθεί στο E. coli µέσω µολυσµένου νερού ή µολυσµένων τροφών. Το επικίνδυνο
στέλεχος O157:H7 προσβάλλει τον άνθρωπο κυρίως µέσω της κατανάλωσης κιµά µη
επαρκώς µαγειρεµένου, ωµών λαχανικών, µη παστεριωµένου γάλακτος ή άλλων
τροφίµων. Στη συγκεκριµένη µελέτη, έγινε ανάπτυξη ευαίσθητης και ειδικής
µοριακής µεθοδολογίας PCR για την ανίχνευση του παθογόνου στελέχους O157:H7
της E. coli σε ωµά λαχανικά και κρέας. Για το σκοπό αυτό, τρόφιµα επιµολύνθηκαν
σκοπίµως (spike-in) µε 1-10 CFU του στελέχους O157:H7 της E. coli και
επωάσθηκαν σε θερµοκρασία 37οC για 2, 4, 8, 12 και 16 ώρες. Ως θετικός µάρτυρας
στα ακόλουθα πειράµατα, χρησιµοποιήθηκαν τα αντίστοιχα τρόφιµα, τα οποία
επωάστηκαν χωρίς προηγουµένως να έχουν επιµολυνθεί µε το στέλεχος O157:H7 της
E. coli. Ακολούθως, αποµονώθηκε από αυτά DNA µε χρήση κατάλληλων στηλών.
Αφού προσδιορίσθηκε φασµατοφωτοµετρικά η συγκέντρωση του ο λικού
αποµονωµένου DNA, αναπτύχθηκε ευαίσθητη µεθοδολογία PCR για την ενίσχυση
µιας ειδικής αλληλουχίας 124 bp του γονιδίου lacA (O-ακετυλοτρανσφεράση
γαλακτοσιδίων) του στελέχους O157:H7 της E. coli. Η ανάπτυξη της εν λόγω
µεθοδολογίας περιλάµβανε το σχεδιασµό ειδικών εκκινητών και τον προσδιορισµό
των βέλτιστων συνθηκών για την ενίσχυση του εν λόγω τµήµατος DNA. Τα προϊόντα
της PCR ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα αγαρόζης 3%, χρωσµένου µε βρωµιούχο
αιθίδιο. Συµπερασµατικά, µε την αναπτυχθείσα µεθοδολογία κατέστη δυνατή η
χαµηλού κόστους, αλλά υψηλής ειδικότητας και ευαισθησίας, ανίχνευση του
παθογόνου στελέχους O157:H7 της E. coli σε τρόφιµα ευρείας κατανάλωσης.
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DEVELOPMENT OF A LOW-COST, HIGHLY SPECIFIC AND
SENSITIVE PCR-BASED METHODOLOGY FOR THE
DETECTION OF THE PATHOGENIC ESCHERICHIA COLI
O157:H7 (O157) STRAIN IN WIDELY CONSUMED FOODS
Lappa Ismini-Anna1, Giaouris Efstathios1, Kontos Christos 1,2,*
1

Department of Food Science and Nutrition, University of the Aegean, Myrina,
Lemnos 2Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Athens,
Athens *email: chkontos@aegean.gr

The Escherichia coli bacteria live normally in the gastrointestinal tract of humans and
animals, usually without causing any complications. Most strains are harmless or
cause mild diarrhea. However, other strains such as O157:H7 (O157) may cause
serious complications, including strong abdominal cramps, acute hemorrhagic diarrhea
and vomiting. Humans can be exposed to E. coli through contaminated water or
contaminated food. The harmful E. coli strain O157:H7 affects humans mostly
through consumption of insufficiently cooked meat, raw vegetables, unpasteurized
milk, or other food. In this research study, a sensitive and specific molecular PCR
methodology was developed for the detection of the pathogenic E. coli strain O157:H7
in raw vegetables and meat. For this purpose, such widely consumed foods were
spiked-in with 1-10 CFU E. coli and incubated at 37oC for 2h, 4h, 8h, 12h and 16h. As
positive control, samples without contamination from E. coli strain O157:H7 were also
included in the experimental setting. Subsequently, DNA was extracted from these
foods using appropriate spin columns. After having spectrophotometrically determined
the concentration of total isolated DNA, we developed a sensitive PCR methodology
for the amplification of a specific 124-bp sequence of the lacA gene (Galactoside Oacetyltransferase) of the E. coli strain O157:H7. The development of this methodology
included the design of specific primers and the determination of the optimal conditions
for the amplification of the aforementioned DNA fragment. PCR products were
electrophoresed on a 3% agarose gel, stained with ethidium bromide. In conclusion,
the newly developed method enabled low-cost, yet highly specific and sensitive,
detection of the pathogenic E. coli strain O157:H7 in widely consumed foods.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΑΣΕΟ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΥΛΩΝ ΝA+ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ
ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
Μαλαβάκη Χριστίνα, Σταµατίου Ροδόπη, Ράπτης Δηµήτριος, Χατζηευθυµίου
Αποστολία
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τµήµα Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, Πανεπιστηµίου 3, 41500, ΒΙΟΠΟΛΙΣ,ΛΑΡΙΣΑ

Τα λεία µυϊκά κύτταρα των αγγείων (ΛΜΚΑ) εκφράζουν τασεο-εξαρτώµενους
διαύλους νατρίου αλλά ο ρόλος τους στις λειτουργίες των αγγείων δεν έχει πλήρως
διερευνηθεί. Η ανταποκρισιµότητα των ΛΜΚΑ και ο πολλαπλασιασµός τους
εµπλέκονται τόσο σε φυσιολογικές καταστάσεις, ρύθµιση του τόνου και της
διαµέτρου των αγγείων, αλλά και σε παθήσεις όπως υπέρταση και διαβήτης. Στη
παρούσα µελέτη διερευνήθηκε η επίδραση του ανταγωνιστή των τασεο-εξαρτώµενων
διαύλων Na+, λιδοκαΐνη (10-9Μ-10-5Μ) σε αορτικούς δακτυλίους κονίκλου που
βρίσκονταν σε σύσπαση µε 2µΜ φαινυλεφρίνης ή 35mM KCl, και η επίδραση της, για
24h, στον επαγόµενο από 10% FBS πολλαπλασιασµό των ΛΜΚΑ. Η λιδοκαΐνη
προκάλεσε δοσοεξαρτώµενη χάλαση των λείων µυϊκών ινών που βρίσκονται σε
σύσπαση µε φαινυλεφρίνη ή KCl. Η χάλαση που προκάλεσε η λιδοκαΐνη στον ιστό
που ήταν σε σύσπαση µε φαινυλεφρίνη, εξαρτιόταν από την παρουσία Ca2+ στο υγρό
διαπότισης. Συγκεκριµένα, οι τιµές της µέγιστης χάλασης (Βmax) ήταν 15.16%±1.32
και 11.64%±0.69 της επαγόµενης από την φαινυλεφρίνη σύσπασης, παρουσία και
απουσία Ca2+ αντίστοιχα. Επίσης η αφαίρεση του ενδοθηλίου αύξησε την
προκαλούµενη από την λιδοκαΐνη (10-4Μ) χάλαση στα παρασκευάσµατα που ήταν σε
σύσπαση KCl. Η λιδοκαΐνη δεν επηρέασε τον επαγόµενο από 10% FBS
πολλαπλασιασµό των ΛΜΚΑ. Συµπερασµατικά, οι τασεο-εξαρτώµενοι δίαυλοι Na+
φαίνεται να εµπλέκονται µόνο στην ανταποκρισιµότητα αλλά όχι στον
πολλαπλασιασµό των ΛΜΚΑ.
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THE ROLE OF VOLTAGE-DEPENDENT ΝA+ CHANNELS IN
THE RESPONSIVENESS AND THE PROLIFERATION OF
VASCULAR SMOOTH MUSCLE CELLS
Malavaki Christina, Stamatiou Rodopi, Raptis Dimitrios, Hatzieuthimiou
Apostolia
3 Panepistimiou Str, 41500, BIOPOLIS, Larissa
Vascular smooth muscle cells (VSMCs) express voltage-dependent sodium channels
but the role they have in vascular functions is not fully elucidated yet. VSMCs
responsiveness and proliferation are involved both in physiological situations,
regulation of the vascular tone and diameter and in diseases such as hypertension and
diabetes. In this study we evaluated the effect of the antagonist of voltage-dependent
Na+ channels, lidocaine (10-9M-10-5M) on pre-contracted rabbit aortic rings with
2µM phenylephrine or 35mM KCl and on the VSMCs proliferation that was induced
by 10% FBS. Lidocaine caused a dose-dependent relaxation of the rabbit aortic
vascular smooth muscle that was pre-contracted with phenylephrine or KCl. In tissues
pre-contracted with phenylephrine, the lidocaine-induced relaxation of aortic rings
depended on the Ca2+ presence in the incubation medium. Speciffically, the values of
the maximum relaxation (Bmax) were 15.16%±1.32 and 11.64%±0.69 of the
phenylephrine-induced contraction in the presence or absence of Ca2+, respectively.
Furthermore, the endothelium removal increased the lidocaine (10-4M) induced
relaxation in KCl-precontracted aortic rings. Lidocaine did not affect the proliferation
of VSMCs that was induced by 10% FBS. In conclusion, the voltage dependent Na+
channels appear to be involved only in the responsiveness but not in the proliferation
of VSMCs.
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Ο ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ PC1/MTOR
ΩΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΨΩΡΙΑΣΗ
Μαλάκου Λίνα, Γαργαλιώνης Αντώνιος Ν., Αδαµόπουλος Χρήστος, Κατσιάνου
Μάιρα, Γριβάκη Χριστοφόρα, Παπαδαυίδ Ευαγγελία, Κορκολοπούλου
Πηνελόπη, Πιπέρη Χριστίνα, Μπάσδρα Ευθυµία Κ.,Παπαβασιλείου Αθανάσιος
Γ.
Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας,Ιατρική Σχολή Αθηνών,ΕΚΠΑ/Τετραπόλεως 18
Οι πολυκυστίνες PC1(πολυκυστίνη-1) και PC2(πολυκυστίνη-2) λειτουργούν ως
µηχανοευαίσθητα
εργαλεία
των
ευκαρυωτικών
ανθρώπινων
κυττάρων.
Αντιλαµβάνονται τα εξωτερικά ερεθίσµατα του περιβάλλοντος του κυττάρου και τα
µετατρέπουν σε βιοχηµικά µηνύµατα,ενεργοποιώντας πληθώρα σηµατοδοτικών
µονοπατιών. Εξαιτίας της υψηλής ο µολογίας που µοιράζονται µε πρωτεΐνες της
οικογένειας των διαύλων TRP(transient receptor potential), κατηγοριοποιούνται ως
δίαυλοι ιόντων ασβεστίου. Στα κερατινοκύτταρα, η µηχανοδιέγερση ρυθµίζει τον
πολλαπλασιασµό,τη διαφοροποίηση,τη µορφολογία και τη µεταναστευτικότητα τους.
Το ασβέστιο λειτουργεί ως ρυθµιστής της διαφοροποίησης των κερατινοκυττάρων και
του σχηµατισµού του επιθηλιακού φραγµού. Γνωρίζοντας τις ιδιότητες των
πολυκυστινών ως µηχανοαισθητήρες και υποδοχείς ιόντων ασβεστίου, υποθέσαµε ότι
εµπλέκονται στους παθογενετικούς µηχανισµούς της ψωρίασης. Επιλέξαµε προς
µελέτη το σηµατοδοτικό µονοπάτι PC1/mTOR(mammalian target of rapamycin). Η
κινάση mTOR αποτελεί βασικό µόριο που εµπλέκεται σε κυτταρικές λειτουργίες,
όπως ο κυτταρικός κύκλος και η αγγειογένεση και έχει σχετιστεί µε την ανάπτυξη
ψωριασικών πλακών. H PC1 ρυθµίζει τη φωσφορυλίωση του mTOR,καταστέλλοντας
την ενεργοποίηση του. Σε ψωριασικούς ιστούς έχει δειχθεί αυξηµένη ενεργοποίηση
του mTOR µέσω του µονοπατιού PI3K(phosphoinositide 3-kinase)/Akt/mTOR. Μέσω
ανοσοϊστοχηµείας,Western Blot και PCR σε ψωριασικούς ιστούς εντοπίσαµε
µειωµένη έκφραση της PC1 σε σχέση µε τους φυσιολογικούς ιστούς. Επιπλέον,στην
κυτταρική σειρά HaCaT(αθανατοποιηµένα ανθρώπινα κερατινοκύτταρα) µε Western
Blot,διερευνήθηκαν τα επίπεδα του mTOR και της ενεργοποιηµένηςφωσφορυλιωµένης µορφής του mTOR(phospho-mTOR) µετά από αποσιώπηση του
γονιδίου της PC1 µε τη χρήση siRNA(silencing RNA). Η αποσιώπηση του γονιδίου
της PC1 οδήγησε σε ενεργοποίηση του µονοπατιού mTOR. Συµπερασµατικά,
φαίνεται ότι η απώλεια έκφρασης της PC1 συνδέεται µε ενεργοποίηση του
µονοπατιού mTOR ως πιθανός παθογενετικός µηχανισµός στην ψωρίαση.
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PC1 / MTOR INTRACELLULAR SIGNALING AXIS AS A
PATHOGENIC MECHANISM IN PSORIASIS
Malakou Lina, Gargalionis Antonios N., Adamopoulos Christos, Katsianou
Maira, Grivaki Christofora, Papadavid Evaggelia, Korkolopoulou Penelope,
Piperi Christina, Basdra Efthimia K., Papavassiliou Athanasios G.
Department of Biological Chemistry,University of Athens,Medical School

Polycystin-1(PC1) and polycystin-2(PC2) function as mechanotransductive
proteins,able to receive external mechanical stimuli and convert them into biochemical
messages,leading eventually to activation of other signaling pathways in eukaryotic
human cells.Both PC1 and PC2, share high homology with TRP(Transient Receptor
Potential)proteins,a family of calcium-selective ion channels. Mechanotransduction
regulates proliferation, differentiation, morphology and migration of keratinocytes.
Calcium acts as a regulator of differentiation of keratinocytes and formation of the
epithelial barrier, by regulating various signaling pathways. Based on the properties of
polycystins as mechanosensors and calcium ion channels,we assumed their implication
to the pathogenic mechanisms of psoriasis.Specifically,we investigated PC1/mTOR
(mammalian target of rapamycin) signaling pathway as a putative pathogenic
mechanism.mTOR is a key molecule involved in many cellular functions,such as cell
cycle and angiogenesis, and has been implicated in development of psoriatic
plaques.PC1 modulates the phosphorylation of mTOR, therefore suppressing its
activation. In psoriatic tissues, increased activation of mTOR via the PI3K
(phoshoinositide 3-kinase)/Akt/mTOR pathway has been shown, which results in
increased cell proliferation, differentiation and migration. Immunohistochemistry,
Western Blot and PCR were employed in psoriatic tissues demonstrating decreased
expression of PC1 compared to normal tissues. In vitro assays involved evaluation of
mTOR expression levels and mTOR activated-phosphorylated form expression levels
in the immortalized human keratinocytic cell line, HaCaT, following PC1-coding gene
knockdown via transfection with specific siRNA (silencing RNA). Knockdown of
PC1-coding gene was associated with activation of mTOR signaling
pathway.Conclusively,it seems that PC1 reduced expression in psoriasis is associated
with mTOR pathway activation as a putative novel pathogenic mechanism in psoriasis.
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Η ΛΙΓΑΣΗ ΟΥΒΙΚΟΥΪΤΙΝΗΣ Ε3 MDM2 ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ
Μάντσου Αγλαϊα, Παπανικολάου Α. Νικόλαος
Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Τµήµα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης
Η πρωτεΐνη MDM2, η οποία είναι λιγάση ουβικουϊτίνης τύπου Ε3, αποτελεί τον
κυριότερο αρνητικό ρυθµιστή του µεταγραφικού παράγοντα p53 στα ευκαρυωτικά
κύτταρα. Έχουµε δείξει σε προηγούµενα πειράµατα (Mantsou et al, 2016, accepted,
Biochemistry and Cell Biology) ότι µεταλλαγµένη µορφή της MDM2 από την οποία
απουσιάζει η επικράτεια RING που εισφέρει την ενεργότητα λιγάσης ουβικουϊτίνης
Ε3, διατηρεί την ικανότητα να καταστέλλει τη λειτουργία του µεταγραφικού
ενεργοποιητή που έχει η p53 στον προαγωγέα του γονιδίου του αναστολέα του
κυτταρικού κύκλου p21. Αυτά τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι η MDM2 ρυθµίζει
τη µεταγραφή µέσω άλλων µηχανισµών ανεξάρτητων της ουβικουϊτίνωσης. Παρόλα
αυτά, δεν είναι ακόµη γνωστό αν η ίδια η MDM2 υ φίσταται µετα-µεταφραστικές
τροποποιήσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία της. Για αυτό το σκοπό,
πραγµατοποιήσαµε in silico ανάλυση της αλληλουχίας της ανθρώπινης MDM2
(NP_002383.2) προς αναζήτηση καταλοίπων λυσίνης και αργινίνης και
προσδιορίσαµε τουλάχιστον τρία κατάλοιπα λυσίνης στις θέσεις 42, 45 και 344 (Κ42,
Κ45, Κ344). Παρατηρήσαµε ότι η Κ45 περιβάλλεται από κατάλοιπα λευκίνης και
σερίνης, όπως η λυσίνη Κ370 της p53 η οποία είναι γνωστό πως αποτελεί στόχο
µεθυλίωσης µέσω της οποίας ρυθµίζεται η λειτουργία της p53 (Huang and Berger,
Nature 2007). Επίσης, µε πειράµατα ανοσοκατακρήµνισης και φασµατοµετρία µαζών
διαπιστώσαµε ότι η αµινοτελική περιοχή της MDM2 αλληλεπιδρά µε το προϊόν του
ογκογονιδίου
ZNF217,
το
οποίο
αποτελεί
µέλος
συµπλόκου
αποακετυλίωσης/αποµεθυλίωσης HDAC/ZNF217, σε κύτταρα HeLa, υποδεικνύοντας
ότι η MDM2 είναι πιθανό να αποτελεί στόχο µεθυλίωσης/αποµεθυλίωσης.
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MDM2, AN E3 UBIQUITIN LIGASE, IS A POTENTIAL TARGET
FOR METHYLATION
Mantsou Aglaia, Papanikolaou A. Nikolaos
Laboratory of Biological Chemistry, School of Medicine, Aristotle University of
Thessaloniki
MDM2, an E3 ubiquitin ligase, is the primary negative regulator of p53 protein levels
in eukaryotic cells. We have previously demonstrated (Mantsou et al, 2016, accepted,
Biochemistry and Cell Biology) that truncated MDM2 lacking its RING domain which
provides the ubiquitylation activity, maintains the ability to suppress the
transcriptional activity of p53 on the promoter of the gene of the cell cycle inhibitor
p21. These findings suggest that MDM2 regulates transcription by other, nonubiquitylating mechanisms. However, it is unknown if MDM2 itself undergoes posttranslational modifications that affect its function. We have computationally scanned
human MDM2’s sequence (NP_002383.2) for potential target lysines and arginines
and have identified at least three lysines at amino acid positions 42, 45 and 344 (K42,
K45, K344). Notably, K45 is flanked by leucine and serine, the same sequence found
at p53’s K370, a known target for methylation-mediated regulation of p53 function
(Huang and Berger, Nature 2007). Also, using immunoprecipitation and mass
spectrometry, we observed that the N-terminal region of MDM2 interacts with
ZNF217 in the HDAC/ZNF217 deacetylation/demethylation complex from HeLA
cells, suggesting that MDM2 could be a potential target for methylation /
demethylation.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΥΚΟΚΥΑΝΙΝΗΣ ΣΤΟΝ
ΡΥΘΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ
ΣΕΙΡΩΝ
Μανωλούδη Ελένη, Πανδή Ιωάννα, Τοκαµάνη Μαρία, Τσαλαγράδας Πέτρος,
Σανδαλτζόπουλος Ραφαήλ
Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη
Η Φυκοκυανίνη (C-PC) είναι µια µπλε πρωτεΐνη συλλογής φωτονίων, που υπάρχει
στα κυανοβακτήρια και ευθύνεται για το µπλε χρώµα τους. Τα κύρια χαρακτηριστικά
της είναι ο φθορισµός της, µε µέγιστη απορρόφηση στα 620 nm και εκποµπή στα 652
nm, καθώς επίσης η αντιοξειδωτική, αντιφλεγµονώδης, αντιϊική, αντιβακτηριακή,
αντιπηκτική, νευροπροστατευτική και ηπατοπροστατευτική της δράση, που την
καθιστούν εξαιρετικά πολύτιµο βιοµόριο. Κύρια πηγή της είναι το κυανοβακτήριο S.
platensis, το οποίο αναπτύσσεται σε αλκαλικά υδάτινα περιβάλλοντα και είναι εύκολα
καλλιεργήσιµο. Ο βασικός βιολογικός ρόλος της C-PC είναι η συλλογή της ηλιακής
ενέργειας, σε συνεργασία µε την αλλοφυκοκυανίνη και τη φυκοερυθρίνη, που όλες
µαζί αποτελούν το φυκοµπιλισωµάτιο. Στην παρούσα εργασία, αποµονώθηκε
φυκοκυανίνη από υγρή βιοµάζα S. platensis µε διαφορική κλασµάτωση, σε
αυξανόµενη συγκέντρωση θειικού αµµωνίου και ιοντοανταλλακτική χρωµατογραφία
DEAE DE-52. Η C-PC που αποµονώθηκε ήταν αναλυτικής καθαρότητας, σύµφωνα
µε ηλεκτροφορητική και φασµατοφωτοµετρική ανάλυση (A620/A280>4,0). Στη
συνέχεια, µελετήθηκε η δράση εκχυλίσµατος Spirulina και καθαρής C-PC στο ρυθµό
πολλαπλασιασµού των κυτταρικών σειρών Caco2 και ΗΤ-29 (εντερικού επιθηλίου),
καθώς και Hacat και Α375 (επιδερµίδας) α) µε τη µέθοδο της σουλφοροδαµίνης Β
(SRB) και β) µε τη δοκιµασία επούλωσης (Wound Healing). Είναι ενδιαφέρον το
γεγονός ότι το εκχύλισµα και η καθαρή C-PC φαίνεται να επηρεάζουν τον
πολλαπλασιασµό των κυττάρων µε διαφορετικό τρόπο, που εξαρτάται από την
κυτταρική σειρά.
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STUDY OF THE EFFECTS OF PHYCOCYANIN ON THE
PROLIFERATION RATE OF VARIOUS CELL LINES
Manoloudi Eleni, Pandi Ioanna, Tokamani Maria, Tsalagradas Petros,
Sandaltzopoulos Raphael
Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis

Phycocyanin (C-PC) is a blue light-harvesting protein in cyanobacteria and is
responsible for their blue color. Its main characteristics are its fluorescence, with
absorption maximum at 620 nm and emission maximum at 652 nm, as well as its antioxidative, anti-inflammatory, anti-viral, anti-bacterial, anti-coagulant, neuroprotective
and hepatoprotective properties. The main source of C-PC is the cyanobacterium S.
platensis which grows in alkaline aquatic environments and in cultures. Along with
allophycocyanin and phycoerythrin, C-PC constitutes phycobilisomes, that are
complexes which transfer photons to the photochemical reaction center. In the present
study, C-PC was isolated from S. platensis wet biomass according to a multistep
fractionation scheme based on ammonium sulfate precipitation and DEAE DE-52 ion
exchange chromatography. Purification of analytical grade C-PC was achieved,
according to spectroscopic (A620/A280>4,0) and electrophoretic analysis. Then, we
studied the effects of Spirulina crude protein extracts and pure C-PC on the
proliferation of intestinal epithelium and skin epithelium cancer cell lines using the
SulfoRhodamine B method (SRB) and the Wound Healing Assay. Interestingly, we
found cell-type specific effects on the cellular proliferation potential.
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ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΞΕΛΙΞΗ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ
ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗΣ (OXPHOS) ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Μαρκαντώνη Μαρία, Γιαννούλης Θεµιστοκλής, Μαµούρης Ζήσης, Μούτου
Αικατερίνη, Ψαρρά Άννα- Μαρία
Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας, Εργαστήριο Δοµικής και
Λειτουργικής Βιοχηµείας, Πλούτωνος 26 και Αιόλου, Λάρισα

Σκοπός της µελέτης ήταν να εκτιµηθεί η συµπροσαρµογή και ο ρυθµός συνεξέλιξης
των πυρηνικών και µιτοχονδριακών γονιδίων της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης
(OXPHOS) στον άνθρωπο. Τα δεδοµένα προέκυψαν από αναζήτηση σε βάσεις
δεδοµένων µε µέτρηση των µεταλλάξεων (συνωνύµων και παρανοηµατικών) για κάθε
ένα γονίδιο αλλά και συνολικά για κάθε υποµονάδα του συστήµατος της OXPHOS,
την εύρεση του ρυθµού εµφάνισης µεταλλάξεων και σύγκριση των ποσοστών αυτών
µε τα ποσοστά γονιδίων-ελέγχου που συµµετέχουν στην γλυκόλυση, στον κύκλο
Krebs, γονίδια συντήρησης (housekeeping). Σε επίπεδο όλων των υπό µελέτη
γονιδίων, βρέθηκε ότι υπήρχαν πολλές περισσότερες παρανοηµατικές µεταλλάξεις
από ότι συνώνυµες. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι αλληλόµορφα µε παρανοηµατικές
µεταλλάξεις έχουν προκύψει σχετικά πρόσφατα στην εξελικτική πορεία και η επιλογή
δεν έχει προλάβει να δράσει επάνω τους. Για το σύµπλοκο Ι έγινε διαχωρισµός των
γονιδίων του σε γονίδια πυρήνα/βοηθητικά αλλά και µε βάση το βραχίονα (Ια) που
βρίσκεται στη µήτρα και τους βραχίονες (Ιβ, Ιγ) που βρίσκονται στη µεµβράνη. Τα
αποτελέσµατα έδειξαν πως δεν επιβεβαιώνεται η υπόθεση της συµπροσαρµογής
καθώς οι βραχίονες Ιβ και Ιγ εµφανίζουν µικρότερο ποσοστό εµφάνισης µεταλλάξεων
από ότι ο βραχίονας Ια. Ο διαχωρισµός µε βάση γονίδια του πυρήνα (core) και
βοηθητικών (supernumerary) έδειξε την ύπαρξη µεγαλύτερου ποσοστού µεταλλάξεων
στον πυρήνα παρά στα βοηθητικά γονίδια. Αυτό θα µπορούσε να εξηγηθεί καθώς τα
γονίδια του ο πυρήνα έχουν εµφανιστεί σε αρχαιότερους εξελικτικά οργανισµούς σε
σύγκριση µε τα βοηθητικά γονίδια που εµφανίστηκαν πιο πρόσφατα στην εξελικτική
πορεία. Όλα τα υπόλοιπα σύµπλοκα (ΙΙ, ΙΙΙ, IV V) παρουσιάζουν επίσης µεγάλο
ποσοστό παρανοηµατικών µεταλλάξεων σε σύγκριση µε το αναµενόµενο. Τέλος,
πραγµατοποιήθηκε πληθυσµιακή ανάλυση όλων των κοινών (MAF>0,01) σηµειακών
µεταλλάξεων ανάλογα µε την κατανοµή τους στους πέντε µεγάλους πληθυσµούς και
βρέθηκαν τα SNPs µε τη µεγαλύτερη διαφοροποίηση για κάθε σύµπλοκο.

140

Proccedings of the 38th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences Kavala, May 26-28, 2016

POLYMORPHISMS AND CO- EVOLUTION OF NUCLEAR AND
MITOCHONDRIAL GENES OF OXIDATIVE
PHOSPHORYLATION (OXPHOS) IN HUMANS
Markantoni Maria, Giannoulis Themistoklis, Mamuris Zissis, Moutou
Aikaterini, Psarra Anna- Maria
Laboratory of Genetics, Comparative and Evolutionary Biology, Laboratory of
Structural and Functional Biochemistry, Ploutonos 26 and Eolou, Larisa

The aim of this study was to assess co-adaptation and the co-evolution rate of nuclear
and mitochondrial genes of oxidative phosphorylation (OXPHOS) in humans. Data
was collected from databases by counting mutations (synonymous and missense) for
each gene and each OXPHOS complex as a whole, calculating the mutation incidence
rate and comparing those percentages with percentages of control genes that take part
in glycolysis, Krebs cycle and housekeeping genes. On gene level, it was found that
there were many more missense than synonymous mutations. That may be because
alleles with missense mutations have appeared relatively recently in the evolutionary
process and natural selection has not acted upon them. For complex I, a further
separation was conducted for each genes, in core and supernumerary genes but also
based on the matrix arm (Ια) and the membrane arms (Iβ/Ιγ). Results showed that coadaptation is not confirmed because the membrane arms (Ιβ/Ιγ) exhibit a lower
mutation incidence rate that the matrix arm. Separation based on core and
supernumerary genes shower a higher percentage of mutations in the core that in the
supernumerary genes. That could be explained because the core genes have appeared
more recently in the evolutionary process. All of the rest complexes (II, III, IV, V)
exhibit a high pecentage of missense mutations compared to expected. Finally, a
population analysis of the most common (MAF>0,01) point mutations was carried out,
based on their distribution on the five big populations and the most diverse SNPs for
each complex were found.
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ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μέντε Μελποµένη-Σοφία, Λύτρα Κρυσταλία, Στεφανίδου Νατάσα, Γενίτσαρης
Σάββας, Μουστάκα-Γούνη Μαρία
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της βιοποικιλότητας (σύνθεση,
αριθµός και αφθονία ειδών) του φυτοπλαγκτού στον Όρµο της Θεσσαλονίκης. Κατά
την περίοδο Οκτώβριος - Νοέµβριος 2015 πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις
δειγµατοληψίες νερού σε τέσσερις παράκτιες θέσεις του Όρµου (Λευκός Πύργος,
Λιµάνι Προβλήτα 1, Λιµάνι Προβλήτα 16-17, Λιµάνι Προβλήτα 23). Συνολικά
αναγνωρίσθηκαν σε διάρκεια 33 ηµερών 69 µορφολογικά είδη φυτοπλαγκτού. Τα
Διάτοµα ήταν η οµάδα µε τα περισσότερα είδη (33) ενώ ακολούθησαν τα αυτότροφα
Δινοφύκη (26). Oι κυρίαρχες ταξινοµικές ο µάδες ως προς την αφθονία ήταν τα
Απτοφύκη µε κυρίαρχα τ o είδος Chrysochromulina sp. και τα κοκκολιθοφόρα
Acanthoica sp. και Emiliana sp, ακολοθούµενα από τα Διάτοµα µε κυρίαρχα τα είδη
Cylindrotheca closterium, Pseudonitzschia sp., Chaetoceros sp. και Ditylum
brightwellii, τα αυτότροφα Δινοφύκη µε κυρίαρχα είδη του γένους Ceratium, και τα
Κρυπτοφύκη µε κυρίαρχο το είδος Plagioselmis sp. Το είδος Chrysocromulina sp.
καταγράφηκε σε άνθιση (>1000 άτοµα mL-1) σε όλες τις θέσεις και τις ηµεροµηνίες
δειγµατοληψιών. Τα κοκκολιθοφόρα ήταν πιο άφθονα στη περιοχή του Λευκού
Πύργου σε σχέση µε τις άλλες θέσεις, ενώ τα Δινοφύκη Heterocapsa sp. και
Katodinium glaucum παρατηρήθηκαν µόνο στην θέση Προβλήτα 16-17 του Λιµανιού.
O υψηλότερος αριθµός ειδών (42) καταγράφηκε στο Λευκό Πύργο ενώ ο
χαµηλότερος (20) στην Προβλήτα 23 του Λιµανιού. Η υψηλότερη τιµή (1,88) για τον
δείκτη ποικιλότητας Shannon καταγράφηκε στο Λευκό Πύργο και η χαµηλότερη τιµή
(0,70) καταγράφηκε στην Προβλήτα 1 του Λιµανιού. Συµπερασµατικά, κατά την
περίοδο της έρευνας, διαπιστώθηκε υψηλότερη βιοποικιλότητα φυτοπλαγκτού στη
θαλάσσια περιοχή στο Λευκό Πύργο.
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PHYTOPLANKTON BIODIVERSITY IN THESSALONIKI BAY
Mente Melpomeni–Sofia, Lytra Krystalia, Stefanidou Natassa, Genitsaris Savvas,
Moustaka-Gouni Maria
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124
Thessaloniki, Greece

The aim of the present study was the investigation of the phytoplankton biodiversity
(species composition, richness and abundance) in Thessaloniki Bay. During the period
October – November 2015, four water samplings took place at four coastal points of
the Bay (White Tower, Port Pier 1, Port Pier 16-17, and Port Pier 23). In total, 69
phytoplankton species were identified during the study with microscopic observations.
The taxonomic group with the highest species richness was Bacillariophyceae (33
species), followed by autotrophic Dinophyceae (26 species). The dominant taxonomic
groups regarding the abundance were the Haptophyceae with the species
Chrysochromulina sp., and the coccolithophores Acanthoica sp. and Emiliana sp.
being the most abundant, followed by Bacillariophyceae (most dominant species
Cylindrotheca closterium, Pseudonitzschia sp., Chaetoceros sp., and Ditylum
brightwellii), the autotrophic Dinophyceae (dominant species Ceratium spp.), and
Cryptophyceae (dominant species Plagioselmis sp.). The species Chrysochromulina
sp. was recorded in bloom densities exceeding 1000 individuals mL-1 in all sampling
points and dates. Coccolithophores were more abundant in the White Tower sampling
point, while the Dinophyceae Heterocapsa sp. and Katodinium glaucum were detected
only at the sampling point Port Pier 16-17. The highest number of species (42) was
recorded at the sampling point White Tower and the lowest (20) at the sampling point
Port Pier 23. The highest value (1.88) for Shannon diversity index was recorded at the
sampling point White Tower and the lowest value (0.70) was recorded at the sampling
point Port Pier 1. In conclusion, during this study, higher phytoplankton biodiversity
was observed in the coastal sampling site of White Tower.
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ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
MODIOLUS BARBATUS ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2)
Μερτζανιάν Άννυ, Παπαστεφάνου Χαράλαµπος, Φειδάντσης Κωνσταντίνος,
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ΤΚ 54124,

Η µεταβολή της θερµοκρασίας λόγω της κλιµατικής αλλαγής επηρεάζεται ταυτόχρονα
και µε την αύξηση του CO2 στους ωκεανούς προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στους
υδρόβιους οργανισµούς. Τα αυξηµένα επίπεδα CO2 σε συνεργασία µε την µεταβολή
της θερµοκρασίας ενισχύουν την ευαισθησία των οργανισµών στα θερµικά άκρα µε
µείωση των λειτουργικών ικανοτήτων των ιστών συµπεριλαµβανοµένων αυτών που
εµπλέκονται στην παροχή οξυγόνου. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η επίδραση
της αύξησης της θερµοκρασίας και του CO2 στο δίθυρο Modiolus barbatus (χάβαρο).
Αναλυτικότερα, στους ιστούς του µανδύα και του προσαγωγού µυ προσδιορίστηκε η
έκφραση των πρωτεϊνών θερµικού πλήγµατος -Hsps (Hsp73, Hsp72, Hsp90), η
φωσφορυλίωση των ενεργοποιούµενων από µιτογόνα πρωτεϊνικών κινασών - MAPK
(p38, JNKs , ERKs) και η ουβικουιτινιλίωση. Η µέτρηση των συγκεκριµένων δεικτών
στρες έγινε υπό την επίδραση θερµοκρασίας (24οC) και την ταυτόχρονη επίδραση
θερµοκρασίας και CO2. Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν την 3η, 5η και 10η
ηµέρα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι Hsps δεν εµφάνισαν ένα συγκεκριµένο
πρότυπο µεταβολής. Τα επίπεδα έκφρασης της Ηsp72 είναι µειωµένα σε σχέση µε το
µάρτυρα (18οC) ενώ τα επίπεδα των Hsp73 και Hsp90 εµφανίζονται αυξηµένα µόνο
στο µανδύα αλλά όχι στον προσαγωγό µυ. Οι τιµές των φωσφορυλιωµένων ΜAPKs,
p38 και Ε RKs είναι χαµηλές και στου δύο ιστούς και στις δύο συνθήκες
εγκλιµατισµού σε αντίθεση µε τα επίπεδα φωσφορυλίωσης των JNKs που είναι
αυξηµένα. Τέλος, το πρότυπο µεταβολής των συζευγµένων µε ουβικουιτίνη
πρωτεϊνών εµφανίζει υψηλές τιµές την 3η ηµέρα στον προσαγωγό µυ και την 5η
ηµέρα στον µανδύα µε ταυτόχρονη επίδραση θερµοκρασίας και CO2.
Συµπερασµατικά, αυτό που ίσως θα µπορούσε να επισηµανθεί είναι ότι καθώς το
Μ.barbatus εµφανίζει µεγαλύτερη θερµοανθεκτικότητα από τα άλλα συγγενικά του
είδη, τα υψηλά επίπεδα έκφρασης των Hsps, της φωσφορυλίωσης των MAPΚ και της
ουβικουιτίνης, ίσως επάγονται σε θερµοκρασίες υψηλότερες των 24οC.
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MOLECULAR AND BIOCHEMICAL RESPONSES OF
MODIOLUS BARBATUS TO INCREASES IN TEMPERATURE
AND CO2
Mertzanian Anny, Papastefanou Charalampos, Feidantsis Konstantinos,
Michaelidis Basile
Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle
University of Thessaloniki, GR 54124
Variations in temperature due to climate change are simultaneously affected by the
increase of CO2 in the oceans causing serious effects on aquatic organisms. Elevated
CO2 levels in association with the temperature variations enhance the sensitivity of
organisms to thermal extremes with decrease of the optimal tissue capacities including
those involved in oxygen supply. In the present study, we investigated the effect of
increased temperature and CO2 in the bivalve Modiolus barbatus (bearded horse
mussle). Specifically, in the mantle and the adductor muscle we determined the
expression of heat shock proteins-Hsps (Hsp73, Hsp72, Hsp90), the phosphorylation
of mitogen-activated protein kinases-MAPK (p38, JNKs, ERKs) and ubiquitilination.
The measurement of these stress indicators was performed under the effect of
temperature (24°C) and the simultaneous influence of temperature and CO2. Sampling
took place on the 3rd, 5th and 10th day. According to the results, Hsps did not show a
specific pattern. The expression levels of Hsp72 were lower compared with the control
(18oC) while Hsp73 and Hsp90 levels appear increased only in the mantle but not in
the adductor muscle. Levels of phosphorylated MAPKs, p38 and ERKs are low in
both tissues in both acclimation conditions in contrast to JNKs phosphorylation levels
which are increased. Finally, the pattern in ubiquitin-conjugated proteins reveals
increased levels on the 3rd day in the adductor muscle and the 5th day in the mantle
with the simultaneous effect of temperature and CO2. Conclusively, as M.barbatus
possibly exhibits greater thermal capacity than other relative species, high levels of
Hsps expression, MAPK phosphorylation and ubiquitilination are perhaps induced at
temperatures above 24°C.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΑΓΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ
ΣΕΙΡΑ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ U87MG ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΚΤΙΝΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ LC3A ΣΕ
ΙΣΤΟΕΙΔΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ.
Μητράκας Α.Γ.1, Κυράνας Ρ.1, Κακουράτος Χ.1, Καλαµίδα Δ.1, Πουλιλιου Σ.1,
Γιατροµανωλάκη Α.2 , Κουκουράκης Μ.Ι.1
1

Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας / Μονάδα Ραδιοβιολογίας, 2 Εργαστήριο
Παθολογικής Ανατοµικής, Ιατρική Σχολή, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη 68100, Ελλάδα

Το πολύµορφο γλοιοβλάστωµα αποτελεί τον πιο επιθετικό όγκο του κεντρικού
νευρικού συστήµατος και ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον επιστηµονικό πεδίο καθώς η
νόσος παραµένει καθολικά θανατηφόρα (>95% θνητότητα) παρά τις διαθέσιµες
µορφές θεραπείας. Στην κατεύθυνση αυτή σηµαντικό ρόλο έχει η κατανόηση
διαφόρων ενδοκυττάριων διαδικασιών, όπως η αυτοφαγία, η οποία αποτελεί ένα
ενδοκυτταρικό µονοπάτι που αποσκοπεί στην ανακύκλωση κατεστραµµένων
πρωτεϊνών και οργανιδίων µέσω µιας διαδικασίας εγκόλπωσης τους στα
αυτοφαγοσώµατα και σύντηξης µε τα λυσοσώµατα. Μία από τις βασικές πρωτεΐνες
της αυτοφαγίας είναι η LC3A, µία µεµβρανική πρωτεΐνη των αυτοφαγοσωµάτων.
Στην παρούσα έρευνα, µελετήθηκε η ανάπτυξη της καρκινικής σειράς
γλοιοβλαστώµατος U87MG, πριν και µετά την ακτινοβόληση. Επίσης, µελετήθηκαν
τα επίπεδα της έκφρασης της LC3A και έγινε σύγκριση µε τα επίπεδα της πρωτεΐνης
στον φυσιολογικό εγκέφαλο ενώ διερευνήθηκε και η ανάπτυξη ακτινευαισθησίας στα
κύτταρα µετά την καταστολή της έκφρασης της LC3A. Τέλος, µετά από µόνιµη
καταστολή της LC3A των κυττάρων U87MG δηµιουργήθηκαν δύο είδη ιστοειδικών
µοσχευµάτων σε ανοσοκατεσταλµένους µύες, χρησιµοποιώντας wild type U87MG και
shLC3A U87MG. Με την παρατήρηση και την επεξεργασία των αποτελεσµάτων
διαπιστώσαµε αυξηµένη αυτοφαγική ροή στα καρκινικά κύτταρα του
γλοιοβλαστώµατος σε σχέση µε το φυσιολογικό εγκέφαλο, ενώ η καταστολή της
αυτοφαγίας έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη ακτινευαισθησίας στα U87MG καθώς
το IC50 στην ακτινοβολία µειώνεται από 4,5Gy σε 3,5Gy. Τέλος, η ανάπτυξη U87MG
ιστοειδικών µοσχευµάτων και η ακτινοβόληση τους έδειξε αύξηση της ευαισθησίας
στην ακτινοθεραπεία στους όγκους που είχε προηγηθεί αποσιώπηση του γονιδίου
LC3A. Συ µπερασµατικά, η παρέµβαση στην αυτοφαγία πιθανόν να συµβάλει στην
αύξηση της αποτελεσµατικότητας της ακτινοθεραπείας σε ασθενείς µε
γλοιοβλάστωµα.
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STUDY OF THE AUTOPHAGIC FLUX IN ΤΗΕ GLIOBLASTOMA
CELL LINE U87MG, AND RADIO-SENSITIZATION OF THE
U87MG XENOGRAFTS AFTER SUPPRESSION OF THE LC3A
GENE.
Mitrakas A.G.1, Kyranas R.1, Kakouratos C.1, Kalamida D.1, Pouliliou S.1,
Giatromanolaki A.2, Koukourakis M.I.1
1

Unit of Radiobiology and Radiopathology, Department of Radiotherapy/Oncology,
2
Department of Pathology School of medicine, Democritus University of Thrace

Glioblastoma multiforme (GBM) is the most aggressive tumour of central nervous
system and an interesting research field as the disease is highly lethal (lethality >95%)
despite the available treatment modalities. An important role may be possessed by a
plethora of intracellular procedures, like autophagy, an intracellular pathway that aims
at recycling of damaged proteins and organelles via a process of engulfing them in
autophagosomes and fusing with lysosomes. A basic autophagic protein is the
autophagosomes membrane protein, called LC3A. In this research, the proliferation
rate of glioblastoma cell line U87MG was studied before and after radiation therapy.
Moreover, the LC3A expression levels of U87MG were compared with LC3A
expression levels of normal brain while we observed proliferation rate of U87MG after
LC3A silencing. Finally, xenografts were created in immunosuppressant mice using
wild type U87MG and shLC3A U87MG. Taking into consideration the results of our
experiment we conclude that U87MG show high level of LC3A protein comparing to
normal brain while silencing of LC3A sensitizes U87MG to radiation reducing IC50
from 4,5Gy to 3,5Gy. Finally, silencing LC3A in U87MG tumor xenografts resulted in
important radio-sensitization. Interfering the cancer cell autophagy machinery may
increase the efficacy of radiotherapy, one of the principal treatment modalities applied
in patients with glioblastoma.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΘΗΒΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ, ΜΑΣΗΤΙΚΗΣ
ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ
Μιχαήλ Δ.Ε.1, Ντότσικα Ε.1, Μανώλης Σ.Κ.1
1

Ινστιτούτο Νανοεπιστήµης και Νανοτεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών
Επιστηµών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε) «Δηµόκριτος», Αγ. Παρασκευή Αττικής, Ελλάδα, 2 Τοµέας
Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα

Η παρούσα µελέτη έχει ως βασικό στόχο να διερευνήσει τις διατροφικές συνήθειες
ενός µεσαιωνικού πληθυσµού από τη Θήβα (13ος-14ος αιώνας µ.Χ.), και πιο
συγκεκριµένα να ανιχνεύσει τις πιθανές διατροφικές διαφοροποιήσεις ανάµεσα στα
φύλα, µέσω των σταθερών ισοτόπων, της τερηδόνας και της µασητικής φθοράς. Ο
πληθυσµός της Θήβας αποτελείται από 16 άτοµα, 7 αρσενικά και 9 θηλυκά. Συνολικά
εξετάστηκαν 126 δόντια. Το συνολικό ποσοστό τερηδόνας ανέρχεται στο 16,7%
(21/126 δόντια). Οι άνδρες (25,5%, 14/55 δόντια) παρουσιάζουν πολύ υψηλότερο
ποσοστό τερηδόνας σε σχέση µε τις γυναίκες (9,9%, 7/71 δόντια), και η
παρατηρούµενη διαφορά µεταξύ τους είναι στατιστικά σηµαντική. Επιπλέον, µόνο
στα δόντια των ανδρών παρατηρείται η σοβαρότερη µορφή τερηδόνας (πλήρης
καταστροφή µύλης). Επιπροσθέτως, και η έντονη µασητική φθορά εµφανίζεται
αποκλειστικά στους άνδρες (9,1% 5/55 δόντια), υποδηλώνοντας την πιθανή
κατανάλωση πιο σκληρών τροφών σε σχέση µε τις γυναίκες. Στη µονάδα Σταθερών
Ισοτόπων και Ραδιοάνθρακα του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δηµόκριτος», έχει προγραµµατιστεί να
διεξαχθεί πλήρης ισοτοπική ανάλυση στο κολλαγόνο και τον υδροξυαπατίτη (οστά)
καθώς και στην αδαµαντίνη (δόντια). Μέχρι στιγµής, έχει ολοκληρωθεί µόνο η
ανάλυση στην αδαµαντίνη των δοντιών. Τα πρωταρχικά ισοτοπικά αποτελέσµατα
καταδεικνύουν ιδιαίτερα υψηλές τιµές (δ13Cen ) άνθρακα για ολόκληρο τον
πληθυσµό (µέση τιµή: -7,69 ± 2,52‰). Παρόλα αυτά, οι άνδρες εµφανίζουν πιο
αρνητικές τιµές σε σχέση µε τις γυναίκες (µ.τ. αρσενικά:-8,64 ± 2,78 ‰, µ.τ. θηλυκά:
-6,90 ± 2,21 ‰), µολονότι η διαφορά µεταξύ τους δεν είναι στατιστικά σηµαντική. Οι
τιµές του άνθρακα της αδαµαντίνης πιθανόν να υποδηλώνουν σηµαντική κατανάλωση
ψαριών, θαλάσσιων ή λιµναίων/ποταµίσιων, (κάτι που υποστηρίζεται από τη
γεωγραφική θέση της Θήβας), χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα κατανάλωσης C4
φυτών. Παρόλα αυτά, ένα τέτοιο συµπέρασµα δε µπορεί να υποστηριχθεί µε ασφάλεια
χωρίς να ολοκληρωθεί η ισοτοπική µελέτη.
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USING DENTAL CARIES, TOOTH WEAR AND STABLE
ISOTOPES, IN ORDER TO EXPLORE POSSIBLE GENDER
DIETARY DIFFERENCES IN A MEDIEVAL POPULATION
FROM THEBES (GREECE).
Michael D.E.1, Dotsika E.1, Manolis S.K.2
1

Institute of Nanoscience and Nanotechnology, National Center for Scientific
Research (N.C.S.R.), ‘Demokritos’, Ag. Paraskevi, Attiki, Greece, 2 Department of
Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, National and Kappodistrian
University of Athens, Athens, Greece

The current study primarily aims to explore the dietary habits of a medieval population
from Thebes (13th-14th centuries A.D.), and in particular to identify the possible
dietary differences between the sexes, using stable isotopes, dental caries and tooth
wear. The population of Thebes consists of 16 individuals, 7 male and 9 female. A
total of 126 teeth were examined. The entire population exhibits a caries frequency of
16.7% (21/126 teeth). Males (25.5%; 14/55 teeth) present a much higher caries rate
than females (9.9%; 7/71 teeth); and the noted difference between them is statistically
significant. In addition, only in male teeth, severe caries (total crown loss) is recorded.
Moreover, severe tooth wear is exclusively noted in males (9.1%; 5/55 teeth), hence
indicating the possible consumption of harsher food items than females. A full isotopic
analysis in collagen, apatite and enamel (bone and teeth samples) is scheduled to be
conducted at the Stable Isotope and Radiocarbon Unit of N.C.S.R. ‘Demokritos’. Until
now, only the carbon isotopic analysis in tooth enamel has been completed. Primary
isotopic results indicate surprisingly high δ13Cen values for the entire population
(mean: -7.69 ± 2.52‰). However males present more negative δ13Cen values than
females (mean males:-8.64 ± 2.78 ‰; mean females: -6.90 ± 2.21 ‰), albeit the
difference between them is not statistically significant. The δ13Cen values probably
indicate a significant consumption of freshwater and/or marine sources (which is
supported by Thebes’ geographical location), without excluding the possibility of C4
plant consumption. However, such a conclusion can not be reached without the
completion of the isotopic analysis.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ PCR ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ LISTERIA MONOCYTOGENES ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα1, Λαγουµτζής Θεολόγος1, Αυγέρης Μαργαρίτης2,
Γκιαούρης Ευστάθιος1, Κοντός Χρήστος1,2,*
1

Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Μύρινα, Λήµνος
2
Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα *email: chkontos@aegean.gr

Το γένος Listeria περιλαµβάνει µέχρι σήµερα εννέα αναγνωρισµένα είδη. Από αυτά,
µόνο η Listeria monocytogenes αποτελεί παθογόνο για τον άνθρωπο. Η µετάδοση της
L. monocytogenes στον άνθρωπο είναι σχεδόν αποκλειστικά τροφιµογενής. Η
µολυσµατική για τον άνθρωπο δόση της L. monocytogenes ποικίλει, ανάλογα µε την
ευπάθεια του οργανισµού. Ειδικά σε πληθυσµιακές οµάδες υψηλού κινδύνου, η νόσος
εξελίσσεται συνήθως στη σοβαρότερη µορφή της, που χαρακτηρίζεται από σηψαιµία,
µηνιγγοεγκεφαλίτιδα, αποβολές και θνητότητα (περίπου 30%). Η L. monocytogenes
παρουσιάζει ευρεία διασπορά στη φύση. Στη συγκεκριµένη µελέτη, έγινε ανάπτυξη
ευαίσθητης µεθοδολογίας PCR για τον προσδιορισµό της L. monocytogenes σε
τρόφιµα ευρείας κατανάλωσης. Για το σκοπό αυτό, τρόφιµα επιµολύνθηκαν σκοπίµως
(spike-in) µε 1-10 CFU L. monocytogenes και επωάσθηκαν σε θερµοκρασία 37οC για
2, 4, 8, 12 και 16 ώρες. Ως θετικός µάρτυρας στα ακόλουθα πειράµατα,
χρησιµοποιήθηκαν τα αντίστοιχα τρόφιµα, τα οποία επωάστηκαν χωρίς
προηγουµένως να έχουν επιµολυνθεί µε L. monocytogenes. Ακολούθως,
αποµονώθηκε από αυτά DNA µε χρήση κατάλληλων στηλών. Αφού προσδιορίσθηκε
φασµατοφωτοµετρικά η συγκέντρωση του ολικού αποµονωµένου DNA, αναπτύχθηκε
ευαίσθητη µεθοδολογία PCR για την ενίσχυση µιας ειδικής αλληλουχίας 451 bp του
γονιδίου prrA (putative response regulator A) της L. monocytogenes. Η ανάπτυξη της
εν λόγω µεθοδολογίας περιλάµβανε τον απαραίτητο σχεδιασµό ειδικών εκκινητών και
τον προσδιορισµό των βέλτιστων συνθηκών για την ενίσχυση του εν λόγω τµήµατος
DNA. Τα προϊόντα της PCR ηλεκτροφορήθηκαν σε πήκτωµα αγαρόζης 2%. Με την
αναπτυχθείσα µεθοδολογία, κατέστη δυνατή η ανίχνευση της L. monocytogenes,
ακόµα και σε τρόφιµα που είχαν επωαστεί επί ≥4 ώρες µετά την επιµόλυνση.
Πλεονεκτήµατα της in-house αναπτυχθείσας µεθοδολογίας PCR αποτελούν η υψηλή
ευαισθησία και ειδικότητα που επετεύχθησαν, καθώς και το χαµηλό κόστος της
συγκεκριµένης µεθόδου.
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DEVELOPMENT OF A SENSITIVE PCR-BASED
METHODOLOGY FOR THE DETECTION OF LISTERIA
MONOCYTOGENES IN WIDELY CONSUMED FOODS
Michailidou Konstantina1, Lagoumtzis Theologos1, Avgeris Margaritis2, Giaouris
Efstathios1, Kontos Christos1,2,*
1

Department of Food Science and Nutrition, University of the Aegean, Myrina,
Lemnos 2Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Athens,
Athens *email: chkontos@aegean.gr

To date, the Listeria genus comprises nine recognized species. Of these, only Listeria
monocytogenes is pathogenic to humans. The transmission of L. monocytogenes to
humans is almost exclusively foodborne. The infectious dose of L. monocytogenes for
humans varies, depending on the susceptibility of the organism. Especially in
susceptible populations, the disease usually progresses into the most severe form,
which is characterized of septicemia, meningoencephalitis, miscarriages and mortality
(approximately 30%). L. monocytogenes is widely spread in nature. In this study, a
sensitive PCR methodology was developed for the determination of L. monocytogenes
in widely consumed foods. For this purpose, such foods were spiked-in with 1-10 CFU
L. monocytogenes and incubated at 37oC for 2h, 4h, 8h, 12h and 16h. Samples without
contamination from L. monocytogenes were also included in the experimental setting
as controls. Following incubation, extraction of DNA was performed using silicabased DNA extraction columns according to manufacturer's instructions. DNA
concentration and quality was assessed spectrophotometrically. A novel PCR
methodology for the detection of L. monocytogenes was developed against a 451-bp
amplicon of the prrA gene (putative response regulator A). The development of the
PCR methodology included the design and synthesis of a specific PCR primer pair and
the optimization of the PCR protocol. The electrophoretic separation of the PCR
products was performed in a 2% agarose gel. The aforementioned assay enabled the
detection of L. monocytogenes in the samples incubated for ≥4h following
contamination. In conclusion, a novel in-house PCR methodology was developed and
optimized for the specific detection of L. monocytogenes in widely consumed foods
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ
ΥΔΡΟΞΥΤΥΡΟΣΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΡΩΠΑΪΝΗΣ ΣΤΟΝ
ΚΑΡΠΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ (OLEA EUROPAEA CV. KORONEIKI)
Μούγιου Νίκη 1,2, Τραντάς Εµµανουήλ 3, Αργυρίου Αναγνώστης 2, Βερβερίδης
Φίλιππος 3, Μακρής Αντώνης 2, Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος* 1
1

Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, 2 Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων
Βιοεπιστηµών, ΕΚΕΤΑ, 6ο χλµ Χαριλάου- Θέρµης, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη, 3
Εργαστήριο Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας Φυτών, Τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ
Κρήτης, 71004 Ηράκλειο Κρήτης. * e-mail: kvlachon@bio.auth.gr

Ο καρπός της ελιάς είναι πλούσιος σε φαινολικές ενώσεις, µε κυρίαρχο το
σεκοϊριδοειδές ελευρωπαΐνη και τα παράγωγά του, τυροσόλη και υδρoξυτυροσόλη
(ΥΤ). Η κατανάλωση των φαινολικών της ελιάς έχει συσχετισθεί µε ευεργετικές
επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία χάρη στην αντιοξειδωτική, κυτταροτοξική,
υποχοληστερολαιµική, άντι-πολλαπλασιαστική και αντιµικροβιακή τους δράση και
για αυτό παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τα σεκοϊριδοειδή, είναι µονοτερπένια
και προέρχονται από την σεκολογανίνη η οποία συντίθεται από τον µονοπάτι των
ιριδοειδών µέσω της δράσης των ενζύµων συνθάση του ιροδοειδούς (ISY),
οξειδοαναγωγάση της 8-υδροξυγερανιόλης (8HGO), οξειδάση του ιροδοειδούς (IO),
γλουκοτρανσφεράση του 7-δεοξυλογανικού οξέος (7-DLGT) και υδροξυλάση του 7δεοξυλογανικού οξέος (7-DLH). Η ΥΤ είναι τµήµα του άγλυκου µέρους της
ελευρωπαΐνης και για το λόγο αυτό είναι πιθανό να προέρχεται από τον καταβολισµό
της κατά την ωρίµανση του καρπού αλλά και από µονοπάτια του δευτερογενούς
µεταβολισµού. Το βιοσυνθετικό µονοπάτι της ΥΤ δεν είναι ακόµα αποσαφηνισµένο
αλλά µελέτες υποδεικνύουν ότι είναι δυνατό να εµπλέκονται τέσσερα ένζυµα, που
αφορούν µία τυροσινάση (TYR), µία αποκαρβοξυλάση της τυροσίνης (TDC), µία
µονοαµινική οξειδάση (CuAO) και µία αλκοολική αφυδρογονάση ή αλδεϋδική
ρεδουκτάση (ALDH). Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκε RNA-seq προκείµενου
να εντοπιστούν τα µετάγραφα που κωδικοποιούν τα παραπάνω ένζυµα στο
µεταγράφωµα του καρπού της ελιάς ποικιλίας Κορωνέικης. Χρησιµοποιώντας
εργαλεία βιοπληροφορικής εντοπίστηκαν µετάγραφα για όλα τα γονίδια
ενδιαφέροντος, µε εξαίρεση του 8HGO. Η σχετική τους έκφραση κατά την ανάπτυξη
του καρπού µελετήθηκε µε ποσοτική PCR. Η σχετική έκφραση όλων των µεταγράφων
είναι αυξηµένη σε νεαρούς ανώριµους καρπούς και κατόπιν µειώνεται δραµατικά
καθώς ο καρπός ωριµάζει. Αυτό το πρότυπο έκφρασης συµφωνεί µε τα επιπέδα
σεκοϊριδοειδών και ΥΤ στην ελιά, τα οποία είναι πολύ υψηλά στο νεαρό καρπό και
µειώνονται απότοµα στα επόµενα στάδια ωρίµανσης.
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IDENTIFICATION AND EXPRESSION ANALYSIS OF THE
GENES INVOLVED IN HYDROXYTYROSOL AND
OLEUROPEIN BIOSYNTHESIS IN THE OLIVE FRUIT (OLEA
EUROPAEA CV. KORONEIKI).
Mougiou Niki 1,2, Trantas Emmanouil 3, Argiriou Anagnostis 2, Ververidis
Filippos 3, Makris Antonios 2, Vlachonasios Konstantinos* 1
1

Department of Botany, School of Biology, Faculty of Science, Aristotle University of
Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, 2 Institute of Applied BioSciences, CERTH, 6th km
Charilaou- Thermis, 57001 Thermi Thessaloniki, 3 Laboratory of Plant Biochemistry
and Biotechnology, Department of Agriculture, TEI of Crete, 71004 Heraklion,
Greece. * e-mail: kvlachon@bio.auth.gr

The olive fruit is very rich in phenolic compounds, most abundant of which is the
secoiridoid oleuropein and its derivatives tyrosol and hydroxytyrosol (HT). The
secoiridoids are a class of monoterpenoids that possess a tyrosine- derived component.
The human consumption of olive’s phenolics has many health effects, as these
compounds have been proven to have antioxidant, cytotoxic, hypocholesterolaemic
and anti- proliferation properties as well as antimicrobial effects. Because of those
properties HT and oleuropein biosynthesis is of special interest. Secoiridoids in olive
are derived from secologanin that is synthesized by the iridoid pathway using the
enzymes iridoid synthase (ISY), 8- hydroxygeraniol oxidoreductase (8HGO), iridoid
oxidase (IO), 7-deoxyloganetic acid-O-glucosyl transferase (7-DLGT) and 7deoxyloganic acid hydroxylase (7-DLH). HT is participating molecule of the aglycon
part of oleuropein and is possibly obtained by oleuropein degradation during fruit
maturation, as well as by olive’s secondary metabolism. The HT biosynthetic pathway
is not yet clarified but there are studies suggesting that there are four enzymes
putatively involved. These enzymes are a tyrosinase (TYR), a tyrosine decarboxylase
(TDC), a monoamine oxidase (CuAO) an alcohol dehydrogenase/ aldehyde reductase
(ALDH). In the current research an RNA- seq approach was employed to detect the
transcripts that encode for all the enzymes mentioned above in Koroneiki’s fruit
transcriptome. Using bioinformatics tools, transcripts of all the enzymes were
identified, with the exception of 8HGO. Their relative expression throughout fruit
maturation was studied using real- time PCR. All the transcripts exhibited higher
expression in the young unripe fruit and then a dramatic decrease as the fruit matures.
This expression pattern is in accordance with the secoiridoid and HT content of the
olive fruit, which is at its highest levels in the young fruit dropping at the later stages
of development.
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ΠΟΙΑ ΦΥΤΑ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΩΣ «ΡΙΓΑΝΗ» ΚΑΙ «ΘΥΜΑΡΙ»
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ;
Μπάκα Αλεξάνδρα 1, Συκιώτη Κατερίνα 2, Μερτζανίδης Δηµήτριος1, Κοκκίνη
Στέλλα 1
1

Εργαστήριο Συστηµατικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας, Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα
Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη,
alexmpak@bio.auth.gr, 2 Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών», Τµήµα Βιολογίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη

Η «ρίγανη» (oregano) και το «θυµάρι» (thyme) είναι από τα ευρύτερα
χρησιµοποιούµενα ως αρτύµατα (spices) στη Μεσογειακή διατροφή. Η αυξηµένη
ζήτηση και η συχνή νοθεία των σκευασµάτων που διακινούνται ως «ρίγανη» ή
«θυµάρι», καθιστά αναγκαία την πιστοποίησή τους. Στην εργασία επιχειρείται ο
ταξινοµικός προσδιορισµός των τεµαχισµένων φυτών που εµπορεύονται
συσκευασµένα στην αγορά τροφίµων ως «ρίγανη» και «θυµάρι». Επιπρόσθετα
καταγράφηκε η αναγραφόµενη προέλευση και η τιµή πώλησής τους. Αγοράστηκαν
συσκευασµένα δείγµατα «ρίγανης» και «θυµαριού» (11/2015 και 04/ 2016), από έξι
αλυσίδες Supermarkets στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά εξετάστηκαν ως προς τα
οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά (οσµή) και ακολούθως σε στερεοσκόπιο (ZEISS
Stereo Discovery.V8) αναζητήθηκαν και φωτογραφήθηκαν τµήµατα των τριµµένων
φυτών για τον ταξινοµικό τους προσδιορισµό (διαγνωστικά χαρακτηριστικά). Όλα τα
δείγµατα είχαν παρόµοιου τύπου αλλά διαφορετικής έντασης οσµή. Σε όλες τις
συσκευασίες «ρίγανης» συµµετείχαν φυτά του γένους Origanum µε το Ο. onites να
κυριαρχεί στις περισσότερες και σε δύο να υπάρχει µόνο το O. vulgare subsp. hirtum.
Στις περισσότερες συσκευασίες του «θυµαριού» κυριαρχεί το Thymbra capitata, ενώ
δύο αποτελούνται κυρίως από φυτά του γένους Thymus. Σχεδόν σε όλα τα δείγµατα
βρέθηκαν ξένες ύλες (άλλα φυτά, ανόργανα και οργανικά υλικά). Ως χώρα
προέλευσης αναγράφεται κυρίως η Ελλάδα και ακολουθεί η Τουρκία και η Αλβανία.
Οι τιµές πώλησής τους κυµαίνονται από 11,6€/kg [συσκευασµένη ρίγανη (Origanum
vulgare subsp. hirtum) ελληνικής προέλευσης] έως 112,5€/kg [θυµάρι (Thymbra
capitata) αγνώστου προέλευσης]. Συµπεραίνεται ότι ο ταξινοµικός προσδιορισµός
των φυτών που διακινούνται στην αγορά τροφίµων ως «ρίγανη» και «θυµάρι» είναι
απαραίτητος για την πιστοποίησή τους σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ποιότητας
(Codex Alimentarius, www.efet.gr). Οικονοµική υποστήριξη υλικοτεχνικής υποδοµής: ΕΣΠΑ–
Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ (NATURAL AROMA-4204).
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PLANTS TRADED AS "OREGANO" AND "THYME" IN THE
GREEK FOOD MARKET
Baka Alexandra1, Sykioti Katerina2, Mertzanidis Dimitrios1, Kokkini Stella1
1

Laboratary of Systematic Botany and Phytogeography, School of Biology, Aristotle
University of Thessaloniki, 541 24, Thessaloniki, alexmpak@bio.auth.gr,
2
Postgraduate studies programme “Conservation of Biodiversity and Sustainable
Exploitation of Native Plants” School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
541 24, Thessaloniki

“Oregano” and “thyme” are two of the most widely used herbs for food flavoring
(spices) in the Mediterranean diet. The increased demand as well as the frequent
alteration of the commercially traded “oregano” and “thyme”, requires the certification
of these products. This project attempts the taxonomic identification of crushed plants
traded as packaged “oregano” and “thyme” in the food market. Packaged “oregano”
and “thyme” were purchased (11/2015 and 04/2016) from six Supermarkets in
Thessaloniki. Initially they were tested for their organoleptic characteristics (smell)
and then examined in a stereoscope (ZEISS Discovery.V8). Parts of crushed plants
from all commercial samples were checked and photographed for taxonomic
identification (diagnostic characteristics). Besides differences in their smell intensity,
all samples had the same oregano/thyme type of smell. All “oregano” packages
consists of plants of the genus Origanum. In most of them, O. onites dominates,
whereas two of them consist only from O. vulgare subsp. hirtum. Accordingly, in most
packages of “thyme” the dominating plant is Thymbra capitata, while two of them are
consisted primarily of plants of the genus Thymus. Almost all packages contains
impurities (other plants, mineral and organic materials). Most references of their origin
country are referred to Greece, followed by Turkey and Albania. Their selling prices
ranged from 11,6€/kg [for a packaged oregano (Origanum vulgare subsp. hirtum)
from Greece] to 112,5€/kg [for thyme (Thymbra capitata) of unknown origin]. In
conclusion the taxonomic identification of plants traded in the food market as
“oregano” and “thyme” is critical for their certification in accordance to the
international quality standards (Codex Alimentarius, www.efet.gr). Financial support
of infrastructure: National Strategic Reference Framework (NSRF), Research Funding
Programme of the Action ARISTEIA II (NATURAL AROMA-4204).
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ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ MFS
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΡΙΣΗ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΩΝ
ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ
ΜΥΚΗΤΑ ASPERGILLUS NIDULANS
Μπαλάσκα Σοφία, Διαλλινάς Γεώργιος
Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη 15784, Αθήνα, Ελλάδα

Μέσω µεταλλαξιγένεσης µε τη χρήση του µεταθετού στοιχείου Minos αποµονώθηκαν
στελέχη του νηµατοειδούς µύκητα Aspergillus nidulans ανθεκτικά στην 5φθοροουρακίλη λόγω ένθεσης αυτού στην 5’ ρυθµιστική περιοχή του γονιδίου
ΑΝ2746, που προβλέπεται να κωδικοποιεί για µεταφορέα της Major Facilitator
Superfamily (MFS). Στην παρούσα εργασία, αρχικά, δείχνεται ότι τα στελέχη που
φέρουν την έ νθεση του µεταθετού στοιχείου, αλλά και αυτά στα οποία το γονίδιο
υπερεκφράστηκε µέσω ενός ισχυρού υποκινητή παρουσιάζουν γενική ανθεκτικότητα
σε τοξικά ανάλογα πουρινών/πυριµιδινών (5-φθοροουριδίνη, 5-φθοροκυτοσίνη, 8αζαγουανίνη, πουρίνη). Εν συνεχεία, σηµαίνοντας την πρωτεϊνη ΑΝ2746 µε την GFP
επιβεβαιώθηκε, πως πρόκειται για µεταφορέα της πλασµατικής µεµβράνης. Ωστόσο,
σε στελέχη φυσικού τύπου εκφράζεται σε πολύ χαµηλά επίπεδα, ενώ στελέχη µε
γενετική απαλοιφή αυτού δεν εµφανίζουν διαφορετικό φαινότυπο από το φυσικό τύπο
παρουσία των παραπάνω τοξικών ουσιών. Προκειµένου να προσδιορίσουµε το
φυσιολογικό ρόλο του νέου µεταφορέα, ερευνήσαµε αν αναγνωρίζει, εκτός από τις
τοξικές, και τις φυσιολογικές νουκλεοτιδικές βάσεις που συσσωρεύονται είτε
µεταβολικά είτε µέσω πρόσληψης από το θρεπτικό υπόστρωµα. Έτσι, προχωρήσαµε
σε υπερέκφραση του ΑΝ2746 σε µεταλλαγµένα στελέχη που συσσωρεύουν πουρίνες
σε τοξικά επίπεδα ή εξαρτώνται απολύτως από την πρόσληψη πουρινών/πυριµιδινών
από το θρεπτικό µέσο. Διαπιστώσαµε, ότι ο µεταφορέας ΑΝ2746 έχει την ικανότητα
τόσο της «αποτοξίνωσης» από υψηλές συγκεντρώσεις πουρινών όσο και της µείωσης
των επιπέδων πουρινών/πυριµιδινών που προσλαβάνονται από θρεπτικό µέσο. Τα
αποτελέσµατά µας υποδεικνύουν πως ο
ΑΝ2746 καταλύει την έκκριση
νουκλεοτιδικών βάσεων, κάτι που επιβεβαιώθηκε περαιτέρω µε πειράµατα
πρόσληψης-έκκρισης ραδιενεργών πουρινών σε στελέχη που υπερεκφράζουν τον
µεταφορέα αυτόν. Με βάση την έως τώρα βιβλιογραφία, είναι η πρώτη περίπτωση
ενός MFS µεταφορέα που συµµετέχει στην εξειδικευµένη έκκριση πρωτογενών
µεταβολιτών στο γένος Aspergillus.
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A NOVEL MFS TRANSPORTER IN ASPERGILLUS NIDULANS IS
SPECIFIC FOR THE EFFLUX OF NUCLEOBASES AND
NUCLEOBASE-RELATED ANTIFUNGALS
Balaska Sofia, Diallinas George
Faculty of Biology, Department of Botany, University of Athens, Panepistimioupolis
15784, Athens, Greece
Through Minos transposon mutagenesis we obtained Aspergillus nidulans mutants
resistant to 5-fluorouracil due to insertions into the upstream region of the
uncharacterized gene AN2746, which encodes a putative transporter of the Major
Facilitator Superfamily (MFS). Here we show that Minos-tagged isolates or strains
overexpressing AN2746 via a strong promoter are specifically resistant to several
toxic nucleobase analogues (5-fluorocytosine, 5-fluorouridine, 8-azaguanine, purine)
and by using a GFP-tagged version confirm that AN2746 is a plasma membrane
transporter. We also show that in wild-type strains AN2746 is constitutively expressed
at very low levels under all conditions tested and that its genetic knockout lacks a
mutant phenotype. To identify the physiological role of AN2746 and particularly
investigate whether AN2746 can distinguish between toxic and natural nucleobases,
we overexpressed AN2746 in strains that either accumulate toxic concentrations of
natural purines due to metabolic blocks or strains blocked in purine biosynthesis and
thus absolutely dependent of purine influx from the medium. This allowed us to show
that AN2746 overexpression leads to detoxification from high concentrations of
purines and reduction of purine accumulation from the growth medium. These results
strongly suggested the AN2746 is an efflux transporter specific for all
nucleobases/nucleosides. This was directly supported by uptake assays, which showed
that overexpression of AN2746 leads to efflux of radiolabelled purines (e.g. uracil). To
our knowledge this is the first case of a specific MFS efflux transporter that seems to
contribute to the exometabolome of Aspergilli by secreting primary metabolites.
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PSEUDOMONAS A1: ΕΚΚΡΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ VI
Μπαµπέτσα Μαρία, Σιβροπούλου Αφροδίτη
Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας, Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής
Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Το βακτήριο Pseudomοnas A1, αποµονώθηκε από διάλυµα που προσοµοιάζει τα υγρά
του σώµατος. Ανιχνεύθηκαν µε PCR τα συντηρηµένα γονίδια vgrG και hcp του
οπερονίου που κωδικοποιεί το εκκριτικό σύστηµα τύπου VI (T6SS), υπεύθυνου για
την µόλυνση ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών κυττάρων. Το βακτήριο P.A1
προσκολλήθηκε και διείσδυσε σε τρεις ευκαρυωτικές κυτταρικές σειρές
(οστεοβλάστες, HuH-7, NH3T3) και το ποσοστό διείσδυσης κυµάνθηκε από 0,7% έως
7%, ενώ το υψηλότερο ποσοστό παρατηρήθηκε στα κύτταρα HuH-7. Με ηλεκτρονικό
µικροσκόπιο συνεστιακής σάρωσης µε λέιζερ διαπιστώθηκε ότι το µεγαλύτερο
ποσοστό των βακτηρίων P.A1 εντοπίστηκαν στον πυρήνα των ευκαρυωτικών
κυττάρων γεγονός που σηµατοδοτεί τροποποιήσεις στην µεταγραφική συσκευή του
ξενιστή. Δέκα λεπτά µετά την µόλυνση παρατηρήθηκε µε ηλεκτρονική µικροσκοπία
σάρωσης (SEM) ότι δηµιουργούνται οπές στην κυτταρική µεµβράνη των κυττάρων
HuH-7, οι οποίες πιθανόν προκαλούνται κατά τη διείσδυση του βακτηρίου στα
ευκαρυωτικά κύτταρα, δεδοµένου ότι η διάµετρος της οπής (1,20 µm) είναι
µεγαλύτερη από την διάµετρο του βακτηρίου (0,846 µm). Το βακτήριο P.A1
προσκολλήθηκε και στη συνέχεια θανάτωσε Gram-θετικά βακτηρία, µε
θερµοεξαρτώµενο τρόπο. Ειδικότερα το στέλεχος P.A1 προκάλεσε µείωση της
βιωσιµότητας του B.thuringiensis κατά 37%, 17% και 15% όπως επίσης του S.aureus
κατά 32%, 25% και 12% στους 37oC, 30oC και 25oC αντίστοιχα.
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PSEUDOMONAS A1: SECRETION SYSTEM TYPE VI
Babetsa Maria, Sivropoulou Afroditi,
Laboratory of General Microbiology, Department of Genetics, Development and
Molecular Biology, School of Biology, Faculty of Sciences, Aristotle University of
Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece
The bacterium Pseudomonas A1, was isolated from solution simulating body fluid.
They were detected by PCR the conserved vgrG and hcp genes of the operon encoding
the type VI secretion system (T6SS), responsible for infecting eukaryotic and
prokaryotic cells. The bacterium P.A1 adhered and penetrated into three eukaryotic
cell lines (osteoblasts, HuH-7, NH3T3), the penetration rate ranged from 0.7% to 7%
while the highest rate was observed in HuH-7 cells. By confocal laser scanning
microscopy revealed that the largest percentage of bacteria P.A1 detected in the
nucleus of eukaryotic cells, which indicates changes in the transcriptional unit of the
host. Ten minutes after infection was observed by scanning electron microscopy
(SEM) the creation of holes in the cell membrane of HuH-7 cells, possibly caused by
bacterial penetration in eukaryotic cells, since the diameter of the bore (1.20 mm) it is
greater than the diameter of the bacterium (0.846 mm). The bacteria adhered and then
killed Gram-positive bacteria, with heat-dependent manner. Specifically strain P.A1
caused reduction of viability of B.thuringiensis by 37%, 17% and 15% as well as in
S.aureus by 32%, 25% and 12% at 37oC, 30oC and 25oC, respectively.
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ
Μπαµπέτσα Μαρία 1, Σιβροπούλου Αφροδίτη 1, Βουβαλίδης Κωνσταντίνος 2
1

Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας, Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής
Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2Τοµέας Φυσικής και Περιβαλλοντικής
Γεωγραφίας, Τµήµα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, TK 54124,
Θεσσαλονίκη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση της λίµνης Βόλβης
χρησιµοποιώντας τις ακόλουθες παραµέτρους: συνολικό βακτηριακό φορτίο (ΣΜΦ),
συνολικός αριθµός σταφυλοκόκκων (ΣΑΣ), συνολικός αριθµός εντεροβακτηρίων
(ΣΑΕ), συνολικός αριθµός προαιρετικά αναερόβιων βακτηρίων (ΣΑΑ), ποσοστό
ανθιστάµενων στα αντιβιοτικά βακτηρίων (ΠΑΑ) και ποσοστό ανθιστάµενων στα
βαρέα µέταλλα βακτηρίων (ΠΑΒ). Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν στην
κεντρική περιοχή της λίµνης, θέση LV-1, και συλλέχθηκαν επιφανειακά δείγµατα
όπως επίσης δείγµατα προερχόµενα από βάθος 20 m, στους µήνες Μάιο και Αύγουστο
του 2013 και 2015. Οι παράµετροι ΣΜΦ, ΣΑΣ, ΣΑΕ και ΣΑΑ ήταν σηµαντικά
υψηλότερες το έτος 2015, συγκριτικά µε το 2013. Τα υψηλότερα ποσοστά
ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά έφτασαν το 90% και στα βαρέα µέταλλα το 85,8%.
Επιπλέον αποµονώθηκαν και ταυτοποιήθηκαν 14 βακτηριακά στελέχη προερχόµενα
από την λίµνη που είχαν την ικανότητα αναγωγής του Cr(VI). Η µέγιστη αναγωγή του
Cr(VI) διαπιστώθηκε στο Exiguobacterium sp. στέλεχος V2Cr6, το οποίο προκάλεσε
80,5% και 92% αναγωγή του Cr(VI) στις 24 και 48 ώρες αντίστοιχα. Μέτρια επίπεδα
αναγωγής παρατηρήθηκαν στο βακτήριο Agrococcus lahaulensis το οποίο προκάλεσε
3,1%, 40,3% και 64% αναγωγή στις 24, 48 και 72 ώρες αντίστοιχα, ενώ τα βακτήρια
Acinetobacter sp, Acinetobacter johnsonii και Curtobacterium luteum προκάλεσαν
χαµηλά επίπεδα αναγωγής του Cr(VI). Η υψηλή αναγωγική ικανότητα του
Exiguobacterium sp., στέλεχος V2Cr6, θα µπορούσε να συµβάλλει άµεσα στην
µείωση των επιπέδων Cr(VI).
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Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece, 2Department of Physical and
Environmental Geography, Faculty of Geology, Aristotle University of Thessaloniki,
54124, Thessaloniki

The purpose of this study was to evaluate the Volvi lake using the following
parameters: total bacterial load (TBL), total number of staphylococcus (TNS), total
number of enterobacteria (TNE), total number of optional anaerobic bacteria
(TNOAB), percentage of antibiotic resistant bacteria (PARB) and percentage of
resistant bacteria to heavy metals (PRHM). Sampling took place in the central area of
the lake, LV-1 position, and collected surface samples as well as samples derived from
20 m depth in the months of May and August 2013 and 2015. Parameters TBL, TNS,
TNE and TNOAB were significantly higher in 2015 compared to 2013. Further
isolated and identified 14 bacterial strains obtained from the lake that had the capacity
to reduce Cr (VI) to Cr(III). Maximum reduction of Cr (VI) found in Exiguobacterium
sp. strain V2Cr6, which caused 80.5% and 92% reduction of Cr (VI) at 24 and 48
hours respectively. Moderate reduction levels were observed in the bacterium
Enterococcus lahorensis which has caused 3.1%, 40.3% and 64% reduction at 24, 48
and 72 hours, respectively, while the bacteria Acinetobacter sp, Acinetobacter
johnsonii and Curtobacterium luteum caused low levels of Cr reduction (VI). The high
reducing ability of Exiguobacterium sp., strain V2Cr6, could contribute directly to
reducing levels Cr (VI).
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Η αξιολόγηση των υδάτινων πόρων διασφαλίζει την δηµόσια υγεία. Σκοπός της
παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων της λίµνης
Κορώνειας µε τη χρήση µικροβιολογικών παραµέτρων. Στην Λίµνη Κορώνεια
προσδιορίσθηκε το συνολικό µικροβιακό φορτίο, ο συνολικός αριθµός των
εντεροβακτηρίων, ο συνολικός αριθµός σταφυλόκοκκων, ο συνολικός αριθµός των
προαιρετικά αναερόβιων µικροοργανισµών, το ποσοστό των ανθιστάµενων
βακτηρίων στα αντιβιοτικά και στα βαρέα µέταλλα. Συνολικά 3 δειγµατοληψίες
πραγµατοποιήθηκαν στην λίµνη σε βάθος 3,8 µέτρα (Μάιος 2013, Μάιος 2015 και
Αύγουστος 2015). Το συνολικό µικροβιακό φορτίο και ο συνολικός πληθυσµός των
εντεροβακτηρίων ήταν της ίδια τάξης µεγέθους στις τρις δειγµατοληψίες που
πραγµατοποιήθηκαν, ενώ ο συνολικός π ληθυσµός των σταφυλόκοκκων και των
προαιρετικά αναερόβιων βακτηρίων ήταν υψηλότερος το 2015 συγκριτικά µε το 2013.
Το ποσοστό των ανθιστάµενων βακτηρίων στα αντιβιοτικά ήταν αµελητέο σε όλες τις
δειγµατοληψίες που πραγµατοποιήθηκαν, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό
ανθεκτικότητας σε βαρέα µέταλλα προσδιορίσθηκε στο K2Cr2O7. Από την λίµνη
αποµονώθηκαν 6 βακτηριακά στελέχη που είχαν την ικανότητα αναγωγής του Cr(VI)
σε Cr(ΙΙI), τέσσερα από τα οποία ανήκουν στο γένος Bacillus sp., ενώ τα άλλα δύο
ταυτοποιήθηκαν ως Rheinheimera sp. Η µέγιστη αναγωγή του Cr(VI) σε Cr(ΙΙI)
παρατηρήθηκε στο βακτήριο Rheinheimera sp., (ΚCr9), το οποίο προκάλεσε 78%
αναγωγή σε διάστηµα 72 ωρών καλλιέργειας. Επίσης ικανοποιητικά επίπεδα
αναγωγής του Cr(VI) σε Cr(ΙΙI) διαπιστώθηκαν στα βακτήρια Bacillus sp., (KCr8),
Bacillus sp., (KCr5) και Rheinheimera sp., (ΚCr), ενώ τα υπόλοιπα στελέχη έδειξαν
µικρότερα επίπεδα αναγωγής.
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The evaluation of water resources to ensure public health. The purpose of this study
was to evaluate the water quality of the Lake Koronia using microbiological
parameters. In Lake Koronia was determined the total microbial load, the total number
of enterobacteria, the total number of staphylococci, the total number of optional
anaerobic microorganisms, the proportion of resistant bacteria to antibiotics and heavy
metals. Totally 3 sampling were performed in the lake at a depth of 3.8 meters (May
2013, May 2015 and August 2015). The total microbial count of Enterobacteriaceae
was of the same magnitude in three sampling, while the total population of
staphylococci and optionally anaerobic bacteria was higher in 2015 compared to 2013.
The percentage of resistant bacteria to antibiotics was negligible in all the sampling
taken, while the largest percentage of resistance to heavy metals was determined in
K2Cr2O7. Bacterial strains isolated from the Lake were able to reduce the Cr (VI) to
Cr (III), four of which belong to the genus Bacillus sp., while the other two were
identified as Rheinheimera sp,. Maximum reduction of Cr (VI) to Cr (III) was
observed in bacteria Rheinheimera sp., (KCr9), which caused a 78% reduction in a 72
hour culture.
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Margarita1
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Πολυάριθµα φυτικά υποστρώµατα περιέχουν L-ραµνόζη, ένα σάκχαρο που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί ως πηγή άνθρακα από πληθώρα µυκήτων, ενώ παίζει επίσης
σηµαντικό ρόλο ως επαγωγέας του συστήµατος καταβολισµού της ραµνόζης. Η
απελευθέρωση της L-ραµνόζης από πιο σύνθετα πολυµερή καταλύεται από τις α -Lραµνοσιδάσες. Τα ένζυµα αυτά παρουσιάζουν µεγάλο βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον,
δεδοµένων των εφαρµογών τους σε κλάδους όπως η βιοµηχανία τροφίµων και η
φαρµακευτική. Όταν ο νηµατοειδής µύκητας Aspergillus nidulans αναπτύσσεται µε
µόνη πηγή άνθρακα το σάκχαρο L-ραµνόζη, παράγει µια α -L-ραµνοσιδάση
κατάλληλη προς οινολογικές εφαρµογές. Ενώ δύο γονίδια α -L-ραµνοσιδάσης (rhaA
και rhaE) έχουν ήδη χαρακτηρισθεί, τουλάχιστον έξι ακόµη υποψήφιες αλληλουχίες
έχουν εντοπιστεί στο γονιδίωµα του A. nidulans. Στην παρούσα εργασία, µε τη χρήση
RT-qPCR, µελετήθηκε το πρότυπο έκφρασης των πιθανών γονιδίων α -Lραµνοσιδάσης, καθώς και των δύο ήδη χαρακτηρισµένων γονιδίων, ως απόκριση στην
L-ραµνόζη και τα δύο ραµνοζυλιωµένα φλαβονοειδή ναρινγίνη και εσπεριδίνη.
Μελετήθηκε ακόµη ο ρόλος της ρυθµιστικής πρωτεΐνης RhaR στην επαγωγή από
ραµνόζη ή εσπεριδίνη. Οι οχτώ αλληλουχίες που µελετήθηκαν συνολικά δεν
εµφανίζουν το ίδιο πρότυπο έκφρασης. Σε ορισµένες περιπτώσεις παρατηρείται
διαφορετικού βαθµού επαγωγή από κάθε πηγή άνθρακα, σε άλλες περιπτώσεις η
έκφραση είναι σταθερή κάτω από διαφορετικές πηγές άνθρακα, ενώ για δύο
αλληλουχίες δεν παρατηρήθηκε έκφραση. Όπου παρατηρήθηκε επαγωγή, σε αυτή
κατά κανόνα εµπλεκόταν η ρυθµιστική πρωτεΐνη RhaR.
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Numerous plant-derived substrates contain L-rhamnose, a sugar that can be utilized as
a carbon source by many fungi. Its liberation from complex polymers is catalyzed by
α-L-rhamnosidases, and L-rhamnose plays an important role in inducing the rhamnose
catabolic system. Rhamnosidases are enzymes of considerable interest given their
biotechnological potential, e.g. in food, pharmaceutical, agro/forestry and chemical
industries. When grown on L-rhamnose, the filamentous fungus Aspergillus nidulans
produces an α-L-rhamnosidase suitable for oenological applications. While two α -Lrhamnosidase genes (rhaA and rhaE) have already been characterized, at least six
more putative α -L-rhamnosidase coding sequences have been detected in the A.
nidulans genome. Using RT-qPCR we have studied the induction profiles of the
putative α -L-rhamnosidase genes, as well as rhaA and rhaE, in response to Lrhamnose and two rhamnosylated flavonoids found in citrus juices - naringin and
hesperidin. The role of the rhamnose regulatory protein RhaR in this induction has
also been assessed. The eight loci show some diversity of expression: different genes
may be differentially or similarly expressed in each carbon source. For two loci no
expression was detected at all. In most cases, induction is mediated by RhaR.
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H ολευρωπεΐνη είναι ένα φυσικό προϊόν µε αντιοξειδωτικές, αντιµικροβιακές, αντιιογενείς, αντιϋπερτασικές, αντι-αθηροσκληρωτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες.
Αποµονώνεται από την ελιά (Olea europaea), όπου τα φύλλα και ο ελαιοκαρπός έχουν
τη µεγαλύτερη περιεκτικότητα. Προκαταρκτικά πειράµατα έδειξαν ότι η ολευρωπεΐνη
δρα καρδιοπροστατευτικά έναντι της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας που προκαλείται
από την ανθρακυκλίνη δοξορουβικίνη, ένα ευρέως χορηγούµενο χηµειοθεραπευτικό
σκεύασµα. Στην εργασία αυτή µελετήσαµε τη συνέργεια της ολευρωπεΐνης µε τη
δοξορουβικίνη, µε στόχο την ενίσχυση της αντικαρκινικής δράσης και την παράλληλη
µείωση των παρενεργειών της δοξορουβικίνης. Χρησιµοποιώντας τη δοκιµασία
κυτταροτοξικότητας MTT, ελέγξαµε την κυτταροτοξική δράση των δύο ουσιών
(χωριστά και σε συνδυασµό) in vitro, µετά από επώασή τους µε ανθρώπινες
κυτταρικές σειρές µελανώµατος, καρκίνου του µαστού, προστάτη, παχέος εντέρου και
ωοθηκών, για 72 ώρες. Η βέλτιστη συγκέντρωση της ολευρωπεΐνης µε τη µέγιστη
κυτταροτοξική δράση έναντι των καρκινικών κυττάρων τόσο σε µονοχορήγηση, όσο
και σε συνδυασµό µε τη δοξορουβικίνη, ήταν τα 200 µg/ml. Στη συνέχεια,
δοκιµάστηκε η κυτταροτοξική δράση της ολευρωπεΐνης σε λευκοκυτταρικούς
πληθυσµούς που αποµονώθηκαν από υγιείς δότες, µετά από επίδραση 24 ωρών. Ο
προσδιορισµός του επαγώµενου κυτταρικού θανάτου πραγµατοποιήθηκε µε
κυττταροµετρία ροής, έπειτα από χρώση µε αννεξίνη V και ιωδιούχο προπίδιο.
Δείχθηκε ότι ακόµα και υψηλές συγκεντρώσεις ολευρωπεΐνης, έως και 600 µg/ml, δεν
προκάλεσαν κ υτταροτοξικά φαινόµενα στα φυσιολογικά λευκοκύτταρα. Τα
αποτελέσµατα αυτά θα επιβεβαιωθούν µε πειράµατα σε ζωικά µοντέλα µελανώµατος
και καρκίνου του παχέος εντέρου µε τη χρήση συγγενικών ποντικών (C57Black/6 και
Balb/c, αντίστοιχα), ώστε η συνδυαστική δράση ολευρωπεΐνης και δοξορουβικίνης να
αξιολογηθεί και in vivo.
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Oleuropein is a natural product with antioxidant, antimicrobial, antiviral,
antihypertensive, anti-atherosclerotic and anti-cancer properties. It is isolated from
olive tree (Olea europaea), and oleuropein is found in high concentrations in its leaves
and drupes. Preliminary experiments showed that oleuropein confers cardioprotection
against acute heart failure induced by the anthracycline doxorubicin, a widely used
chemotherapeutic drug. Our study focused on the potential synergy of oleuropein and
doxorubicin, aiming at enhancing the antitumor activity while reducing the side effects
caused by doxorubicin. Initially, the cytotoxic activity (tested individually and in coadministration) of oleuropein and doxorubicin was examined in vitro upon incubation
of human melanoma, breast, prostate, colon and ovarian cancer cell lines for 72 hours,
using the MTT cytotoxicity assay. The optimal concentration of oleuropein was 200
µg / ml, which exhibited maximal cytotoxic activity against tumor cells, both
individually and in combination with doxorubicin. In the following series of
experiments, we tested the cytotoxic activity of oleuropein on leukocyte populations
isolated from healthy donors upon 24-hour treatment. The induced cell death was
analyzed by flow cytometry after staining with annexin V and propidium iodide. In
these experiments, high concentrations of oleuropein, up to 600 µg / ml, did not induce
cytotoxic effects on normal leukocytes. Our results will be confirmed with
experiments in animal models of melanoma and colon cancer using syngeneic mice
(C57Black / 6 and Balb / c, respectively) for the in vivo assessment of the anti-cancer
effect of oleuropein and doxorubicin.
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ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΕΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΣΕ
ΚΡΑΝΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ. ΜΙΑ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΦΥΛΕΤΙΚΟ
ΔΙΜΟΡΦΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Μπερτσάτος Ανδρέας,
Χοβαλοπούλου Μαρία-Ελένη
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, Εργαστήριο Wiener

Η εκτίµηση του φύλου είναι ένα θεµελιώδες βήµα για τους φυσικούς ανθρωπολόγους
στη σύνθεση του βιολογικού προφίλ ενός ατόµου. Η παρούσα µελέτη καταδεικνύει
την παρουσία φυλετικού διµορφισµού σε χαρακτηριστικά του κρανίου σε σύγχρονο
ελληνικό πληθυσµό (σύγχρονη συλλογή αναφοράς του τοµέα Φυσιολογίας Ζώων και
Ανθρώπου του ΕΚΠΑ) και παράγει εξισώσεις πρόβλεψης φύλου. Επιπλεόν,
εφαρµόζει τις εξισώσεις σε κρανία ελληνικών αρχαιολογικών πληθυσµών.
Μελετήθηκαν τέσσερις αρχαιολογικοί πληθυσµοί, οι οποίοι προέρχονται από την
αρχαία Κόρινθο, την Κέρκυρα, τη Έδεσσα και τη Θήβα. Η συγκεκριµένη µελέτη
χρησιµοποιεί 25 χαρακτηριστικά του κρανίου, τα οποία προέκυψαν από 24 αναφορικά
σηµεία. Εξισώσεις παρήχθησαν τόσο για το κρανίο συνολικά και το νευροκράνιο όσο
και για το µετωπιαίο, το ινιακό, το κροταφικό και το σφηνοειδές οστό καθώς και για
την άνω γνάθο. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, µε εξαίρεση το ινιακό οστό, οι
προαναφερθείσες εξισώσεις εµφανίζουν ποσοστό επιτυχούς ταξινόµησης άνω του
70%. Σχετικά µε την εφαρµογή τους σε κρανία ελληνικών αρχαιολογικών
πληθυσµών, ποσοστό επιτυχούς ταξινόµησης άνω του 70% έδωσαν οι περιοχές της
άνω γνάθου και του σφηνοειδές οστού καθώς και το κρανίο συνολικά. Περαιτέρω
ανάλυση µεγαλύτερου αρχαιολογικού δείγµατος κρίνεται απαραίτητη για τον ακριβή
ποσοστιαίο προσδιορισµό του επιτυχούς φυλετικού διαχωρισµού.
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LANDMARK BASED SEX DISCRIMINATION ON THE CRANIA
OF ARCHAEOLOGICAL GREEK POPULATIONS. A
COMPARATIVE STUDY BASED ON THE CRANIAL SEXUAL
DIMORPHISM OF A MODERN GREEK POPULATION
Bertsatos Andreas, Chovalopoulou Maria-Eleni
American School of Classical Studies at Athens, Malcolm H. Wiener Laboratory for
Archaeological Science

The estimation of sex is a fundamental step for physical anthropologists in establishing
the biological profile of an individual. The present study demonstrates the presence of
sexual dimorphism in cranial traits of a modern Greek population (Athens collection:
housed in the Department of Animal and Human Physiology of the Biology Faculty at
the University of Athens) and produces logistic regression equations for predicting
sex. Moreover, it tests the application of these equations in crania of archaeological
Greek populations. The studied material consisted of four archaeological populations,
which originate from Ancient Corinth, Corfu, Edessa and Thiva. This study uses 24
landmarks on the outer surface of the skull and 25 traits. Equations were formulated
for the cranium as a whole and the neurocranium, as well as for the for the frontal,
occipital, temporal, sphenoid and maxilla regions. According to the results, with the
exception of the occipital region, the accuracy of classification of these equations is
over 70 percent. With regard to the application of these equations in crania of
archaeological Greek populations, accuracy of classification over 70% was found in
the sphenoid region, the maxilla and the cranium as a whole. Further analysis of a
larger archaeological sample is needed to accurately determine the percentage of
successful sex classification.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΥ
LACTOBACILLUS CASEI
Μπεσιρίδου Ελένη, Τιπτιρή-Κουρπέτη Αγγελική, Αϊνδελής Γεώργιος, Παππά
Αγλαΐα, Κουρκουτάς Ιωάννης, Γαλάνης Αλέξης, Χλίχλια Κατερίνα
Εργαστήριο Μοριακής Ανοσοβιολογίας,Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής,
Σχολή επιστηµών υγείας, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Πανεπιστηµιούπολη
Δραγάνας, 68100,Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα

Οι προβιοτικοί µικροοργανισµοί, όπως και τα Gram-θετικά οξυγαλακτικά βακτήρια
(LABs), έχουν πολλές θετικές επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπινου ξενιστή. Τα
LABs ρυθµίζουν την οµοιόσταση και φλεγµονή του γαστρεντερικού συστήµατος και
είναι γνωστά για τις αντι-µεταλλαξιγόνες και αντικαρκινογόνες ιδιότητές τους. Για
την καλύτερη κατανόηση των ευεργετικών τους δράσεων χρειάζονται µελέτες
αλληλεπίδρασης των βακτηρίων και των προϊόντων τους µε τα κύτταρα του ξενιστή.
Στην παρούσα µελέτη διερευνήσαµε τις in vitro επιδράσεις του λακτοβάκιλλου
Lactobacillus casei ΑΤCC 303 σε µακροφάγα κύτταρα ποντικού. Τα κύτταρα RAW
264.7 επωάστηκαν µε ζωντανό λακτοβάκιλλο και εκχυλίσµατα αυτού, καθώς και µε
υπερκείµενα (cell-free supernatants) αυτού. Ο κυτταρικός πολλαπλασιασµός
προσδιορίστηκε µε τη δοκιµασία SRB. Τα µακροφάγα ενεργοποιήθηκαν µε τον
πολυσακχαρίτη LPS του βακτηρίου Escherichia coli. Τα επίπεδα έκφρασης γονιδίων
σχετιζόµενων µε φλεγµονή και κυτταροκινών ποσοτικοποιήθηκαν µε την αντίδραση
αλυσιδωτής πολυµεράσης σε πραγµατικό χρόνο (real-time PCR ) χρησιµοποιώντας
εκκινητές ειδικούς για τους σ υγκεκριµένους µεσολαβητές της φλεγµονής. Τα
αποτελέσµατά µας υποστηρίζουν ότι το προβιοτικό L. casei ρυθµίζει επιλεκτικά την
έκφραση των φλεγµονωδών γονιδίων στα µακροφάγα κύτταρα του ποντικού.
Επιπλέον διερεύνηση απαιτείται ώστε να διευκρινιστούν τα ακριβή µονοπάτια και οι
µηχανισµοί που εµπλέκονται στην συγκεκριµένη επίδραση.
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MODULATION OF INFLAMMATORY GENE EXPRESSION IN
MURINE MACROPHAGES TREATED WITH PROBIOTIC
LACTOBACILLUS CASEI
Besiridou Eleni, Tiptiri-Kourpeti Angeliki, Aindelis Georgios, Pappa Aglaia,
Kourkoutas Ioannis, Galanis Alex, Chlichlia Katerina
Department of Molecular Biology and Genetics, School of Health Sciences,
Democritus University of Thrace, University Campus-Dragana, 68100
Alexandroupolis, Greece

Probiotic microorganisms, such as the group of Gram-positive lactic acid bacteria
(LABs), exert many beneficial health effects in the human host. LABs regulate the
homeostasis and inflammation in the gastointestinal tract, and are well-known for their
antimutagenic and anti-carcinogenic properties. However, many of these beneficial
effects are difficult to explain without first understanding the mechanisms responsible
for the interaction between LABs, their secreted products, and host cells. In this study,
we investigated the in vitro effects of treatment of murine macrophages with
Lactobacillus casei ATCC 393. RAW 264.7 cells were treated with live L. casei and
extracts thereof, as well as cell-free supernatants. Cell proliferation was determined by
SRB assay. Macrophages were stimulated by Escherichia coli lipopolysaccharides
(LPS). Cytokine and inflammation-related gene expression levels were determined by
real-time PCR with primers specific for selected inflammatory mediators. Our results
suggest that L. casei differentially modulates inflammatory gene expression in murine
macrophages. Further research is needed in order to clarify the exact pathways and
mechanisms involved in the observed effects.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΤΡΟΦΗ) ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ STRESS ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ
ΜΥΔΙΟΥ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS, ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΔΜΙΟΥ
Μπόζνου Ειρήνη, Τσιµάρα Ελένη, Τσαρπαλή Βασιλική και Νταϊλιάνης Στέφανος
Τοµέας Βιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο
Πατρών, 26500, Πάτρα

Τα θαλάσσια οικοσυστήµατα, και ιδιαίτερα οι εκβολές των ποταµών και οι
παλιρροιακές ζώνες, που υπόκεινται σε έντονες διακυµάνσεις της αλατότητας, καθώς
και σε ηµερήσιες και εποχικές µεταβολές στην αφθονία τροφής, συχνά γίνονται
αποδέκτες ρύπων. Σε αυτό το πλαίσιο, ο σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να
διερευνηθεί η επίδραση των µεταβολών της αλατότητας και της αφθονίας
τροφής/θρεπτικών συστατικών στην φυσιολογική απόκριση του θαλάσσιου µυδιού
Mytilus galloprovincialis, έπειτα από έκθεση σε µικροµοριακές συγκεντρώσεις
ανόργανων ρύπων, όπως το κάδµιο (Cd). Συγκεκριµένα, άτοµα του είδους M.
galloprovincialis, έπειτα από εγκλιµατισµό σε διαφορετικές αλατότητες (30, 35, 40
‰), εκτέθηκαν σε 10 µg/L Cd για 96h και πραγµατοποιήθηκε προσδιορισµός
κυτταροτοξικών (µε τ η δοκιµασία Neutral Red Uptake) και οξειδωτικών (µε τη
µέτρηση σουπεροξειδικών ανιόντων και λιπιδικών υπεροξειδίων) δεικτών stress στην
αιµολέµφο/αιµοκύτταρα και τα βράγχιά τους, παρουσία ή µη τροφής (0 και 96h).
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, οι µεταβολές της αλατότητας και η παρουσία/απουσία
τροφής επηρέασαν σηµαντικά τους δείκτες stress στους ιστούς των µυδιών, καθώς και
τις επαγόµενες κυτταροτοξικές και οξειδωτικές επιπτώσεις του Cd. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, η εκτίµηση των επιπτώσεων περιβαλλοντικών
ρύπων, όπως το Cd, µε τη χρήση κυτταροτοξικών και οξειδωτικών δεικτών stress
πρέπει να συµπεριλαµβάνει και στοιχεία που σχετίζονται µε αβιοτικούς παράγοντες,
όπως η αλατότητα και η διαθεσιµότητα της τροφής, οι οποίοι µπορεί να επηρεάσουν
σηµαντικά τα εξαγόµενα αποτελέσµατα.
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EFFECTS OF ABIOTIC FACTORS (SALINITY-FOOD SUPPLY)
ON CD-MEDIATED OXIDATIVE EFFECTS ON THE TISSUES
OF MUSSEL MYTILUS GALLOPROVINCIALIS
Boznou Eirini, Tsimara Eleni, Tsarpali Vasiliki and Dailianis Stefanos
Section of Animal Biology, Department of Biology, School of Natural Sciences,
University of Patras, 26500, Patra, Greece
Marine ecosystems, especially estuaries and intertidal zones, subjected to intensive
salinity variations, as well as daily and seasonally food supply limitations, are often
become pollutant recipients. In this context, the aim of the present study was to
investigate the effect of salinity changes and food/nutrient supplies, to the
physiological response of the marine mussel Mytilus galloprovinciallis exposed to
micromolar concentrations of inorganic pollutants, such as cadmium (Cd).
Specifically, cytotoxic (in terms of Neutral Red Uptake assay) and oxidative (in terms
of superoxide radical and lipid peroxides enhancement) stress indices in
hemolymph/hemocytes and gills of mussels previously acclimatized to different
salinities (30, 35, 40 ‰) and further exposed to 10 µg/L of Cd, with or without food
supply, were measured at 0 and 96h. The results showed that salinity variations and
food supply could significantly affect stress indices in tissues of mussels. Moreover,
Cd-mediated effects appeared to be significantly attenuated or intensified depending
on salinity’s level and food supply, thus showing that its environmental hazard, even
at environmentally relevant concentrations, could significantly affected by
environmental factors. Those findings highlight the need for a more sophisticated
approach, regarding the role of abiotic factors in Cd-mediated effects on tissues of
mussels, commonly determined by the use of stress indices, such as Neutral Red
Uptake assay and oxidative-like parameters.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΒΙΟ-ΥΜΕΝΙΟΥ ΑΠΟ
ΣΤΕΛΕΧΗ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΝΤΑ
ΑΠΟ ΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ
ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Μπρόκος Νικόλαος1, Πολεµικός Γεώργιος1, Δελλαδέτσιµα Κλοτίλδη1, Καρρά
Φωτεινή1, Κοντός Χρήστος 1,2, Γκιαούρης Ευστάθιος1*
1

Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Μύρινα, Λήµνος
2
Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα *email: stagiaouris@aegean.gr

Ο Staphylococcus aureus είναι ένα θετικό κατά Gram βακτήριο που εντοπίζεται συχνά
πάνω στο δέρµα, καθώς επίσης στις µύτες και στους λαιµούς ανθρώπων και ζώων.
Αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα µεγάλου εύρους ανθρώπινων λοιµώξεων και είναι
επίσης συχνά υπεύθυνος για πρόκληση τροφιµογενών τοξινώσεων µέσω της
παραγωγής θερµοανθεκτικών εντεροτοξινών στα τρόφιµα. Αυτός µπορεί να παράγει
βιο-υµένιο πολλαπλών στρωµάτων, διαθέτοντας µια ποικιλία πρωτεϊνικών αλλά και
µη-πρωτεϊνικών προσκολλητικών µορίων. Το χλωριούχο νάτριο και η γλυκόζη
χρησιµοποιούνται συχνά από τη βιοµηχανία τροφίµων για τη ρύθµιση της
ενεργότητας ύδατος πολλών τροφίµων µε σκοπό τον έλεγχο της ανάπτυξης των
παθογόνων µικροοργανισµών. Σε αυτή την εργασία αρχικά µελετήθηκε η επίδραση
διαφορετικών συγκεντρώσεων χλωριούχου νατρίου (0.5, 3, 5.5 και 8% w/v NaCl) και
γλυκόζης (0.25, 2.75, 5.25 και 7.75% w/v) στο σχηµατισµό βιο-υµενίου από 9
στελέχη S. aureus που είχαν προηγουµένως αποµονωθεί από τυριά. Για το σκοπό
αυτό, τα βιο-υµένια αφέθηκαν να σχηµατιστούν πάνω σε µικροπλακίδια
πολυστυρενίου στους 37oC για 96 ώρες και αυτά ποσοτικοποιήθηκαν µε τη µέθοδο
χρώσης µε κρυσταλλικό ιώδες. Η παρουσία µερικών σηµαντικών γονιδίων
µολυσµατικότητας (icaA, icaD, bap, clfA, clfB, fnbA, fnbB) ακολούθως µελετήθηκε
σ’ αυτά τα στελέχη σε µια προσπάθεια να συσχετιστεί αυτή µε την ικανότητα
σχηµατισµού βιο-υµενίου. Τα αποτελέσµατα φανέρωσαν πως τα περισσότερα στελέχη
S. aureus παρήγαγαν περισσότερο βιο-υµένιο σε 5.5% w/v NaCl και σε
συγκεντρώσεις γλυκόζης 2.75 and 5.25% w/v, σε σύγκριση µε τις άλλες συνθήκες που
εξετάστηκαν. Η παρουσία µερικών γονιδίων µολυσµατικότητας επαληθεύτηκε σε
µερικά απ’ αυτά τα στελέχη. Τα αποτελέσµατα αυτά επεκτείνουν τη γνώση µας
σχετικά µε το σχηµατισµό βιο-υµενίου απ’ αυτό το σηµαντικό παθογόνο βακτήριο
υπό συνθήκες που σχετίζονται µε την επεξεργασία των τροφίµων και τονίζουν τον
κίνδυνο που τίθεται για τους καταναλωτές αν δεν εφαρµοστούν αποτελεσµατικά
προληπτικά µέτρα ελέγχου.
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EFFECT OF SODIUM CHLORIDE AND GLUCOSE ON BIOFILM
FORMATION BY STAPHYLOCOCCUS AUREUS STRAINS
ISOLATED FROM CHEESES AND STUDY OF THE PRESENCE
OF IMPORTANT VIRULENCE GENES
Brokos Nikolaos1, Polemikos Georgios1, Delladetsima Klotildi1, Karra Fotini1,
Kontos Christos 1,2, Giaouris Efstathios1,*
1

Department of Food Science and Nutrition, University of the Aegean, Myrina,
Lemnos 2Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Athens,
Athens *email: stagiaouris@aegean.gr

Staphylococcus aureus is a Gram-positive bacterium commonly found on the skin, as
well as in the noses and throats of people and animals. It is the causative agent of a
wide spectrum of human infections and is also often responsible for foodborne
intoxications through the production of heat stable enterotoxins in foods. S. aureus can
produce a multilayered biofilm, harboring a variety of proteinaceous and nonproteinaceous adhesins. Sodium chloride and glucose are commonly used by the food
industry to adjust the water activity of many foods to control the growth of pathogenic
microorganisms. In this work, the effect of different concentrations of sodium chloride
(0.5, 3, 5.5 and 8% w/v NaCl) and glucose (0.25, 2.75, 5.25 and 7.75% w/v) on
biofilm formation by 9 S. aureus strains previously isolated from cheeses was initially
studied. To do this, biofilms were left to be formed on polystyrene microplates at
37oC for 96 h and were quantified by the crystal violet staining assay. The presence of
some important virulence genes (icaA, icaD, bap, clfA, clfB, fnbA, fnbB) was
subsequently studied in these strains in an effort to correlate this with biofilm forming
ability. Results revealed that the majority of S. aureus strains produced more biofilm at
5.5% w/v NaCl and at glucose concentrations of 2.75 and 5.25% w/v, compared to the
other assessed conditions. The presence of some virulence genes was also confirmed
in some of these strains. These results expand our knowledge on biofilm formation by
this important pathogenic bacterium under conditions relevant to food processing and
highlight the risk posed for the consumers if preventive control measures are not
sufficiently employed.
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ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ MRNA-SEQ, MIRNASEQ ΚΑΙ DNΑ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
Μώκος Παναγιώτης, Ψωµόπουλος Φώτης, Χαραλαµπίδου Αλεξάνδρα,
Χατζοπούλου-Κλαδαρά Μαργαρίτα, Ντάφου Δήµητρα
Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, GR54 124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τµήµα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
GR54 124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης,
GR57 001 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, GR54 124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα αποτελεί τον έκτο πιο κοινό τύπο νεοπλασίας
παγκοσµίως. Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου στους οποίους οφείλεται η µεγάλη
γενετική ετερογένεια του ε ίναι ο αλκοολισµός, οι χρόνιες µολύνσεις από τους ιούς
HBV/HCV, η δηλητηρίαση από την αφλατοξίνη-Β1 και η µη αλκοολική λιπώδης
νόσος του ήπατος (NAFLD). Η ηπατοκαρκινογένεση αποτελεί µια πολυσταδιακή
διαδικασία που εξελίσσεται µε το πέρασµα πολλών ετών και περιλαµβάνει την
προοδευτική συσσώρευση διαφορετικών γενετικών και επιγενετικών τροποποιήσεων
που, τελικά, οδηγούν στον κακοήθη µετασχηµατισµό. Για τ η βαθύτερη κατανόηση
των
καθοδηγητικών
µοριακών
γεγονότων
της
ηπατοκαρκινογένεσης
πραγµατοποιήθηκε συνδυαστική ανάλυση δεδοµένων mRNA-Seq, miRNA-Seq και
DNA µεθυλίωσης. Τα ακατέργαστα δεδοµένα αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων
The Cancer Genome Atlas (TCGA). Αρχικά, προσδιορίστηκαν τα προφίλ διαφορικής
έκφρασης των mRNAs/miRNAs και διαφορικής µεθυλίωσης υποκινητών γονιδίων
που διαφοροποιούν τα δείγµατα των ασθενών µε ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα σταδίου
Ι, ΙΙ και ΙΙΙ από τα φυσιολογικά δείγµατα. Επιπλέον, κατασκευάστηκαν τα δίκτυα των
σηµαντικότερων miRNA-mRNA αλληλεπιδράσεων κάθε σταδίου καθώς και το
δίκτυο των σηµαντικότερων συντηρηµένων αλληλεπιδράσεων κατά την εξέλιξη του
ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος. Ακολούθησε ο προσδιορισµός των δικτύων των
συνεκφραζόµενων γονιδίων για κάθε στάδιο του ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος
καθώς και των συντηρηµένων διαφορικά εκφραζόµενων δικτύων κατά την εξέλιξη
αυτού του τύπου καρκίνου µε ταυτόχρονη επισήµανση των miRNA-mRNA
αλληλεπιδράσεων καθώς και των γεγονότων µεθυλίωσης. Τέλος ανιχνεύτηκαν νέοι
µοριακοί στόχοι οι οποίοι θα µελετηθούν περαιτέρω τόσο στο ρόλο που
διαδραµατίζουν στην ηπατοκαρκινογένεση όσο και στη χρησιµότητά τους στην
πρόγνωση, στη διάγνωση και στη θεραπεία της νόσου.
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INTEGRATED ANALYSIS OF MRNA-SEQ, MIRNA-SEQ AND
DNA METHYLATION DATA IDENTIFIES NOVEL NETWORKS
IN HEPATOCELLULAR CARCINOMA
Mokos Panagiotis, Psomopoulos Fotis, Charalampidou Alexandra, HadzopoulouCladaras Margarita, Dafou Dimitra
Department of Genetics Development and Molecular Biology, School of Biology,
Aristotle University of Thessaloniki, GR54 124 Thessaloniki, Greece, School of
Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, GR54 124
Thessaloniki, Greece, Center for Research & Technology Hellas, GR57 001
Thessaloniki, Greece, Information Technology (IT) Center, Aristotle University of
Thessaloniki, GR54 124 Thessaloniki, Greece

Hepatocellular carcinoma is the sixth most prevalent cancer worldwide. The
impressive genetic heterogeneity reflects genomic variation due to variable influence
of several known risk factors including alcoholism, chronic HBV/HCV infection,
exposure to aflatoxin-B1 and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD).
Hepatocarcinogenesis is a multistep process that lasts decades and involves the
progressive accumulation of genetic and epigenetic alterations leading to malignant
transformation. Over the past years many efforts have been made to elucidate the
molecular basis of the initiation and progression of HCC. However, most of these
studies have been focused on individual genes or single data type, which lack the
power to detect the complex mechanisms of cancer formation. To gain insight into the
molecular driver events, integrated analysis of mRNA-Seq, miRNA-Seq and DNA
methylation data was performed. We utilized raw data from The Cancer Genome Atlas
(TCGA). We identified differentially expressed mRNAs/miRNAs and differentially
methylated CpG sites from three comparison sets: STAGE I/NORMAL, STAGE
II/NORMAL and STAGE III/NORMAL. Furthermore, we constructed networks of the
most statistically significant miRNA-mRNA interactions representative of each stage
and the conserved network of miRNA-mRNA interactions during HCC progression.
We then constructed gene co-expression networks representative of each stage and
their integrative differentially expressed networks of conserved miRNA-mRNA
interactions and DNA methylation events. We have identified novel candidate
molecular targets which will be functionally validated for their role in
hepatocarcinogenesis and their potential as novel prognostic, diagnostic and
therapeutic biomarkers.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΗΧΩΝ
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΡΑΧΩΔΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΕΣ
ΜΕΘΟΔΟΥΣ
Ναλµπάντη Μελίνα 1,2, Γεροβασιλείου Βασίλης2, Νταϊλιάνης Θάνος2, Σαλωµίδη
Μαρία3, Σίνη Μαρία4, Χατζηγεωργίου Γεώργιος2, Βατικιώτης Κωνσταντίνος4,
Δηµητριάδης Χαράλαµπος5, Κουτσούµπας Δρόσος 4,5, Κατσανεβάκης Στέλιος4,
Βουλτσιάδου Ελένη1, Αρβανιτίδης Χρήστος2
1

Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, 2
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, 71003 Ηράκλειo, 3 Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Ελληνικό
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, 19013, Ανάβυσσος, Αττική, 4 Τµήµα Επιστηµών της
Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 81100 Μυτιλήνη, 5 Φορέας
Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, 29100 Ζάκυνθος

Οι βραχώδεις υποθαλάσσιοι σχηµατισµοί που αναπτύσσονται κατά µήκος της
ακτογραµµής στη µεσοπαραλιακή και υποπαραλιακή ζώνη περιλαµβάνονται στους
οικότοπους κοινοτικού ενδιαφέροντος του δικτύου Natura 2000 (κωδικός 1170,
Ύφαλοι). Στην παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε εκτίµηση της οικολογικής
κατάστασης του ανώτερου ορίου εξάπλωσης του οικοτόπου στο Εθνικό Θαλάσσιο
Πάρκο Ζακύνθου και στον Τόπο Κοινοτικής Σηµασίας GR2210002. Συνολικά
λήφθηκαν 60 φωτογραφικά πλαίσια, διαστάσεων 25 x 25 cm, σε 10 περιοχές (βάθος
0-1 µ). Σε κάθε φωτογραφικό πλαίσιο υπολογίστηκε η κάλυψη των φυτικών και
ζωικών οργανισµών µε χρήση του λογισµικού photoQuad. Συνολικά προσδιορίστηκαν
10 τάξα ζωικών και 17 τάξα φυτικών οργανισµών (µακροφύκη). Τα τελευταία
τοποθετήθηκαν σε ευρύτερες οικολογικές ο µάδες ανάλογα µε τη δοµή του θαλλού,
τον κύκλο ζωής τους και τη στρατηγική επιβίωσης και υπολογίστηκε ο δείκτης EEI
(Ecological Evaluation Index) για την εκτίµηση της οικολογικής κατάστασης τ ων
παράκτιων υδάτων. Τα κυρίαρχα µακροφύκη από πλευράς κάλυψης ήταν τα
Cystoseira spp., Acetabularia acetabulum, Haliptilon sp., Dictyota sp. και Laurencia
sp. Με βάση τις τιµές του δείκτη µία περιοχή βρέθηκε σε «υψηλή» οικολογική
κατάσταση, µία σε «καλή», τέσσερεις σε «µέτρια», µία σε «χαµηλή» και τρεις σε
«κακή». Ένας σηµαντικός παράγοντας που πιθανώς συντελεί στη διαφαινόµενη
υποβάθµιση της οικολογικής κατάστασης του οικοτόπου 1170 στην περιοχή είναι η
παρουσία του αλλόχθονου, µη επιλεκτικού φυτοφάγου ψα ριού Siganus luridus που
συµβάλει στη µείωση της κάλυψης µακροφυκών µε δενδροειδή θαλλό (π.χ. Cystoseira
spp.), τα οποία αποτελούν δείκτες καλής οικολογικής ποιότητας. Ωστόσο, η απουσία
των φωτόφιλων ειδών της παραπάνω κατηγορίας σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να
οφείλεται στις φυσικές συνθήκες σκίασης που δηµιουργούνται από την απότοµη
κλίση των ακτών του νησιού. Τα αποτελέσµατα της µελέτης καταδεικνύουν την
αναγκαιότητα µελλοντικής παρακολούθησης της οικολογικής κατάστασης των
θαλάσσιων οικοτόπων της περιοχής.
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ECOLOGICAL STATUS ASSESSMENT FOR UNDERWATER
SHALLOW ROCKY HABITATS IN THE NATIONAL MARINE
PARK OF ZAKYNTHOS (IONIAN SEA, GREECE) USING NONDESTRUCTIVE METHODS
Nalmpanti Melina 1,2, Gerovasileiou Vasilis2, Dailianis Thanos2, Salomidi Maria3,
Sini Maria4, Chatzigeorgiou Georgios2, Vatikiotis Konstantinos4, Dimitriadis
Charalampos5, Koutsoubas Drosos 4,5, Katsanevakis Stelios 4, Voultsiadou Eleni1,
Arvanitidis Christos2
1

School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, 2
Institute of Marine Biology, Biotechnology and Aquaculture, Hellenic Centre for
Marine Research, 71500, Heraklion, 3 Institute of Oceanography, Hellenic Centre for
Marine Research, 19013, Anavyssos, Attiki, 4 Department of Marine Sciences, School
of Environment, University of the Aegean, 81100, Mytilene, 5 National Marine Park of
Zakynthos, 29100, Zakynthos

Underwater rocky formations in the midlittoral and sublittoral zones of the
Mediterranean coastline form part of the “Reefs” habitat type (code 1170) under the
Natura 2000 Network. The aim of this study was to evaluate the ecological status of
the shallower limits of this habitat type in the National Marine Park of Zakynthos
(Ionian Sea, Greece) and the Site of Community Interest (SCI) GR2210002. A series
of 60 quadrats (25 x 25 cm) were photographed in 10 sites of the area (depth 0-1 m).
Spatial coverage of sessile biota was calculated in each photoquadrat, using
photoQuad software. A total of 10 animal taxa and 17 macroalgae were identified.
Macroalgae were assigned to different ecological groups according to their thallus
structure, life history and survival strategies and the EEI index (Ecological Evaluation
Index) for the evaluation of the ecological status of coastal waters was calculated. The
dominant taxa in terms of coverage were Cystoseira spp., Acetabularia acetabulum,
Haliptilon sp., Dictyota sp. and Laurencia sp. According to the EEI values, one site
was found in “high”, one in “good”, four in “moderate”, one in “low” and three in
“bad” ecological status. A possible factor causing a decrease of the ecological quality
to the reef habitat in the study area is the presence of the invasive, non-selective
herbivore fish Siganus luridus, which depletes macroalgae with dendritic thallus (e.g.
Cystoseira spp.), that are considered indicators of high ecological quality. However,
the absence of photophilic macroalgae of this morphologic category could also be
attributed to the locally dim-light conditions, even at shallow depths, naturally caused
by the steep cliffs of the island, at least in some of the study sites. Future monitoring
of the ecological status of marine habitats in the National Marine Park of Zakynthos is
highly recommended.
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ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ ΩΤΟΛΙΘΩΝ ΣΕ ΠΡΩΙΜΑ ΟΝΤΟΓΕΝΕΤΙΚΑ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ DICENTRARCHUS LABRAX
Νανά Μαρία & Μεγαλοφώνου Περσεφόνη
Τοµέας Ζωολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσσια, 157-84, Αθήνα
Στη παρούσα εργασία, µελετήθηκε η σωµατική αύξηση σε πρώιµα οντογενετικά
στάδια του είδους Dicentrarchus labrax και συσχετίστηκε µε την αύξηση και τη
µορφοµετρία των ωτολίθων. Τα δείγµατα συλλέχθηκαν κατά το έτος 2013 από έναν
ιχθυογεννητικό σταθµό στη Δυτική Ελλάδα. Σε ένα σύνολο 300 νυµφών και ιχθυδίων,
των οποίων η ηλικία κυµαινόταν µεταξύ 3 και 159 ηµερών µετά την εκκόλαψη, το
ολικό µήκος κυµάνθηκε από 3.6 – 57.0 mm ενώ το ολικό βάρος από 0.01 - 1.90 g.
Αφαιρέθηκαν και οι δύο ωτόλιθοι από 295 άτοµα και µετρήθηκαν τέσσερα
µορφοµετρικά χαρακτηριστικά σε κάθε ωτόλιθο (µήκος, πλάτος, περίµετρος και
εµβαδόν) σε στερεοσκόπιο µε σύστηµα ανάλυσης εικόνας. Επίσης, υπολογίστηκαν
τρεις δείκτες σχήµατος: η κυκλικότητα Co, η ορθογωνικότητα Ro και η αναλογία
µήκους-πλάτους Ε. Αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε στατιστικά σηµαντική διαφορά στις
τιµές των µορφοµετρικών στοιχείων µεταξύ δεξιών και αριστερών ωτολίθων (P >
0.001). Το µήκος των ωτολίθων κυµάνθηκε µεταξύ 0.039 και 2.646 mm. Από τις
συσχετίσεις των µορφοµετρικών χαρακτηριστικών των ωτολίθων µε το ολικό µήκος
και το ολικό βάρος των ατόµων προέκυψαν στατιστικά σηµαντικές εκθετικές σχέσεις
(R² : 0.937 – 0.979). Αντίθετα, οι συσχετίσεις των δεικτών σχήµατος (Co και Ro) µε
την ηλικία ή το ολικό µήκος των ατόµων παρουσίασαν σχετικά χαµηλούς συντελεστές
συσχέτισης (R² : 0.176 – 0.521). Η διαφοροποίηση των τιµών των δεικτών σχήµατος
ανέδειξε τη σηµαντική αλλαγή που παρατηρείται στο σχήµα των ωτολίθων κατά τα
αρχικά στάδια ανάπτυξης. Επιπλέον, η µέση ηµερήσια αύξηση του σωµατικού µήκους
και του µήκους των ωτολίθων φάνηκε ότι διαφοροποιείται σηµαντικά στα
οντογενετικά στάδια που µελετήθηκαν. Η συσχέτιση του σωµατικού µήκους και του
µήκους των ωτολίθων µε την ηλικία έδειξε ότι και οι δύο παράµετροι παρουσιάζουν
παρόµοια πρότυπα αύξησης.
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OTOLITH MORPHOMETRY IN EARLY ONTOGENETIC
STAGES OF DICENTRARCHUS LABRAX
Nana Maria & Megalofonou Persefoni
Department of Zoology and Marine Biology, Faculty of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens, Panepistimiopolis, Ilisia, 157-84, Athens

In this study, the somatic growth the species Dicentrarchus labrax was studied in early
ontogenetic stages and it was associated with the otolith growth and morphometry. All
samples were collected from a hatchery in Western Greece during 2013. In a total of
300 larvae and juveniles, whose age ranged between 3 and 159 days after hatching,
total lengths ranged from 3.6 to 57.0 mm and total weights from 0.01 to 1.90g. Both
sagittae otoliths were removed from 295 specimens and four morphometric
characteristics were measured in each otolith (length, width, perimeter and area) under
stereoscope using image analysis system. In addition, three shape indicators were
calculated: the circularity Co, the rectangularity Ro and the length-width ratio E. It
was revealed that there was no statistically significant difference in the morphometric
measurements between left and right otoliths (P > 0.001). The otolith length ranged
from 0.039 to 2.646 mm. The relationships between the otolith morphometric
characteristics and total length as well as total weight were described by statistically
significant exponential equations (R²: 0.937 – 0.979). In contrast, the relationships
between shape indicators (Co and Ro) and age or total length showed relatively low
correlation coefficient (R²: 0.176 – 0.521). Shape indicator values differentiated
considerably revealing the significant change of otolith shape at early stages of
development. Moreover, the average daily growth appeared to differ significantly in
the studied ontogenetic stages. The correlations of the body length and the otolith
length with age showed that the two parameters have similar growth patterns.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΟΕΙΔΙΚΩΝ Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΑΠΟ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΔΙΗΘΗΤΙΚΗ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΛΟΓΗ
ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Νιανιάς Αλέξανδρος 1,2, Κουκουλιάς Κυριάκος1,2, Αλβανού Μαρία 1,
Παπαδοπούλου Αναστασία1, Παπαδηµητρίου Στέργιος1, Καλογιαννίδης
Παναγιώτης3, Αναγνωστόπουλος Αχιλλεύς1, Γιάγκου Μηνάς2, Γιαννάκη
Ευαγγελία1
1

Αιµατολογική κλινική – ΜΜΜΟ, Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας,
Νοσοκοµείο Γεώργιος Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη, 2Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης
και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, 3Adult Hematology &
Stem cell Transplant, King Fahad Specialist Hospital Dammam, Saudi Arabia

Η διηθητική ασπεργίλλωση (ΔΑ) αποτελεί σηµαντική αιτία νοσηρότητας και
θνητότητας ανοσοκατασταλµένων ασθενών, κυρίως µετά από αλλογενή
µεταµόσχευση αιµοποιητικών κυττάρων (ΜΑΚ) ή συµπαγών οργάνων. Τα αντιµυκητιασικά φάρµακα ενίοτε είναι αναποτελεσµατικά ή οδηγούν σε ανθεκτικότητα
και τοξικότητα. Δεδοµένης της αποτελεσµατικότητας των ασπεργιλλοειδικών Τ κυττάρων (Asp-STs) σε ασθενείς που εµφάνισαν ΔΑ µετά από ΜΑΚ, η υιοθετούµενη
ανοσοθεραπεία µε Asp-STs αποτελεί εναλλακτική θεραπευτική προσέγγιση
αντιµετώπισης της ΔΑ. Πρόσφατα αναπτύξαµε ένα απλουστευµένο και σύντοµο
µοντέλο παραγωγής Asp-STs από υγιείς δότες. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η
παραγωγή Asp-STs από αιµατολογικούς ασθενείς µε αποδεδειγµένη ή πιθανή ΔΑ, µε
απώτερο στόχο την αυτόλογη ανοσοθεραπεία της ΔΑ. Μονοπύρηνα κύτταρα
(PBMCs) αποµονώθηκαν από 35ml αίµατος αιµατολογικών ασθενών µε ΔΑ,
διεγέρθηκαν µε εκχύλισµα του Aspergillus fumigatus (n=6) ή µε πεπτίδια του µύκητα
(Crf1, Gel1, SHMT, n=5) και καλλιεργήθηκαν µε ιντερλευκίνες 4/7 για 10 ηµέρες.
Από τα δείγµατα ασθενών µε ΔΑ, 6/10 εµφάνισαν µικρή έκπτυξη σε σχέση µε τα
PBMCs υγιών δοτών (3,3±0,3 vs 1,7±0,2). Παρ΄ότι µόλις 4/10 παραγόµενες
κυτταρικές σειρές ήταν ειδικές έναντι του µύκητα (SFC/2x105 κύτταρα µε εκχύλισµα:
170±17, µε πεπτίδια: 245±132), η ειδικότητά τους δε διέφερε από την αντίστοιχη των
υγιών δοτών (113±45 και 321±59, αντίστοιχα), υποδηλώνοντας ότι τα κύτταρα είναι
λειτουργικά έναντι του µύκητα. Επιπλέον, η παραγωγή Asp-STs κατέστη δυνατή για
2/3 των ασθενών που είχε αποτύχει αρχικά µετά από 2η αιµοληψία. Τα παραγόµενα
Asp-STs περιλάµβαναν CD4+(65±27%) και CD8+ κύτταρα (22±9%) και εµφάνιζαν
δείκτες κυττάρων µνήµης (CD45RA-/CD62L+: 37±15%, CD45RA-/CD62L-:
22±9%). Συµπερασµατικά, η παραγωγή Asp-STs είναι εφικτή από το 60% των
ασθενών µε ΔΑ και µπορεί να αποτελέσει µια υποσχόµενη θεραπευτική στρατηγική
αντιµετώπισης της ΔΑ µεταµοσχευµένων ασθενών, όταν δεν υπάρχει πρόσβαση στον
δότη, αλλά και µη µεταµοσχευµένων ανοσοκατασταλµένων ασθενών.
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GENERATION OF ASPERGILLUS- SPECIFIC T CELLS FROM
IMMUNOCOMPROMISED PATIENTS WITH INVASIVE
ASPERGILLOSIS FOR AUTOLOGOUS IMMUNOTHERAPY
Nianias Alexandros 1,2, Koukoulias Kyriakos1,2, Alvanou Maria1, Papadopoulou
Anastasia1, Papadimitriou Stergios1, Kaloyannidis Panayotis3, Anagnostopoulos
Αchilles1, Yiangou Minas2, Yannaki Evangelia1
1

Hematology-BMT Unit, Gene and Cell Therapy Center, George Papanicolaou
Hospital, Thessaloniki, Greece, 2Department of Genetics, Development and
Molecular Biology, School of Biology, Aristotle University, Thessaloniki, Greece,
3
Adult Hematology & Stem cell Transplant, King Fahad Specialist Hospital Dammam,
Saudi Arabia

Invasive Aspergillosis (IA) constitutes a major cause of morbidity and mortality in
immunocompromised patients, especially after allogeneic haemotopoietic stem cell
transplantation (HSCT) or solid organ transplantation (SOT). Antifungal agents are
not satisfactorily effective and are associated with toxicity and emergence of resistant
strains. As a clinical trial with aspergillus-specific T cells (Asp-STs) after allogeneic
HSCT demonstrated promising efficacy, Asp-STs have been proposed as an
alternative therapeutic strategy against IA. Our group recently introduced a novel and
simplified process of rapidly generating Asp-STs from healthy donors. We now aimed
to generate Asp-STs from hematologic patients with proven or probable IA, to
investigate the potential of adoptive immunotherapy in an autologous setting. PBMCs
derived from 35ml blood of patients with IA, were exposed to either Aspergillus
fumigatus lysate (n=6) or pepmixes (Crf1, Gel1, SHMT, n=5) and were cultured with
IL-4/7 for 10 days. Six of 10 patient’s samples were slightly expanded compared to
healthy donor’s PBMCs (3,3±0,3 vs 1,7±0,2). Although only 4/10 of the generated cell
lines were specific against aspergillus (SFC/2x105 input cells with lysate: 170±17,
with pepmixes: 245±132], their magnitude of specificity were similar to healthy
donor’s (113±45 and 321±59, respectively), suggesting that those Asp-STs are
functional against fungus. The generation of Asp-STs was feasible from 2/3 of the
patients who initially failed to give Asp-STs after a 2nd blood draw. Asp-STs from IA
patients comprised of CD4+ (65±27%) and CD8+ cells (22±9%) and expressed central
(CD45RA-/CD62L+: 37±15%) and effector memory markers (CD45RA-/CD62L-:
22±9%). In conclusion, the generation of Asp-STs is feasible from 60% of IA patients,
broadening the applicability of adoptive immunotherapy for management of IA to
immunocompromised transplant patients when there is no access to the donor, as well
as to non-transplant patients.
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ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
Νικήτα Ευθυµία, Χοβαλοπούλου Μαρία-Ελένη
Science and Technology in Archaeology Research Center, Nicosia, Cyprus/ Τµήµα
Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
Το µέγεθoς του σώµατος είναι βασική παράµετρος τόσο στη βιοαρχαιολογία όσο και
στη δικαστική ανθρωπολογία. Κατά συνέπεια, η αξιόπιστη εκτίµηση του ύψους και
του βάρους ενός ατόµου µε βάση τα σκελετικά του κατάλοιπα, είναι ιδιαίτερα
σηµαντική. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι «ανατοµικές» και «µηχανικές» µέθοδοι
δίνουν γενικά καλά αποτελέσµατα ωστόσο α παιτούν την εξαιρετική διατήρηση του
σκελετικού υλικού και η εφαρµογή τους είναι χρονοβόρα. Αντίθετα, οι «µαθηµατικές»
και «µορφοµετρικές» µέθοδοι είναι πιο εύκολα εφαρµόσιµες αλλά ο βαθµός
εγκυρότητας των αποτελεσµάτων τους εξαρτάται από τη συγγένεια µεταξύ του
πληθυσµού στον οποίο εφαρµόζονται µε του πληθυσµού βάσει του οποίου
διαµορφώθηκαν. Η παρούσα παρουσίαση χρησιµοποιεί µία «υβριδική» προσέγγιση
ώστε να προτείνει νέες εξισώσεις για τον υπολογισµό του ύψους και του βάρους από
τα σκελετικά κατάλοιπα σύγχρονου υλικού από την Ελλάδα. Συγκεκριµένα,
ανατοµικές και µηχανικές µέθοδοι υιοθετήθηκαν ώστε να εκτιµηθεί το ύψος και η
σωµατική µάζα ατόµων από τη σύγχρονη σκελετική συλλογή αναφοράς «The Athens
Collection» και στη συνέχεια αναπτύχθηκαν εξισώσεις παλινδρόµησης όπου τα µήκη
µακρών οστών και η διάµετρος της κεφαλής του µηριαίου τέθηκαν ως ανεξάρτητες
µεταβλητές ενώ το ύψος/σωµατική µάζα ως εξαρτηµένες. Οι εξισώσεις που
προέκυψαν δίνουν ακριβέστερα αποτελέσµατα συγκριτικά µε προγενέστερες που
είχαν προταθεί µε βάση σκελετικές συλλογές των Ηνωµένων Πολιτειών, της Ευρώπης
και των Βαλκανίων, γεγονός που τις καθιστά καταλληλότερες για υλικά του
Ελλαδικού χώρου.
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REGRESSION EQUATIONS FOR THE ESTIMATION OF
STATURE AND BODY MASS FROM MODERN SKELETAL
REMAINS
Nikita Efthymia, Chovalopoulou Maria-Eleni
Science and Technology in Archaeology Research Center, Nicosia,
Cyprus/Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens
Body size is an important variable in bioarchaeological and forensic studies, making
the accurate calculation of stature and body mass imperative. Given that anatomical
and mechanical approaches offer accurate results but require a particularly good
preservation of the skeletal material, whereas mathematical and morphometric
methods are more easily applicable but they are largely population-specific, the
present paper uses a ‘hybrid’ approach in order to generate regression equations for
the prediction of stature and body mass in a modern Greek sample. In specific,
anatomical and mechanical methods were used to calculate the stature and body mass
of the individuals and regression equations using the Reduced Major Axis method
were generated with long bone lengths and femoral head breadth as predictors. The
obtained equations exhibit low random and directional error and perform better than
existing equations designed using different samples from the United States, Europe,
and the Balkans. Therefore, these equations are more appropriate for Greek material.
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ΚΥΤΤΑΡΙΚH ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΤΩΝ U937 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Νταούτη ΠΠ1, Μαντά ΑΚ1, Στέφη ΑΛ1, Βουράκης ΕΣ1, Καλαντζής ΕΔ1,
Σκουρολιάκου ΑΣ2, Βασιλακοπούλου Δ1, Μαργαρίτης ΛΧ1
1

Τµήµα Κυτταρικής Βιολογίας και Βιοφυσικής/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών/Πανεπιστηµιούπολη 15784/Ελλάδα, 2Τµήµα Ενεργειακής Τεχνολογικής
Μηχανικής/Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Αθηνών/Αιγάλεω 12243/Ελλάδα

Στις µέρες µας οι χρήστες κινητής τηλεφωνίας φτάνουν σε αριθµό τα µερικά
δισεκατοµµύρια. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά µε την
επίδραση της µη ιονίζουσας ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (ΗΜΑ) στον άνθρωπο.
Το ανοσοποιητικό σύστηµα είναι γ νωστό ως η άµυνα των ζωντανών οργανισµών
απέναντι στις µικροβιακές επιθέσεις, ενώ πρόσφατα βρέθηκε να εµπλέκεται τόσο στην
προστασία όσο και στην απόκριση του οργανισµού απέναντι στην ιονίζουσα
ακτινοβολία. Κατά συνέπεια, η συγκεκριµένη µελέτη είχε ως στόχο να ερευνήσει την
πιθανή επίδραση της µη ιονίζουσας ακτινοβολίας κινητού τηλεφώνου στο
ανοσοποιητικό σύστηµα, χρησιµοποιώντας µία καρκινική κυτταρική σειρά
µονοκυττάρων. Για το σκοπό αυτό, κύτταρα U937 εκτέθηκαν για 30 λεπτά ηµερησίως
για 2 συνεχόµενες ηµέρες σε ο µιλούσα εκποµπή κινητού τηλεφώνου
(900MHz/1800MHz, E=22V/m). Η βιωσιµότητα των κυττάρων υπολογίστηκε µε
χρώση Trypan blue, τα επίπεδα των ενδοκυττάριων ενεργών µορφών οξυγόνου
(Reactive Oxygen Species – ROS) µετρήθηκαν µέσω φθορισµοµετρίας µε τον εστέρα
CM-H2DCFDA και η πρόδροµη πρωτεΐνη του β αµυλοειδούς (Amyloid Precursor
Protein – APP) ανιχνεύθηκε µέσω ανοσο-στυπώµατος Western. Μετά την έκθεση στο
κινητό τηλέφωνο η κυτταρική βιωσιµότητα µειώθηκε κατά 3,02%, ενώ τα επίπεδα
ROS αυξήθηκαν κατά 49,77%. Επιπλέον, στα ακτινοβοληµένα κύτταρα ανιχνεύτηκαν
διαφορετικά προϊόντα πρωτεόλυσης της APP. Τα δεδοµένα αυτά αποδεικνύουν την
επίδραση της ΗΜΑ στο ανοσοποιητικό σύστηµα, ενώ χρήζει περαιτέρω διερεύνησης
η πιθανή προ-φλεγµονώδης δράση της συγκεκριµένης ακτινοβολίας.
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο:
ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – MIS 375784 – Βιολογικές επιπτώσεις µη ιονίζουσας ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας: µια διεπιστηµονική προσέγγιση µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον ΛΧΜ.
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MOBILE-PHONE RADIATION INDUCED CELLULAR
RESPONSE ON THE MACROPHAGE-LIKE HUMAN CELL LINE
U397
Ntaouti PP1, Manta AK1, Stefi AL1, Vourakis ES1, Kalantzis ED1, Skouroliakou
AS2, Vasilakopoulou D1, Margaritis LH1
1

Department of Cell Biology and Biophysics/National and Kapodistrian University of
Athens/Panepistimiopolis 15784/Greece, 2Department of Energy Technology
Engineering/Technological Educational Institute of Athens/Egaleo 122 43/Greece

Nowadays the number of mobile phone users reaches a few billions and this
exponential increase has aroused concerns about the impact of non ionizing radiation
on the public. The immune system is well known as the defense of living organisms
against microbial aggressions. However, recently is implicated also in the protection
from - and the response to ionizing radiation. The present study aimed to investigate
the potential effect of radiofrequency (RF) mobile-phone radiation on the immune
system, using a human cell line of monocytes. For this purpose, U937 cells in cell
culture were exposed for 30 min per day for 2 days to a Talking Mode mobile-phone
radiation (GSM/DCS 900 MHz/1800 MHz, E=22 V/m). The cells were assayed
immediately after the end of exposure for the detection of any cellular or molecular
damage. Cell viability was estimated with Trypan blue, intracellular Reactive Oxygen
Species (ROS) levels were measured with CM-H2DCFDA ester and Amyloid
Precursor Protein (APP) was detected through Western Blot. After mobile-phone
exposure cell viability was reduced 3,02% in the exposed cells, while ROS levels were
elevated 49,77%. Moreover, in irradiated cells different APP processing products were
detected after immunoblotting. These data clearly demonstrate the impact of non
ionizing radiation to the immune system and more research must be conducted
regarding the plausible pro-inflammatory effects of this type of radiation.
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund – ESF) and Greek
national funds through the Operational Program Education and Lifelong Learning of the National
Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: THALES. Investing in
knowledge society through the European Social Fund. UoA- MIS 375784 – Biological effects of nonionizing electromagnetic radiation: a multidisciplinary approach coordinated by L.H.M.
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΥΤΩΝ-ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΕΩΣ ΤΗ ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Ντουκάκης Βαρδής
Royal Society Uni. Research Fellow, Associate Professor School of Life Sciences,
University of Warwick, Coventry, CV4 7AL, UK.
Τα φυτά καθηµερινά εκτίθενται σε ποικιλία περιβαλλοντικών προκλήσεων,
συµπεριλαµβανοµένης της µόλυνσης από παθογόνα. Μέσω της εξέλιξης, έχουν
αναπτύξει δύο στρατηγικές αντίληψης του παθογόνου: α) την εξωκυτταρική
αναγνώριση µέσω των υποδοχέων διαµεµβράνης και β) την ενδοκυτταρική
αναγνώριση µέσω πρωτεϊνών αντίστασης σε πολλαπλούς τοµείς. Παρά τις προόδους
µας στον προσδιορισµό των ανοσολογικών υποδοχέων υπάρχει ένα κενό στις γνώσεις
µας µεταξύ της αναγνώρισης και της λειτουργικής ανοσίας. Διερευνούµε πώς τα
φυτικά κύτταρα είναι ικανά να µετατρέψουν την ενεργοποίηση των υποδοχέων σε
µεταγενέστερη σηµατοδότηση προκειµένου να εκφράσουν ένα υποσύνολο των
γονιδίων και να ανταποκριθούν κατάλληλα σε µόλυνση από παθογόνα. Επίσης,
επωφελούµαστε από τις στρατηγικές που χρησιµοποιούνται από τα φυτικά παθογόνα
µικρόβια για να δηµιουργήσουµε εργαλεία για την συνθετική βιολογία.
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PLANT-PATHOGEN INTERACTION: FROM PERCEPTION TO
DOWNSTREAM SIGNALING
Ntoukakis Vardis
Royal Society Uni. Research Fellow, Associate Professor School of Life Sciences,
University of Warwick, Coventry, CV4 7AL, UK.
Plants are sessile organisms exposed to a variety of environmental challenges
including pathogen infection. Through evolution, plants have evolved two strategies of
pathogen perception, extracellular recognition by transmembrane receptors, and
intracellular recognition by multi-domain resistance proteins. Despite our advances in
the identification of immune receptors a gap exists in our knowledge between
recognition and downstream functional immunity. We address the fundamental
questions of how plant cells transduce receptor activation to downstream signalling in
order to express a subset of genes and respond appropriately to pathogen infection. We
also take advantage of strategies employed by plant pathogenic microbes to create
tools for synthetic biology.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ
ΕΛΑΙΟΓΟΝΟ ΜΥΚΗΤΑ MORTIERELLA ISABELLINA
Ντούρου Μαριάννα, Παπανικολάου Σεραφείµ, Αγγελής Γεώργιος
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης,
Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα 26504, Ελλάδα Εργαστήριο
Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίµων, Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και
Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 11855, Ελλάδα

Η βιοσύνθεση αποθεµατικών λιπιδίων, σακχάρων και οργανικών οξέων στους
ελαιογόνους µικροοργανισµούς, είναι διεργασίες ανταγωνιστικές, ενώ πολύπλοκοι
βιοχηµικοί µηχανισµοί εµπλέκονται στην αποδόµηση των αποθεµατικών ουσιών και
στις µεταξύ τους αλληλοµετατροπές. Στόχος της παρούσας εργασίας, ήταν η
αποσαφήνιση της ροής του άνθρακα στον ελαιογόνο µύκητα Mortierella isabellina
καλλιεργουµένου σε συνθήκες ισόρροπης αύξησης, ελαιογένεσης και αποδόµησης
των αποθεµατικών λιπιδίων. Το βιοτεχνολογικό ενδιαφέρον του µύκητα αυτού
έγκειται στην ικανότητά του να συσσωρεύει λίπος πλούσιο σε γ -λινολενικό οξύ,
ιδιαίτερου φαρµακευτικού και διατροφικού ενδιαφέροντος. Σε συνθήκες ισόρροπης
αύξησης παρατηρήθηκε υψηλή δραστικότητα της P-φρουκτοκινάσης, η οποία
καταλύει τον καταβολισµό της γλυκόζης µέσω της γλυκολυτικής οδού, της
πυροφωσφορυλάσης της UDP-γλυκόζης, καθώς βιοσύνθεση σακχάρων συµβαίνει από
τα αρχικά στάδια της αύξησης και τέλος, της P-γλυκοµουτάσης, που υποδηλώνει
ανακύκλωση των αποθεµατικών σακχάρων. Στη φάση ελαιογένεσης, το ένζυµο
NAD+-ICDH παρεµποδίζεται, ως αποτέλεσµα της µειωµένης ενδοκυτταρικής
συγκέντρωσης του AMP, µε αποτέλεσµα το κιτρικό οξύ να εκκρίνεται στο
κυτταρόπλασµα, όπου διασπάται προς ακετυλο-CoA, πρόδροµο µόριο των λιπαρών
οξέων, και οξαλοξικό από τ ην ATP κιτρική λυάση. Κατά τη φάση αποδόµησης των
λιπιδιακών αποθεµάτων, όταν αυτή σχετίζεται µε ενεργειακή συντήρηση των
κυττάρων, η δραστικότητα της φωσφατάσης της 1,6 δι-P φρουκτόζης είναι αυξηµένη,
ενώ της πυροφωσφορυλάσης της UDP-γλυκόζης και της ακυλ-CoA οξειδάσης
χαµηλότερη. Το αντίθετο µοτίβο παρατηρείται στην περίπτωση που η αποδόµηση
σχετίζεται µε την παραγωγή νέας βιοµάζας, περίπτωση κατά την οποία παρατηρείται
υψηλότερη συσσώρευση πολυσακχαριτών. Η κατανόηση των βιοχηµικών οδών
βιοσύνθεσης αποθεµατικών ουσιών και των αλληλεπιδράσεών τους, µπορεί να
οδηγήσει στο σχεδιασµό αποδοτικών διεργασιών για την παραγωγή προϊόντων
βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος.
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STUDIES ON METABOLIC ACTIVITIES IN THE OLEAGINOUS
FUNGUS MORTIERELLA ISABELLINA
Dourou Marianna, Papanikolaou Seraphim, Aggelis George
Laboratory of Microbiology, Division of Genetics, Cell Biology & Development,
Department of Biology, University of Patras, Patras 26504, Greece Laboratory of
Food Microbiology & Biotechnology, Department of Food Science and Human
Nutrition, Agricultural University of Athens, Athens 11855, Greece

Oleaginous microorganisms are able to synthesize storage lipids, sugars and organic
acids by competitive processes, while complex biochemical mechanisms are involving
in lipid and sugar degradation and in their interconversion. The aim of this study was
to elucidate the carbon flow in the oleaginous fungus Mortierella isabellina, during
different growth phases (balanced growth, lipogenic and lipid degradation phase). The
biotechnological interest of this fungus is due to its ability to accumulate lipids rich in
γ-linolenic acid which is of pharmaceutical and nutritional significance. During
balanced growth phase, high activities of P-fructokinase, key-enzyme of the glycolytic
pathway and UDP-glucose pyrophosphorylase were observed, as sugar biosynthesis
occurred in the earliest stages of growth, and also of P-glucomutase which indicated
recycling of the storage sugars. In lipogenic phase NAD+-ICDH was inhibited, due to
the decreased AMP concentration and citrate is excreted in the cytoplasm, where is
cleaved by the ATP citrate lyase (key-enzyme of lipid accumulation process) into
acetyl-CoA (precursor of fatty acids) and oxaloacetate. During lipid degradation
phase, when this is related to maintenance energy generation, the activity of 1,6 di-P
fructose phosphatase was increased, while those of UDP-glucose pyrophosphorylase
and Acyl-CoA oxidase were decreased. The opposite trend was observed, when the
lipid turnover was associated with the production of new biomass with polysaccharide
accumulation. The understanding of the biochemical pathways involved in the
biosynthesis of storage materials and their interactions may lead to the design of
efficient process for the production of biotechnological products of high interest.
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ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΤΙΚΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΙΚΗΣ ΒΛΕΝΝΑΣ ΤΟΥ ΕΔΩΔΙΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ
ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ CORNU ASPERSUM MAXIMA
Ντούσκου Εσµεράλντα -Μαρία 1, Ιωάννου Αθανασία 1, Στάικου Αλεξάνδρα 2,
Γιάγκου Μηνάς 1
1

Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ,
2
Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ

Η µικροχλωρίδα του εντέρου έχει δειχθεί ότι συµµετέχει τόσο στη διατήρηση της
οµοιόστασης του εντέρου όσο και σε άλλες λειτουργίες των θηλαστικών όπως η
µάθηση. Παράλληλα η χορήγηση προβιοτικών, ζωντανών µικροοργανισµών που σε
κατάλληλες ποσότητες προάγουν την υγεία του ξενιστή, θέτει τον εντερικό
µικροβιόκοσµο ως θεραπευτικό στόχο. Μέχρι σήµερα οι γνώσεις µας σχετικά µε τη
σύσταση της µικροχλωρίδας του πεπτικού συστήµατος των ασπονδύλων και τις
αλληλεπιδράσεις της µε τους έµφυτους µηχανισµούς άµυνας είναι περιορισµένες.
Στην εργασία αυτή αποµονώθηκαν µικροοργανισµοί από τη γαστρική βλέννα και τον
εντερικό σωλήνα του εδώδιµου και εκτρεφόµενου σαλιγκαριού Cornu aspersum
maxima και προσδιορίστηκαν ιδιότητές τους που σχετίζονται µε το χαρακτηρισµό
τους ως προβιοτικά. Αποµονώθηκαν 40 στελέχη γαλακτοβακτηρίων από τον εντερικό
βλεννογόνο και 8 στελέχη από τη γαστρική βλέννα. Προκειµένου να διαπιστωθεί η
ικανότητα επιβίωσης τους κατά τη διέλευση στο γαστρεντερικό σύστηµα,
πραγµατοποιήθηκε ποιοτικός έλεγχος της ανάπτυξης τους παρουσία της γαστρικής και
εξωτερικής βλέννας, των γαστρικών εκκρίσεων και του όξινου pH. Επίσης,
διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά της κυτταρικής επιφάνειας των στελεχών αυτών,
που σχετίζονται µε τη δυνατότητα αποικισµού του εντερικού σωλήνα και την άσκηση
της ευεργετικής τους δράσης. Πιο συγκεκριµένα, προσδιορίστηκε η ικανότητα
σχηµατισµού βιοϋµενίου, η ιδιότητα της αυτοσυσσωµάτωσης και η υδροφοβία της
κυτταρικής ε πιφάνειας. Ύστερα από στατιστική επεξεργασία και ο µαδοποίηση των
αποτελεσµάτων επιλέχθηκαν 12 στελέχη στα οποία και έγινε προσδιορισµός της
ικανότητάς τους να επάγουν αύξηση της φαγοκυττάρωσης από τα κύτταρα της
αιµολέµφου έπειτα από την υποδερµική χορήγησή τους στα σαλιγκάρια.
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PROBIOTIC PROPERTIES AND HOMEOSTATIC
MECHANISMS OF THE GUT AND GASTRIC MUCUS
MICROFLORA OF THE EDIBLE LAND SNAIL CORNU
ASPERSUM MAXIMA
Dushku Esmeralda–Maria 1, Ioannou Athanasia 1,Staikou Alexandra 2,Yiangou
Minas 1
1 Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology, 2
Department Zoology, School of Biology, A.U.Th

Gut microflora participates in maintaining homeostasis as well as other functions, such
as learning, in mammals. Probiotics are living microorganisms which upon ingestion
in adequate amounts confer health benefits to the host, thus intestinal microbiota was
considered as a therapeutic target. There is little information concerning the
composition of the invertebrate gut microflora and its interactions with the innate
defense mechanisms. In this work, we isolated microorganisms from the gastric mucus
and the intestinal tract of the edible and widely farmed land snail Cornu aspersum
maxima and investigated their in vitro probiotic properties. Forty (40) strains of lactic
acid bacteria were isolated from the intestinal tract and eight (8) strains from gastric
mucus. Gastric maintenance of the bacteria in the intestinal tract was evaluated by
determining their capacity to tolerate the presence of gastric and external mucus,
gastric secretions and low pH, as well as exhibiting certain cell surface features such
as hydrophobicity, the ability to form biofilms and to autoaggregate. After statistical
process of the data acquired, 12 strains were chosen and used to determine their ability
to increase the phagocytosis by haemolymph cells after their subcutaneous
administration to the snails.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ NADH-Q (COMPLEXI)
ΣΕ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ
Παναγιωτίδου Ελένη1 ,Μπουζέτος Ευγένιος1 ,Φούκα Μαρία1 , Δανιήλ Ζωή2
Ψαρρά Άννα-Μαρία1 και Ζίφα Αιµιλία1
Πλούτωνος 26 & Αιόλου

Τα µιτοχόνδρια είναι ηµιαυτόνοµα κυτταρικά οργανίδια µε πρωταρχική λειτουργία
την παραγωγή ενέργειας στο κύτταρο. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών έχει
προταθεί ο
ρόλος των µιτοχονδριακών δυσλειτουργιών σε φλεγµονώδεις
πνευµονολογικές διαταραχές, καθώς έχουν παρατηρηθεί µεταλλάξεις των
µιτοχονδριακών t-RNA γονιδίων σε ασθένειες όπως η πνευµονική ίνωση, το άσθµα
και η σαρκοείδωση. Η σαρκοείδωση πρόκειται για µια αυτοάνοση διαταραχή του
ανοσοποιητικού συστήµατος πoυ πρoκαλεί µη τυρoειδoπoιηµένα κoκκιώµατα σε ένα
ή περισσότερα όργανα µε µεγαλύτερη συχνότητα τους πνεύµονες. Στην παρούσα
έρευνα επιχειρήσαµε να διερευνήσουµε την πιθανή συσχέτιση λειτουργικότητας της
αναπνευστικής αλυσίδας των µιτοχονδρίων µε την εµφάνιση της νόσου. Για το σκοπό
έγινε σ υγκριτική µελέτη προσδιορισµού της ενζυµικής δραστικότητας της
οξειδοαναγωγάσης του ζεύγους NADH-Q (ComplexI), το οποίο αποτελεί το πρώτο
από τα τέσσερα σύµπλοκα της αναπνευστικής αλυσίδας των µιτοχονδρίων. Η µελέτη
έγινε σε λεµφοκύτταρα από περιφερικό αίµα ατόµων που πάσχουν από τη
συγκεκριµένη νόσο καθώς και σε υγιή άτοµα. Η εκτίµηση της δραστικότητας της
οξειδοαναγωγάσης του ζεύγους NADH-Q επιτεύχθηκε µε φασµατοφωτοµετρικό
προσδιορισµό της οξείδωσης του NADH από το Complex I, αντίδραση η οποία
αναστέλλεται από ροτενόνη. Συµπερασµατικά, παρόλο που η έρευνα µας βρίσκεται
ακόµα σε αρχικό στάδιο, παρουσιάζεται µία ένδειξη µειωµένης δραστικότητας του
Complex I σε ασθενείς µε σαρκοείδωση συγκριτικά µε τα υγιή άτοµα. Η σύγκριση της
δραστικότητας του Complex I έγινε ανάµεσα σε µία οµάδα ελέγχου (Ν1=11) και µία
οµάδα κλινικών δειγµάτων (Ν2=7), οι µέσες τιµές ήταν αντίστοιχα µ1=55,05
(SD=28.59) και µ2=39,76 (SD=10.56). Τα αποτελέσµατα αυτά αναδεικνύουν µία
τάση δυσλειτουργίας της αναπνευστικής αλυσίδας των ασθενών σ ε σχέση µε αυτήν
των φυσιολογικών. Απαιτείται η ανάλυση περισσότερων δειγµάτων για την εξαγωγή
στατιστικά σηµαντικών αποτελεσµάτων και ασφαλών συµπερασµάτων.
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ASSESSMENT OF NADH:UBIQUINONE OXIDOREDUCTASE
(COMPLEX I) ACTIVITY IN LYPMHOCYTES OF PATIENTS
WITH SARCOIDOSIS
Panagiotidou Eleni1, Mpouzetos Evgenios1, FoukaMaria1, Daniil Zoi2, Psarra
Anna-Maria1 and Zifa Emilia1
Ploutwnos 26 & Eolou
Mitochondria are semi-autonomous cellular organelles and their primary function is
energy production in cell. During the last years, a number of studies suggest that
mitochondrial dysfunction plays a role in inflammatory disorders of the lungs.
Specifically, has been observed association between mitochondrial t-RNA mutations
and disorders such as fibrosis, asthma and sarcoidosis. Sarcoidosis is a systemic
inflammatory disease with a predilection for the respiratory system. In this study, we
examined the function of mitochondrial respiratory chain in patients with sarcoidosis
through the assessment of NADH:Ubiquinone Oxidoreductase (ComplexI) activity.
ComplexI is the first of the four complexes of mitochondrial respiratory chain and its
deficiency is probably the most common enzyme defect among the group of OXPHOS
disorders. To evaluate a deficiency of Complex I activity we used a
spectrophotometric assay measuring rotenone-sensitive NADH oxidation by Complex
I in lymphocytes from peripheral blood of patients and health people. In conclusion,
although our research is still in a basic stage, we observed an indication of reduced
activity of ComplexI in patients with sarcoidosis compared to healthy population.The
activity of Complex I was compared between a control group (N=11) and a patient's
group (N=7). The average was µ1=55,23 (SD=28.59) and µ2=39,76 (SD=10.56)
respectively.These results indicate a disposition of disfuction of the respiratory chain
in patient’s group in comparison with the control group.It is necessary tο be analyzed
more samples for the extraction statistical important results and safe conclusions.
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ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΙΟΥΝ ΜΕ
ΤΟΝ ΣΠΟΓΓΟ CHONDRILLA NUCULA SCHMIDT, 1862 ΣΤΟ
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Παναγιώτου Κασσιανή 1, Γαλάνη Αναστασία 1, Κωνσταντίνου Δέσποινα 1,
Γεροβασιλείου Βασίλης 2, Βουλτσιάδου Ελένη 1, Γκέλης Σπύρος 1
1 Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, 2
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, 71003 Ηράκλειο

Τα κυανοβακτήρια αποτελούν τους σηµαντικότερους φωτοσυνθετικούς συµβιώτες
των σπόγγων καλύπτοντας µέρος των ενεργειακών τους απαιτήσεων (µέσω της
φωτοσύνθεσης και της αζωτοδέσµευσης), εξασφαλίζοντάς τους προστασία από την
υπεριώδη ακτινοβολία και παρέχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µε την παραγωγή
δευτερογενών µεταβολιτών. Το κοινό Ατλαντο-Μεσογειακό είδος Chondrilla nucula
Schmidt, 1862 είναι γνωστό ότι φιλοξενεί συµβιωτικά κυανοβακτήρια. Στην παρούσα
εργασία διερευνάται για πρώτη φορά η ποικιλότητα των κυανοβακτηρίων που
συµβιούν µε το είδος αυτό στο Βόρειο Αιγαίο. Για το σκοπό αυτό συλλέχθηκε δείγµα
του σπόγγου (περίπου 2 × 3 cm), µε αυτόνοµη κατάδυση (SCUBA), από τη
βιοκοινότητα φωτόφιλων φυκών (βάθος 10 m) στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.
Αποµονώθηκε το ολικό γενωµικό DNA, ενισχύθηκε περιοχή του 16S rRNA γονιδίου
µε τη χρήση των εκκινητών CYA106F-CYA781R και τη µέθοδο της Αλυσιδωτής
Αντίδρασης Πολυµεράσης (PCR). Κατασκευάστηκε 16S rDNA βιβλιοθήκη από την
οποία α νακτήθηκαν 26 κλώνοι που ο µαδοποιήθηκαν σε δύο ταξινοµικές µονάδες
(OTUs). Η ποικιλότητα των συµβιωτικών κυανοβακτηρίων του δείγµατος καλύφθηκε
κατά 99% (εκτιµητής κάλυψης Good’s C). Και οι δύο ταξινοµικές µονάδες ήταν
συγγενικές µε κυανοβακτήρια που ανήκουν στον κλάδο “Candidatus Synechococcus
spongiarium” που αποτελεί τον πιο κοινό αποκλειστικό συµβιώτη των σπόγγων. Τα
προκαταρκτικά αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας συµφωνούν µε εκείνα
αντίστοιχων ερευνών στο συγκεκριµένο είδος σπόγγου από διαφορετικές γεωγραφικές
περιοχές. Επιπλέον, η διερεύνηση της ποικιλότητας µε τη µέθοδο αποµόνωσης και
καλλιέργειας στελεχών κυανοβακτήριων αποκάλυψε την παρουσία νηµατοειδούς
µορφής συµβιωτών στον συγκεκριµένο σπόγγο, υποδεικνύοντας την ανάγκη
ολοκληρωµένης προσέγγισης για την καταγραφή της ποικιλότητας των συµβιωτικών
κυανοβακτηρίων.
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BIODIVERSITY OF CYANOBACTERIA ASSOCIATED WITH
THE MARINE SPONGE CHONDRILLA NUCULA SCHMIDT,
1862 IN THE NORTH AEGEAN SEA
Panagiotou Kassiani 1, Galani Anastasia 1, Konstantinou Despoina 1,
Gerovasileiou Vasilis 2, Voultsiadou Eleni 1, Gkelis Spyros 1*
1

School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, 2
Institute of Marine Biology, Biotechnology & Aquaculture, Hellenic Centre for Marine
Research, 71003 Heraklion

Cyanobacteria constitute the dominant photosynthetic group symbiotically associated
with sponges. Symbiotic cyanobacteria provide supplemental nutrition (by
photosynthesis and nitrogen fixation), ultraviolet protection and chemical defense to
their hosts. The common sponge Chondrilla nucula, with Atlanto-Mediterranean
distribution, is well known for its association with cyanobacteria. In this study, we
investigated the biodiversity of symbiotic cyanobacteria associated with this species in
the North Aegean Sea. One sponge sample was collected (2 × 3 cm) with SCUBA
diving from a photophilic algal community (depth 10 m) in Kassandra, Chalkidiki.
Total genomic DNA was extracted and used as template in PCR amplification with
specific cyanobacterial primers CYA106F and CYA781R. A 16S rDNA clone library
was constructed and 26 clones were obtained and grouped in two Operational
Taxonomic Units (OTUs). The clone coverage was estimated at 99% (Good’s C). Both
OTUs clustered with the “Candidatus Synechococcus spongiarium” clade, the most
common and widespread cyanobacterial symbiont of sponges. The first results of this
work are in agreement with similar studies in different geographical regions.
Moreover, the investigation of cyanodiversity using a culture-dependent approach
revealed the presence of filamentous cyanobacteria in the sponge C. nucula, indicating
the need for a combined approach.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ
ΓΕΝΟΥΣ BACILLUS ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΑΖΟΝΤΑ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Πανάκια Δέσποινα, Καπετανάκης Γεώργιος, Μπουρµπούλη Μαρία, Σαββίδης
Αλέξανδρος, Κατσίφας Ευστάθιος, Καραγκούνη Αµαλία
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 15701 Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα

Το µεγαλύτερο ποσοστό αντιβιοτικών (~80%) που παράγονται και διακινούνται στην
παγκόσµια φαρµακοβιοµηχανία προέρχονται από στελέχη βακτηρίων. Η συνεχώς
αυξανόµενη δηµιουργία ανθεκτικών στελεχών καθιστά την εύρεση νέων βιοενεργών
ενώσεων επιτακτική ανάγκη. Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο την αποµόνωση και
τον χαρακτηρισµό βιοενεργών ενώσεων που παράγονται από βακτήρια του γένους
Bacillusκαι επιβιώνουν σε ιδιάζοντα οικοσυστήµατα. Δείγµατα συλλέχθηκαν από
ίζηµα υποθαλάσσιων καµινάδων σε βάθος 500 µέτρων στην περιοχή του ενεργού
ηφαιστείου Kolumbo 6,5 χιλιόµετρα βορειοανατολικά της νήσου Σαντορίνη και από
τη ριζόσφαιρα του ε νδηµικού φυτού Veronica oetaea που φύεται σεεποχικά λιµνία
του οικοτόπου προτεραιότητας 3170,στο όρος Οίτη. Συνολικά και από τις δύο
περιοχές αποµονώθηκαν 117 βακτήρια του γένους Bacillus. Τα αποµονωµένα
βακτήρια ελέγχθηκαν ως προς την αναστολή της αύξησης 12 µικροοργανισµών
δεικτών (7Gram+/- βακτηρίων και 5 µυκήτων). Τα βακτήρια που επιλέχθηκαν είχαν
τη δυνατότητα αναστολής της αύξησης τουλάχιστον 8 δεικτών. Όλα τα βακτήρια
αναπτύχθηκαν σε κλειστές υγρές καλλιέργειες. Οι βιοενεργές ενώσεις αποµονώθηκαν
και διαχωρίσθηκαν ως προς το Μ.Β. Τα επιµέρους κλάσµατα εξετάσθηκαν ως προς τη
δράση τους έναντι των ίδιων µικροβιακών δεικτών και έγινε προσπάθεια
ταυτοποίησής τους.
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PRODUCTION OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM STRAINS
OF THE GENUS BACILLUS ISOLATED FROM UNIQUE GREEK
ECOSYSTEMS
Panakia Despoina, Kapetanakis George, Bourbouli Maria, Savvides Alexandros,
Katsifas Efstathios, Karagouni Amalia
Microbiology Laboratory, Department of Botany, Faculty of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens 15701 Athens, Greece

Most of antibiotics produced and marketed nowadays (~80%) in the global
pharmaceutical industry come from bacterial strains. The increasing number of
resistant strains makes finding new bioactive compounds an imperative need. The
present study aimed to isolation and characterization of bioactive compounds
produced by bacteria of the genus Bacillus, which survive in very specific and unique
ecosystems. Samples were collected from underwater chimneys sediment at a depth of
500 meters in the active volcanic region Kolumbo 6.5 kilometers northeast of the
island of Santorini and the rhizosphere of Veronica oetaea, an endemic plant that
grows in seasonal ponds of the priority habitat 3170, at Mount Oiti. A total of 117
bacteria of the genus Bacillus were isolated from both habitats. The isolated bacteria
were tested for inhibiting the growth of 12 microbial indicators (7 Gram +/- bacteria
and 5 fungi). All the bacteria that inhibit the growth of at least 8 indicators were
selected and were grown in liquid cultures. The bioactive compounds were isolated
and separated according to their M.W. The individual fractions were examined for
their activity against the same microbial indicators and their identification was
attempted.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΕΝΤΟΜΟΥ CERATITIS FASCIVENTRIS ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
FAR (DIPTERA: TEPHRITIDAE)
Παντελίδου Χ., Δαµάσκου Α., Χαρτοµατσίδου Τ., Αυγουστίνος Α.Α., ΓαριούΠαπαλεξίου Α., Ζαχαροπούλου Α., Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π., Μπούρτζης Κ.,
Δροσοπούλου Ε.
Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή
Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Insect Pest Control
Laboratory, Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in Food and
Agriculture, Βιέννη, Αυστρία, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών

Το δίπτερο έντοµο Ceratitis fasciventris ανήκει στην οικογένεια Tephritidae και
ειδικότερα στο σύµπλεγµα ειδών FAR, που εντοπίζεται στην ανατολική και δυτική
Αφρική. Τα είδη του συµπλέγµατος αυτού παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικονοµικό
ενδιαφέρον καθώς ευθύνονται για σηµαντικές απώλειες εµπορεύσιµων φρούτων. Η
χρήση µοριακών και γενετικών µεθόδων µπορεί να διευκολύνει σηµαντικά στη
διερεύνηση των σχέσεων και τη διάκριση των ειδών µέσα σε συµπλέγµατα και κατ’
επέκταση την εφαρµογή της τεχνικής του στείρου εντόµου (Sterile Insect Technique,
SIT) για την καταπολέµησή τους. Στην παρούσα εργασία, πραγµατοποιήθηκε
αλληλούχιση του µιτοχονδριακού γονιδιώµατος (mtDNA) του C. fasciventris από µία
αποικία που συντηρείται στο Joint FAO/IAEA Insect Pest Control Laboratory
(Seibersdorf, Austria). Με βάση την ήδη κατατεθειµένη αλληλουχία του
µιτοχονδριακού DNA του Ceratitis capitata, σχεδιάστηκαν 27 ζεύγη εκκινητών µε τα
προγράµµατα OligoExplorer και OligoAnalyzer. Στη συνέχεια, ενισχύθηκαν και
αλληλουχήθηκαν επικαλυπτόµενα τµήµατα του mtDNA ενός ατόµου. Με τη χρήση
βιοπληροφορικών
εργαλείων
(BLAST, Μ erger,
ClustalΟ,
Chromas)
συναρµολογήθηκε και αναλύθηκε το συνολικό µιτοχονδριακό γονιδίωµα του υπό
µελέτη είδους, το οποίο παρουσιάζει την τυπική οργάνωση των εντόµων. Σύγκριση µε
το mtDNA της C. capitata αποκάλυψε πολύ υψηλή ο µοιότητα. Τα επίπεδα
πολυµορφισµού της αποικίας-πληθυσµού εκτιµήθηκαν µε ανάλυση επιλεγµένων
περιοχών σε περισσότερα άτοµα.
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MITOCHONDRIAL DNA ANALYSIS OF CERATITIS
FASCIVENTRIS (DIPTERA:TEPHRITIDAE)
Pantelidou C., Damaskou A., Chartomatsidou T., Augustinos A.A, GariouPapalexiou A., Zacharopoulou A., Mavragani-Tsipidou P., Bourtzis K.,
Drosopoulou E.
Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology,
Faculty of Science, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, Insect Pest Control
Laboratory, Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in Food and
Agriculture, Vienna, Austria, School of Biology, University of Patras, Greece

Ceratitis fasciventris belongs to the Tephritidae family and specifically to the FAR
species complex, established mainly in eastern and western Africa. The members of
this complex are pests with great economic impact, as they are responsible for
important losses of numerous crops. Molecular and genomic approaches can
significantly contribute to the resolution of phylogenetic relationships and species
limits within species complexes, thus facilitating the implementation of the Sterile
Insect Technique (SIT) for their control. In the present study, the complete
mitochondrial genome (mtDNA) of C. fasciventris was sequenced. The samples used
were obtained from a colony maintained in the Joint FAO/IAEA Insect Pest Control
Laboratory (Seibersdorf, Austria). Based on the mtDNA sequence of C. capitata, 27
primer pairs were designed by the OligoExplorer and OligoAnalyzer softwares and
overlapping parts of the mt DNA of a single specimen were amplified and sequenced.
Using bioinformatic tools (BLAST, Μerger, ClustalΟ) the genome was assembled and
was found to present the typical insect mtDNA organization. Comparison to the C.
capitata mtDNA revealed significant similarity. Polymorphism of the colonypopulation was estimated by the analysis of selected regions in numerous specimens.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΣΦΑΙΝΟΛΗΣ-Α (BPA) ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΑΥΠΛΙΩΝ ΤΗΣ ARTEMIA
FRANCISCANA
Παπαβασιλείου Ευµορφία-Μαρία, Τσιότσιου Μαλαµατή, Χουσεΐν-Ογλού Σεβντά
και Τουράκη Μαρία
Εργαστήριο Γεν. Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας,
Τµήµα Βιολογίας, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ, 54124 Θεσσαλονίκη
Η δισφαινόλη Α (BPA) περιλαµβάνεται στη λίστα των ρύπων προτεραιότητας της
Ε.Ε., προκειµένου να τεθούν συγκεκριµένα όρια στη χρήση τους και στις
συγκεντρώσεις τους στο περιβάλλον. Οι ρύποι αυτοί, διαπιστώθηκε ότι προκαλούν
διαταραχές και αλλοιώσεις στο ενδοκρινικό σύστηµα των ανθρώπων και ζώων. Τα
τελευταία χρόνια η ραγδαία αύξηση της παραγωγής δισφαινόλης οφείλεται στην
παρασκευή πολυκαρβονικών πλαστικών και εποξικών ρητινών. Έχει παρατηρηθεί
βιοσυσσώρευση BPA σε βρώσιµα θαλάσσια είδη, µε τα καρκινοειδή και τα µαλάκια
να παρουσιάζουν την µεγαλύτερη ευαισθησία. Εντούτοις η διερεύνηση της επίδρασης
της δισφαινόλης στο καρκινοειδές Artemia franciscana που αποτελεί ζωντανή τροφή
των καλλιεργούµενων ψαριών, είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Στην παρούσα εργασία
µελετήθηκε η επίδραση της BPA στη βιωσιµότητα και στην πιθανή πρόκληση
οξειδωτικού στρες σε ναυπλίους Artemia 96 ωρών. Ως βιοδείκτες εκτίµησης του
οξειδωτικού στρες χρησιµοποιήθηκαν τα ένζυµα δισµουτάση υπεροξειδίου (SOD),
ρεδουκτάση γλουταθειόνης (GRed), τρανσφεράση γλουταθειόνης (GST’s) και η
υπεροξείδωση λίπων (MDA) ενώ προσδιορίστηκε η δραστικότητα της
φαινολοξειδάσης (ΡΟ) ως ανοσολογικός δείκτης των ναυπλίων. Η BPA χορηγήθηκε
σε ναυπλίους 96 ωρών σε τρείς συγκεντρώσεις (5, 10, 15 mg/L), επί 24 ώρες, µε
µάρτυρα ναυπλίους στους οποίους δεν χορηγήθηκε BPA. Η προσθήκη ΒΡΑ είχε ως
αποτέλεσµα µείωση της βιωσιµότητας των ναυπλίων (µάρτυρας: 89,6% , BPA 5mg/L:
69,6% , BPA 10mg/L: 27,6% και BPA 15mg/L: 14,6%) και η LD50 υπολογίστηκε
στα 15,387 mg/L. Προσδιορίστηκε στατιστικά σηµαντική πτώση στη δραστικότητα
της PO, της GST’s, της SOD και της GRed (Ρ0,001) τόσο σε σύγκριση µε το µάρτυρα,
όσο και µεταξύ των πειραµατικών σειρών ενώ η υπεροξείδωση λιπών παρουσίασε
σηµαντική αύξηση. Τα αποτελέσµατα µας υποδηλώνουν ότι η ΒΡΑ προκαλεί
οξειδωτικό στρες στους ναυπλίους ακόµη και σε χαµηλές συγκεντρώσεις, οδηγώντας
τελικά στο θάνατο σηµαντικά µεγάλο αριθµό ατόµων του πληθυσµού.
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BISPHENOL-A EFFECT ON SURVIVAL AND OXIDATIVE
STATUS OF ARTEMIA FRANCISCANA NAUPLII
Papavasileiou Evmorfia-Maria, Tsiotsiou Malamati, Chousein-Oglou Sevnta and
Touraki Maria
Lab. Gen. Biology, Department of Genetics, Development and Molecular Biology,
School of Biology, Faculty of Sciences, A.U.TH., 54124 Thessaloniki
Bisphenol A (BPA) is included in the list of EU priority pollutants to set specific
limits on their use and their concentrations in the environment. These pollutants have
been found to cause disturbances and damage to the endocrine system of humans and
animals. In recent years the rapid growth of bisphenol production is due to its use in
the production of polycarbonate plastic and epoxy resins. Accumulation of BPA has
been demonstrated in edible marine fish and seafood with crustaceans and mollusks
appearing to be more sensitive. However studies on the effect of bisphenol in the
crustacean Artemia franciscana, which is the live feed for farmed fish, are extremely
limited. In the present study the effect of BPA on the viability and its potential to
cause oxidative stress in Artemia nauplii (96h) was investigated. The enzymes
superoxide dismutase (SOD), glutathione reductase (GRed), glutathione transferase
(GST's) and lipids peroxidation (MDA) were used as biomarkers for the assessment of
oxidative stress, while the activity of phenoloxidase (PO) was used as an
immunological marker. BPA was administered at three concentrations (5, 10, 15
mg/L) for 24 hours at 96h nauplii culture, and nauplii with no administration of BPA
served as control. Adding BPA resulted in a reduction of the nauplii survival, (control:
89,6%, BPA 5mg/L: 69,6% , BPA 10mg/L: 27,6% και BPA 15mg/L: 14,6%) and
LD50 was estimated to15,387 mg/L. A statistically significant drop in the activity of
PO, GST’s, SOD and GRed (Ρ0,001) was observed, compared to the control group
and between test series, while lipids peroxidation presented significant increase. Our
results suggest that BPA causes oxidative stress to the nauplii, even at low
concentrations, eventually leading to the death of a significantly large number of the
population.
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ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΠΡΩΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΩΝ
Παπαγεωργοπούλου Χριστίνα-1, Zuzana Hofmanová-2, Susanne Kreutzer-2,
Garrett Hellenthal-3, Christian Sell-2, Yoan Diekmann-3, David Díez-del-Molino-3,
Lucy van Dorp-3, Saioa López-3, Athanasios Kousathanas-4,5, Vivian Link-4,5,
Karola Kirsanow-2, Lara M. Cassidy-6, Rui Martiniano-6, Melanie Strobel-2,
Amelie Scheu-2,6, Kostas Kotsakis-7, Paul Halstead-8, Sevi Triantaphyllou-7, Nina
Kyparissi Apostolika-9, Dushanka-Christina Urem-Kotsou-10, Christina Ziota-11,
Fotini Adaktylou-12, Shyamalika Gopalan-13, Dean M. Bobo-13, Laura
Winkelbach-2, Jens Blöcher-2, Martina Unterländer-2, Christoph Leuenberger-14,
Çiler Çilingiroğlu-15, Barbara Horejs-16, Fokke Gerritsen-17, Stephen Shennan-18,
Daniel G. Bradley-6 , Mathias Currat-19, Krishna R. Veeramah-13, Daniel
Wegmann-4,5, Mark G. Thomas-3, Joachim Burger-2
1-Laboratory of Anthropology, Department of History and Ethnology, Democritus University of
Thrace, 69100 Komotini, Greece. 2-Palaeogenetics Group, Institute of Anthropology, Johannes
Gutenberg University Mainz, 55099 Mainz, Germany. 3-Department of Genetics, Evolution and
Environment, University College London, London WC1E 6BT, UK. 4-Department of Biology,
University of Fribourg, 1700 Fribourg, Switzerland. 5-Swiss Institute of Bioinformatics, 1015
Lausanne, Switzerland. 6-Molecular Population Genetics, Smurfit Institute of Genetics, Trinity
College Dublin, Dublin 2, Ireland. 7-Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Philosophy,
School of History and Archaeology, 54124 Thessaloniki, Greece. 8-Department of Archaeology,
Northgate House, West Street, Sheffield S1 4ET, UK. 9-Honorary Ephor of Antiquities, Hellenic
Ministry of Culture & Sports, 106 82 Athens, Greece. 10-Department of History and Ethnology,
Democritus University of Thrace, 69100 Komotini, Greece. 11-Ephorate of Antiquities of Florina,
Hellenic Ministry of Culture & Sports, 106 82 Athens, Greece. 12-Ephorate of Antiquities of
Chalkidiki, Hellenic Ministry of Culture & Sports, 106 82 Athens, Greece. 13-Department of
Ecology and Evolution, Stony Brook University, Stony Brook, New York, 11794-5245, USA. 14Department of Mathematics, University of Fribourg, 1700 Fribourg, Switzerland. 15-Ege
University, Faculty of Letters, Department of Protohistory and Near Eastern Archeology, 35100
Bornova, Izmir, Turkey. 16-Institute of Oriental and European Archaeology, Austrian Academy of
Sciences, 1010 Vienna, Austria. 17-Netherlands Institute in Turkey, P.K. 132, Beyoğlu 34433,
İstanbul, Turkey. 18-Institute of Archaeology, University College London, London WC1H 0PY,
UK. 19-Department of Genetics & Evolution-Anthropology Unit, University of Geneva, 1211
Geneva, Switzerland.

H γεωργία και η µόνιµη εγκατάσταση εµφανίζονται για πρώτη φορά στην νοτιοδυτική
Ασία κατά το πρώιµο Ολόκαινο και εξαπλώνονται σε γειτονικές περιοχές
ακολουθώντας πολλαπλές οδούς διασποράς. Πολλά σενάρια έχουν διατυπωθεί
σχετικά µε το ρόλο που έχουν παίξει σε αυτή τη διάδοση τα µεταναστευτικά κύµατα,
η πολιτιστική διάχυση και η ανάµειξη των νεολιθικών αγροτών µε τους τοπικούς
πληθυσµούς κυνηγών-τροφοσυλλεκτών. Στη εργασία παρουσιάζονται δεδοµένα από
πέντε γονιδιώµατα ατόµων που έζησαν κατά την νεολιθική περίοδο στην Βόρεια
Ελλάδα και τη βορειοδυτική Τουρκία, περιοχές που βρίσκονται σε κοµβικό σηµείο για
την εξάπλωση της γεωργίας στην Ευρώπη. Παρατηρούµε εντυπωσιακή γενετική
οµοιότητα τόσο µεταξύ των νεολιθικών αγροτών από τις δύο πλευρές του Αιγαίου όσο
και αυτών µε τους νεολιθικούς αγρότες της υπόλοιπης Ευρώπης. Η µελέτη µας δείχνει
µια άµεση γενετική σχέση µεταξύ των πρώτων αγροτών της Μεσογείου και της
Κεντρικής Ευρώπης επεκτείνοντας την µεταναστευτική αλυσίδα από την Κεντρική,
Βόρεια και Δυτική Ευρώπη ως την Ελλάδα και την Ανατολία και την νοτιοδυτική
Ασία.
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POPULATION GENETICS OF NEOLITHIC PERIOD IN SOUTHEASTERN EUROPE BASED ON WHOLE GENOMES
Christina Papageorgopoulou-1, Zuzana Hofmanová-2, Susanne Kreutzer-2,
Garrett Hellenthal-3, Christian Sell-2, Yoan Diekmann-3, David Díez-del-Molino-3,
Lucy van Dorp-3, Saioa López-3, Athanasios Kousathanas-4,5, Vivian Link-4,5,
Karola Kirsanow-2, Lara M. Cassidy-6, Rui Martiniano-6, Melanie Strobel-2,
Amelie Scheu-2,6, Kostas Kotsakis-7, Paul Halstead-8, Sevi Triantaphyllou-7, Nina
Kyparissi Apostolika-9, Dushanka-Christina Urem-Kotsou-10, Christina Ziota-11,
Fotini Adaktylou-12, Shyamalika Gopalan-13, Dean M. Bobo-13, Laura
Winkelbach-2, Jens Blöcher-2, Martina Unterländer-2, Christoph Leuenberger-14,
Çiler Çilingiroğlu-15, Barbara Horejs-16, Fokke Gerritsen-17, Stephen Shennan-18,
Daniel G. Bradley-6 , Mathias Currat-19, Krishna R. Veeramah-13, Daniel
Wegmann-4,5, Mark G. Thomas-3, Joachim Burger-2
1-Laboratory of Anthropology, Department of History and Ethnology, Democritus University of
Thrace, 69100 Komotini, Greece. 2-Palaeogenetics Group, Institute of Anthropology, Johannes
Gutenberg University Mainz, 55099 Mainz, Germany. 3-Department of Genetics, Evolution and
Environment, University College London, London WC1E 6BT, UK. 4-Department of Biology,
University of Fribourg, 1700 Fribourg, Switzerland. 5-Swiss Institute of Bioinformatics, 1015
Lausanne, Switzerland. 6-Molecular Population Genetics, Smurfit Institute of Genetics, Trinity College
Dublin, Dublin 2, Ireland. 7-Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Philosophy, School of
History and Archaeology, 54124 Thessaloniki, Greece. 8-Department of Archaeology, Northgate
House, West Street, Sheffield S1 4ET, UK. 9-Honorary Ephor of Antiquities, Hellenic Ministry of
Culture & Sports, 106 82 Athens, Greece. 10-Department of History and Ethnology, Democritus
University of Thrace, 69100 Komotini, Greece. 11-Ephorate of Antiquities of Florina, Hellenic Ministry
of Culture & Sports, 106 82 Athens, Greece. 12-Ephorate of Antiquities of Chalkidiki, Hellenic Ministry
of Culture & Sports, 106 82 Athens, Greece. 13-Department of Ecology and Evolution, Stony Brook
University, Stony Brook, New York, 11794-5245, USA. 14-Department of Mathematics, University of
Fribourg, 1700 Fribourg, Switzerland. 15-Ege University, Faculty of Letters, Department of
Protohistory and Near Eastern Archeology, 35100 Bornova, Izmir, Turkey. 16-Institute of Oriental and
European Archaeology, Austrian Academy of Sciences, 1010 Vienna, Austria. 17-Netherlands Institute
in Turkey, P.K. 132, Beyoğlu 34433, İstanbul, Turkey. 18-Institute of Archaeology, University College
London, London WC1H 0PY, UK. 19-Department of Genetics & Evolution-Anthropology Unit,
University of Geneva, 1211 Geneva, Switzerland.

Farming and sedentism first appear in southwest Asia during the early Holocene and
later spread to neighboring regions, including Europe, along multiple dispersal routes.
Conspicuous uncertainties remain about the relative roles of migration, cultural
diffusion and admixture with local foragers in the early Neolithisation of Europe. Here
we present paleogenomic data for five Neolithic individuals from northwestern Turkey
and northern Greece, spanning the time and region of the earliest spread of farming
into Europe. We observe striking genetic similarity both among Aegean Εarly Farmers
and with those from across Europe. Our study demonstrates a direct genetic link
between Mediterranean and Central European Early Farmers and those of Greece and
Anatolia, extending the European Neolithic migratory chain all the way back to
southwestern Asia.
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Ο ΔΙΤΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΡΒΟΞΥΤΕΛΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΝΔΟΚΥΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ NCS1/FUR
ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ
Παπαδάκη Γεωργία, Διαλλινάς Γιώργος
Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη 15784, Αθήνα, Ελλάδα
Οι µεταφορείς Fur αποτελούν υποοικογένεια των NCS1 µεταφορέων που εµπλέκονται
στην πρόσληψη νουκλεοτιδικών βάσεων στα βακτήρια, στους µύκητες και σε µερικά
φυτά. Οι πρωτεΐνες Fur (FurA-G) του Aspergillus nidulans περιλαµβάνουν κύριους ή
δευτερεύοντες µεταφορείς εξειδικευµένους για την πρόσληψη ουρακίλης, 5φθοροουρακίλης, αλλαντοΐνης ή/και ουρικού οξέος. Υπερεκφρασµένες από έναν
ισχυρό υποκινητή, χιµαιρικές Fur πρωτεΐνες σηµασµένες µε GFP στο καρβοξυτελικό
άκρο εντοπίζονται στην πλασµατική µεµβράνη και εµφανίζουν διαφορετική
ευαισθησία στην ενδοκύτωση. Σε αυτή την εργασία, ερευνήθηκε ο ρόλος του
καρβοξυτελικού άκρου στην ενδοκύτωση και τη λειτουργία, χρησιµοποιώντας τον
µεταφορέα
αλλαντοΐνης
(FurA),
ουρακίλης
(FurD)
και
αλλαντοΐνης/ουρακίλης/ουρικού οξέος (FurE). Αποκοπή του καρβοξυτελικού άκρου
αυτών των µεταφορέων οδήγησε σε σταθεροποίησή τους στην πλασµατική µεµβράνη
κάτω από όλες τις συνθήκες που µελετήθηκαν, υποδηλώνοντας την ύπαρξη cisδρώντων στοιχείων απαραίτητων για την ελεγχόµενη ενδοκύτωσή τους. Συστηµατική
ανάλυση µέσω µεταλλαξιγένεσης έδειξε ότ ι αυτή η σταθεροποίηση οφείλεται στην
γενετική έλλειψη συγκεκριµένων καταλοίπων λυσίνης που εντοπίζονται στην
αλληλουχία αποκοπής, αποτελώντας ισχυρή ένδειξη ότι η ουβικουιτινιλίωση είναι η
πρωταρχική µοριακή τροποποίηση απαραίτητη για να προκαλέσει ενδοκύτωση.
Ωστόσο, η αποκοπή των καρβοξυτελικών άκρων οδήγησε, επίσης, σε τροποποίηση
της λειτουργίας των µεταφορέων Fur. Αυτό υποδεικνύει ότι το καρβοξυτελικό
κυτταροπλασµατικό άκρο των Fur περιέχει απαραίτητα στοιχεία για τη µεταφορά του
υποστρώµατος. Το εάν αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν άµεσα το µηχανισµό µεταφοράς,
ή τροποποιούν τον οµοδιµερισµό των Fur ή την αλληλεπίδραση µε άλλες πρωτεΐνες,
χρίζει περαιτέρω µελέτης.
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THE CYTOPLASMIC C-TERMINAL REGION OF NCS1/FUR
TRANSPORTERS HAS A DUAL ROLE IN ENDOCYTOSIS AND
TRANSPORT
Papadaki Georgia, Diallinas George
Faculty of Biology, Department of Botany, University of Athens, Panepistimioupolis
15784, Athens, Greece
Fur transporters are a subfamily of NCS1 transporters involved in nucleobase intake in
bacteria, fungi and some plants. Aspergillus nidulans Fur proteins (FurA-G) include
major or minor transporters specific for the uptake of uracil and 5-fluorouracil,
allantoin or/and uric acid. Overexpressed via a strong promoter, chimeric Fur proteins
tagged C-terminally with GFP are localized in the plasma membrane and display
different internalization sensitivities under endocytic conditions. Here, the role of the
C-terminal domain in endocytosis and function was investigated using the FurA
(allantoin), FurD (uracil) or FurE (allantoin, uracil, uric acid) transporters. Truncation
of the C-tail of these transporters led to stabilization in the plasma membrane under all
conditions tested, implying the existence of cis-acting elements necessary for
regulated internalization and turnover. Systematic mutational analysis showed that
stabilization in the plasma membrane was due to the genetic deletion of specific Lys
residues present in the truncated segments, a strong indication that Fur ubiquitination
is the primary molecular modification necessary to elicit endocytosis. Surprisingly
however, C-terminal truncations also resulted in differential modifications of Fur
transport activities. This suggests that the C-terminal cytoplasmic domain of Furs
includes elements necessary for substrate translocation. Whether these elements affect
directly the transport mechanism, or modify Fur homodimerization or interactions
with other proteins, is a challenge for investigation. The role of the C-terminal region
in Fur function is currently investigated and relevant results will be presented.

207

Πρακτικά 38ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Καβάλα 26-28 Μαΐου 2016

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΛΑΤΙΟΥ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ME
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΝΑΤΡΙΟΥ ΣΕ ΟΥΡΑ 24ΩΡOY
Παπαδηµητροπούλου Τριανταφυλλιά1, Μαράκης Γεώργιος2, Σκεπαστιανός
Πέτρος3, Κοντοπούλου Λαµπρινή4 και Βασάρα Ελένη1
1

2

Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Διεύθυνση Διατροφικής Πολιτικής και Ερευνών, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων
(ΕΦΕΤ), Αθήνα
3
Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
Θεσσαλονίκης
4
Τµήµα Διατροφής και Διαιτολογίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλίας

Επιδηµιολογικές και κλινικές µελέτες έχουν καταδείξει τη συσχέτιση µεταξύ υψηλής
πρόσληψης αλατιού και αυξηµένου κινδύνου εκδήλωσης υπέρτασης και
καρδιαγγειακής νόσου. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) συστήνει
κατανάλωση αλατιού µικρότερη από 5g/d. Στη χώρα µας δεν υπάρχουν διαθέσιµα
δεδοµένα κατανάλωσης αλατιού, παρόλο που, στοιχεία επιπολασµού δείχνουν ότι 4
στους 10 ενήλικες έχουν ενδείξεις υπέρτασης. Ο καλύτερος τρόπος εκτίµησης της
πρόσληψης αλατιού γίνεται µέσω της συλλογής ούρων 24ώρου και ανάλυση της
συγκέντρωσης νατρίου σε αυτά. Η µεθοδολογία αυτή χρησιµοποιήθηκε προκειµένου
να εκτιµηθεί η ηµερήσια πρόσληψη αλατιού σε φοιτητές του ΑΠΘ. Στην έρευνα
συµµετείχαν 60 φοιτητές (27άνδρες/33γυναίκες) ηλικίας 18-27 ετών. Συλλέχθηκαν
ανθρωποµετρικά δεδοµένα, στοιχεία που αφορούσαν στις γνώσεις, στάση και
συµπεριφορά σχετικά µε την κατανάλωση αλατιού και διατροφικά δεδοµένα για τον
υπολογισµό του MedDietScore. Επίσης, προσδιορίστηκε η απέκκριση καλίου και
κρεατινίνης στα δείγµατα των ούρων που συλλέχθηκαν. Το 68,3% των
συµµετεχόντων είχαν ΔΜΣ εντός φυσιολογικών ορίων, το 10% ήταν λιποβαρείς, το
18,3% υπέρβαροι και το 3,3% παχύσαρκοι. Το MedDietScore (κλίµακα 0-55) το
οποίο αποτελεί δείκτη προσκόλλησης στις αρχές της Μεσογειακής διατροφής, ήταν
31,89±5,76. Ο ηµερήσιος όγκος ούρων ήταν 1606,02±587,74ml. Η ηµερήσια
πρόσληψη αλατιού υπολογίστηκε στα 10,43±4,42g, ενώ η µέση τιµή του λόγου Na/K
ήταν 3,09±1,73. Μόνο το 13,3% των συµµετεχόντων είχε πρόσληψη αλατιού
σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΠΟΥ, ενώ, το 43,3% φάνηκε να καταναλώνει
περισσότερα από 10g αλατιού/d. Ενώ το 92% γνωρίζει ότι µια διατροφή πλούσια σε
αλάτι θα µπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα υγείας, το 65,5% θεωρεί ότι
καταναλώνει λίγο ή τη σωστή ποσότητα αλατιού. Τα αποτελέσµατα συνηγορούν στην
αναγκαιότητα άµεσων δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των καταναλωτών
για µείωση αλατιού από τη νεαρή ηλικία. Disclaimer: Ο Γιώργος Μαράκης είναι
επιστηµονικό προσωπικό στον ΕΦΕΤ. Οι απόψεις του δεν τις απόψεις ή την πολιτική του
ΕΦΕΤ.
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ESTIMATION OF SALT INTAKE AS ASSESSED BY 24-HOUR
URINARY SODIUM EXCRETION IN STUDENTS
PapadimitropoulouTriantafyllia1, MarakisGeorgios2, SkepastianosPetros3,
Kontopoulou Lamprini4 and VasaraEleni1
1

Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
Thessaloniki
2
Nutrition Policy and Research Directorate, Hellenic Food Authority (EFET), Athens
3
Department of Medical Laboratory Studies, Alexander Technological Educational
Institute of Thessaloniki, Thessaloniki
4Department of Nutrition and Dietetics, Technological Educational Institute of
Thessaly, Karditsa
Epidemiological and clinical studies have demonstrated the relationship between high
salt intake and increased risk of hypertension and cardiovascular disease. WHO
recommends that salt intake in adults should be less than 5g/d. Data on the prevalence
of hypertension from a recent national dietary survey in Greece shows that about 4 out
of 10 adults have hypertension. However, recent data on salt intake of Greek adults are
not available. The gold standard method of estimating salt intake is by assessing 24h
urinary sodium excretion. This method was used to estimate salt intake of studentsat
Aristotle University. Sixtystudents (27 male / 33 female) aged 18-27y participated in
this study. Anthropometric data, data regarding the knowledge, attitude and behavior
of students towards salt, as well as food consumption data (in order to estimate
MedDiet Score) were collected. In addition, the urinary excretion of potassium and
creatinine was evaluated. 68.3% ofparticipants had normal BMI, 10% were
underweight, 18.3% were overweight and 3.3% were obese. MedDiet Score (0-55)
which typically shows adherence to Mediterranean diet, was on average 31.89±5.76.
Mean urinary volume was 1606.02±587.74ml. Mean salt intake was estimated to be
10.43±4.42g, while the ratio of Na/K (marker of increased cardiovascular risk)
appeared to be 3.09±1.73. Only 13.3% of participants had salt intakes in accordance to
WHO recommendations, while 43.3% appeared to consume more than 10g daily.
While 92% of the students reported that a diet high in salt can have serious adverse
health effects, most of the participants (65.5%) believe that they consume less or the
right amount of salt. These preliminary results point to the necessity of commencing
public awareness campaigns regarding salt reduction at a young age, since dietary
habits develop early in life and are difficult to change later in adulthood.
Disclaimer: Georgios Marakis is a staff member of EFET. The author alone is responsible for
the view expressed in this work and does not represent the decisions or the stated policy of
EFET
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Η ΦΟΡΜΙΝΗ FH1 ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΣΜΟΛΥΣΗ
Παπαδήµου Ελισάβετ, Παντερής Εµµανουήλ-Νικόλαος
Εργαστήριο Βοτανικής, Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 541 24
Οι φορµίνες είναι µια µεγάλη συντηρητική οικογένεια πρωτεϊνών των ευκαρυωτικών
κυττάρων. Οι πρωτεΐνες αυτές εµπλέκονται στον πολυµερισµό της ακτίνης και
συµµετέχουν σε διεργασίες όπως η µίτωση, η κυτοκίνηση και η καθιέρωση
πολικότητας. Στο φυτό Arabidopsis thaliana υπάρχουν 21 ισότυποι φορµινών, εκ’ των
οποίων η AtFΗ1 συνδέει τα µικροϊνίδια κυτταρίνης µε τα περιφερειακά µικρονηµάτια
ακτίνης. Ακόµα, έχει βρεθεί ότι η AtFH1 σχετίζεται µε τον πολυµερισµό και τη
δεσµίδωση της ακτίνης, ενώ δε φαίνεται να υπάρχει κάποια σύνδεση µε τους
µικροσωληνίσκους. Στην παρούσα εργασία, προκλήθηκε πλασµόλυση σε ρίζες
φυταρίων A. thaliana άγριου τύπου και του µεταλλάγµατος fh1-1 µε επίδραση
διαλύµατος µαννιτόλης 1M για διάφορους χρόνους. Στη συνέχεια, ακολούθησε
εφαρµογή ανοσοεντόπισης σωληνίνης και παρατήρηση σε συνεστιακό µικροσκόπιο
ακτίνων laser, η οποία έδειξε ότι το µετάλλαγµα fh1-1 είναι πιο ευαίσθητο στην
επίδραση της µαννιτόλης, αφού το δίκτυο των περιφερειακών µικροσωληνίσκων ήταν
είτε αλλοιωµένο είτε ανύπαρκτο, ήδη από τις µικρότερης διάρκειας επιδράσεις.
Αντίθετα, στον άγριο τύπο τα ίδια αποτελέσµατα παρατηρούνταν µόνο µετά από
επίδραση µεγάλης διάρκειας. Είναι πιθανό αυτή η ευαισθησία του µεταλλάγµατος να
οφείλεται στην έλλειψη της Α tFH1, η οποία φυσιολογικά εκτείνεται µέσω της
πλασµατικής µεµβράνης και συνδέει τα µικρονηµάτια ακτίνης µε τα µικροϊνίδια του
κυτταρικού τοιχώµατος, αποτελώντας σύνδεσµο πρωτοπλάστη – κυτταρικού
τοιχώµατος. Η έλλειψη της φορµίνης αυτής έχει ως συνέπεια, όταν εκλείψει αυτή η
σύνδεση, το κύτταρο να είναι πιο ευαίσθητο στην πλασµόλυση αλλά και γενικότερα
στην ωσµωτική καταπόνηση.
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FORMIN FH1 CONTRIBUTES TO CELL RESISTANCE
AGAINST PLASMOLYSIS
Papadimou Elisabeth, Panteris Emmanuel
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
Thessaloniki GR-541 24, Greece
Formins are a large evolutionarily conserved family of eukaryotic cell proteins,
involved in actin polymerization, also participating in processes such as mitosis,
cytokinesis and establishment of cell polarity. There are 21 formin genes in the plant
A. thaliana. The most abundant isotype is AtFH1, which links cellulose microfibrils
with cortical actin microfilaments. AtFH1 is related with F-actin polymerization and
bundling, while it is not linked with microtubules. Τhe present study was focused on
the role of AtFH1 in the resistance of cells to plasmolysis, by examining wild-type
(Columbia) and fh1-1 mutant seedlings, applying tubulin immunostaining and
confocal laser scanning microscopy. 1M mannitol solution induced plasmolysis in
both wild type and fh1-1 seedling roots, during various exposure times. According to
the observations, the fh1-1 mutant is more susceptible to mannitol than the wild type,
since the cortical microtubule network was quite sparse or absent, even at short
exposure times. In contrast, the wild type exhibited the above effects only after
prolonged exposure to mannitol. It is likely that this susceptibility of the mutant is due
to the lack of AtFH1, which normally extends through the plasma membrane and
binds actin microfilaments with cellulose microfibrils, thus forming a link between the
protoplast and the cell wall. In the absence of AtFH1, the linkage of the plasma
membrane to the cell wall is probably loosened, enhancing thus cell’s sensitivity to
plasmolysis.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ
ΒΑΚΤΗΡΙΟΠΛΑΓΚΤΟΥ
Παπαδοπούλου Ελευθερία, Καραγιάννη Ήρα
Εργαστήριο Μικροβιακής Οικολογίας, Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών & Τεχνολογιών,
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα
Τα ετερότροφα βακτήρια είναι άφθονα σε όλα τα υδάτινα οικοσυστήµατα και
ταυτόχρονα πολύ σηµαντικά, καθώς είναι οι µοναδικοί χρήστες της διαλυµένης
οργανικής ύλης, δηλαδή της µεγαλύτερης δεξαµενής άνθρακα στην υδάτινη στήλη. Οι
ιοί, µαζί µε τα πρώτιστα είναι οι υπεύθυνοι οργανισµοί για τον «άνωθεν» έλεγχο των
βακτηρίων στο µικροβιακό βρόγχο, επηρεάζοντας έτσι τα υδάτινα τροφικά δίκτυα,
καθώς και τους βιογεωχηµικούς κύκλους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η
εξέταση της βακτηριακής αύξησης, παρουσία και απουσία ιών. Για το λόγο αυτό,
συλλέχθηκε δείγµα νερού από τη λίµνη Παµβώτιδα, Ιωάννινα και στη συνέχεια
πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα µικροκόσµων και στερεών καλλιεργειών. Στις υγρές
καλλιέργειες βακτηρίων (θρεπτικό µέσο R2A), όπου προστέθηκε εµβόλιο ιών κατά
την εκθετική φάση, σηµειώθηκε µείωση της βακτηριακής αφθονίας όπως αυτή
καταγράφηκε µέσω µετρήσεων της απορρόφησης (600nm), κατά 10-12% σε διάστηµα
3h. Αντιθέτως, στις καλλιέργειες όπου δεν προστέθηκε εµβόλιο ιών (καλλιέργειες
ελέγχου), η απορρρόφηση παρουσίασε µικρότερη µείωση (6%) ή συνέχισε να
αυξάνεται στο αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. Επίσης στις καλλιέργειες ελέγχου το
µέγιστο της απορρόφησης καταγράφηκε 3-8h µετά την προσθήκη ιών. Τέλος, η
προσθήκη ιών φαίνεται να επηρεάζει τη µορφολογία των βακτηριακών αποικιών στις
στερεές καλλιέργειες, καθώς είτε κατακερµατίζονται, είτε αφανίζονται. Τα
αποτελέσµατα αυτά αποτελούν ενδείξεις της λυτικής δράσης των ιών στoυς
πληθυσµούς των βακτηρίων. Λέξεις κλειδιά: ιοί , βακτηριακή αύξηση, µικροβιακός
βρόγχος, ιικός βρόγχος, Παµβώτιδα, στερεές καλλιέργειες, υγρές καλλιέργειες, ιικές
πλάκες

212

Proccedings of the 38th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences Kavala, May 26-28, 2016

EFFECT OF VIRUSES ON BACTERIOPLANKTON GROWTH
Papadopoulou Eleftheria, Karayanni Hera
Laboratory of Microbial Ecology, Department of Biological Applications &
Technology, University of Ioannina, 45110 Ioannina
Heterotrophic bacteria are a ubiquitous and abundant component of aquatic
ecosystems in which they play a significant role since they are able to use dissolved
organic matter, the largest reduced carbon pool in the water column. Viruses along
with protists are the organisms, who are responsible for the «top-down» control of
bacterial population in the microbial loop, thereby affecting aquatic food webs and
biogeochemical cycles. The aim of this study is to examine the bacterial growth, in the
presence, as well as in the absence of viruses. For this purpose, water samples from
Lake Pamvotis of Ioannina (Greece), were collected and liquid or solid cultures
experiments were performed, in the laboratory. In liquid cultures of bacteria (R2A
medium), where viruses were added, in the exponential phase, the bacterial
abundance, estimated through absorbance measurements at 600nm, decreased by 1012% over 3h. In contrast, in cultures where no viruses were added (control cultures),
the absorbance measurements revealed a smaller decrease (6%) or a rise in the same
period. Furthermore, in the control cultures the maximum absorbance was recorded 38h after the addition of viruses. Finally, changes in the morphology or viral plaques
appeared after addition of viruses, on solid bacterial cultures. These results indicate
viral lytic activity on bacterial populations. Keywords: viruses, bacterial growth,
microbial loop, viral loop, Pamvotis lake, solid cultures, liquid cultures, viral plaques.
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ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΘΕΣΗΣ: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΧΕΛΩΝΩΝ
Παπαδοπούλου Μαρίνα, Αλµπανίδου Βασιλική, Γκαζίνου Χρυσούλα, Μαζάρης
Αντώνιος
Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Η µελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τα πρότυπα κατανοµής και τη
βιωσιµότητα των πληθυσµών παρέχει σηµαντικές πληροφορίες για την εξελικτική
πορεία και τις πιθανές αποκρίσεις αυτών στις παγκόσµιες περιβαλλοντικές αλλαγές,
κατευθύνοντας διαχειριστικές παρεµβάσεις. Τα «µοντέλα προσδιορισµού οικοθέσης»,
µια κύρια µεθοδολογική προσέγγιση της σύγχρονης οικολογίας για την αναγνώριση
κρίσιµων µεταβλητών, κατηγοριοποιούν το τοπίο σε κατάλληλο ή µη για
συγκεκριµένους οργανισµούς, βάσει περιβαλλοντικών του χαρακτηριστικών. Στη
σύγχρονη βιβλιογραφία παρά την πληθώρα εφαρµογών, επικρατεί η τάση αξιοποίησης
αποκλειστικά κλιµατικών δεδοµένων για την πρόβλεψη µελλοντικών κατανοµών των
ειδών υπό το πρίσµα της κλιµατικής αλλαγής. Όµως, δεδοµένου πως οι κλιµατικές
συνθήκες δεν είναι οι µόνες που επηρεάζουν το µέγεθος ενός πληθυσµού, παραµένει
ασαφές αν υψηλή κλιµατική καταλληλότητα µιας περιοχής οδηγεί απαραίτητα σε
υψηλούς ρυθµούς πληθυσµιακής αύξησης, και συνεπώς η αποτελεσµατικότητα των
µοντέλων αυτών αµφισβητείται. Στην παρούσα µελέτη, αξιοποιήθηκαν δεδοµένα
παραλιών ωοτοκίας του είδους Caretta caretta στη Μεσόγειο, για την εξέταση της
σχέσης µεταξύ της κλιµατικής καταλληλότητας αυτών και των πληθυσµιακών τάσεων
του είδους. Η κλιµατική καταλληλότητα των περιοχών ωοτοκίας υπολογίστηκε µε
ανάπτυξη µοντέλου µέγιστης εντροπίας. Επίσης συλλέχθηκαν χρονοσειρές
πληθυσµιακών δεδοµένων για διακριτούς πληθυσµούς και καθορίστηκε ο ρυθµός
πληθυσµιακής µεταβολής για κάθε παραλία. Τα αποτελέσµατα έδειξαν αδυναµία
συσχέτισης
κλιµατικής
καταλληλότητας
και
πληθυσµιακών
προτύπων,
υποδεικνύοντας ότι και άλλοι παράγοντες πέρα των κλιµατικών επηρεάζουν το
µέγεθος των πληθυσµών του είδους, όπως η θαλάσσια παραγωγικότητα και η
ανθρωπογενής πίεση. Η παρούσα εργασία αναδεικνύει την ανάγκη συνυπολογισµού
ποικίλλων παραµέτρων στην εξέταση της απόκρισης ενός πληθυσµού στις
µελλοντικές περιβαλλοντικές αλλαγές, τονίζοντας την αβεβαιότητα της ερµηνείας των
αποτελεσµάτων των µοντέλων προσδιορισµού οικοθέσης.
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CHALLENGING THE PERFORMANCE OF SPECIES
DISTRIBUTION MODELS: CLIMATE AND POPULATION
TRENDS OF SEA TURTLES
Papadopoulou V. Marina, Almpanidou Vasiliki, Gkazinou Chrysoula, Mazaris D.
Antonios
Department of Ecology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124
Thessaloniki, Greece

Investigating the factors that determine species distribution and population size can
offer valuable information concerning the evolution rate and the potential responses of
populations to global environmental changes. “Species distribution models” represent
a basic tool in recent ecological research that define the variables that drive species
distribution patterns and identify areas with suitable habitat for certain species or
population based on environmental properties. The majority of the current applications
of these models focus on predicting future distributions under the prism of climate
change, using only climatic data. However, given that the climate is not the only factor
affecting population viability, it remains unclear if a high climatically suitability area
would necessarily support populations with increasing trends, compared to populations
that inhabit in climatically suboptimal areas. Therefore the efficiency of these
approaches is often questioned. In this study, we used data regarding nesting sites of
sea turtle Caretta caretta in the Mediterranean, to examine the relation between their
climatic suitability and the trends of the populations that they host. A maximum
entropy model was developed to estimate the climatic suitability of each nesting site.
A dataset with time series of sea turtles nesting records was compiled for each
population and the trend was calculated. Our results revealed that there wasn’t a
significant correlation between climatic suitability and population trends. Thus, this
finding implies that other variables along with climatic conditions of nesting sites
affect the size of sea turtles populations, i.e. ocean productivity and anthropogenic
pressure. This study highlights the necessity of taking into account a variety of factors
when examining the response of populations to ongoing environmental changes, as
well as draws the attention to the uncertainty in the interpretation of the outputs of
species distribution models.

215

Πρακτικά 38ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Καβάλα 26-28 Μαΐου 2016

IN SILICO ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ
ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ MICRORNAS ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ
ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ
ΑΥΤΙΣΜΟΥ
Παπάζογλου Ελευθέριος1, Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος2, Χρυσή Χατζογλου3,
Ανδρέου Γεωργία4, Ζαρογιάννης Σωτήριος3
1

Τµήµα Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Πνευµονολογική Κλινική, Τµήµα Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας, Λάρισα, 3Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τµήµα Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών
Υγείας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λάρισα, 4Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής,
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος
2

Σκοπός: Οι διαταραχές του φάσµατος του αυτισµού (ΔΦΑ) είναι νευρο-αναπτυξιακές
διαταραχές που παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόµενο επιπολασµό. Χαρακτηρίζονται
από µειωµένη κοινωνική αλληλεπίδραση, λεκτική επικοινωνία και επαναλαµβανόµενη
στερεοτυπική συµεπριφορά. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνση της
έκφρασης γονιδίων που ρυθµίζονται από microRNAs τα οποία ρυθµίζουν πιθανούς
βιοδείκτες των ΔΦΑ. Μέθοδος: Αναζητήθηκαν υπερεκφραζόµενες πρωτεϊνες σε
µελέτες πρωτεωµικής ανάλυσης δειγµάτων ορού από άτοµα µε αυτισµό (Λίστα 1). Οι
διαφοροεκφραζόµενες πρωτεϊνες έπειτα αναλύθηκαν σε µικροσυστοιχίες γονιδιακής
έκφρασης ατόµων µε αυτισµό προκειµένου να διαπιστωθούν εκείνες που
υπερεκφράζονται και σε γονιδιακό επίπεδο (Λίστα 2). Για τα στοιχεία της Λίστας 2
διερευνήθηκαν τα microRNAs που τα ρυθµίζουν και εν συνεχεία τα mRNA που
ρυθµίζονται από τα microRNAs αυτά (Λίστα 3). Η γονιδιακή έκφραση των στοιχείων
της Λίστας 3 ελέγχθηκε στην ίδια µικροσυστοιχία γονιδιακής έκφρασης.
Αποτελέσµατα: Βρέθηκαν 2 µελέτες πρωτεωµικής ανάλυσης δειγµάτων ορού ατόµων
µε ΔΦΑ και εντοπίστηκαν συνολικά 26 πρωτεϊνες που υπερεκφράζονται. Από την
ανάλυση της έκφρασης των γονιδίων που κωδικοποιούν τις 26 πρωτεϊνες σε
µικροσυστοιχία γονιδιακής έκφρασης λεµφοβλαστικών κυττάρων από ασθενείς µε
αυτισµό και υγιείς µάρτυρες, προέκυψαν 4 περιπτώσεις που και η γονιδιακή έκφραση
ήταν αυξηµένη (APOA4, ICAM1, IL16, BMP6). Στη συνέχεια ανεβρέθησαν τα
mircoRNAs που ρυθµίζουν τα 4 αυτά mRNA και εν συνεχεία αναζητήθηκε ποιά άλλα
mRNA στοχεύουν τα συγκεκριµένα mircoRNAs, και ελέχθηκαν στην ίδια
µικροσυστοιχία γονιδιακής έκφρασης. Εντοπίστηκαν πάνω απο 50 γονίδια να
υπερεκφράζονται σε ασθενείς µε ΔΦΑ. Συµπεράσµατα: Με την βιοπληροφορική
προσέγγιση της παρούσας µελέτης εντοπίσαµε πάνω από 50 γονίδια που
υπερεκφράζονται σε άτοµα µε ΔΦΑ. Προτείνουµε να ελεγχθούν σαν γονιδιακή
υπογραφή σε δείγµατα ατόµων µε ΔΦΑ για να επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί η
ενδεχόµενη χρησιµότητά τους σαν βιοδείκτες.
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IN SILICO ANALYSIS OF EXPRESSION PATTERNS OF GENES
REGULATED BY MICRORNAS THAT REGULATE POTENTIAL
AUTISM SPECTRUM DISORDERS BIOMARKERS
Papazoglou Eleftherios1, Gourgoulianis Konstantinos2, Xrush Xantzoglou3,
Andreou Georgia4, Zarogiannis Sotirios3
1

Medical School, Faculty of Health Sciences, University of Thessaly, Larissa,
Respiratory Department, Medical School, Faculty of Health Sciences, University of
Thessaly, Larissa, 3Laboratory of Physiology, Medical School, Faculty of Health
Sciences, University of Thessaly, Larissa, 4Special Education Department, Faculty of
Humanities and Social Sciences, University of Thessaly, Volos
2

Aim: Autism Spectrum Disorders (ASD) are neuro-developmental disorders with
increasingly high prevalence. They involve impaired social interaction, verbal and non
verbal communication and repetitive stereotypic movements. The aim of this study
was to identify the expression of genes that are regulated by microRNAs that regulate
potential ASD biomarkers. Methods: Overexpressing proteins in proteomic studies of
serum samples from individuals with ASD were retrieved (List 1). The differentially
expressed proteins were assessed in gene microarrays of individuals with ASD in
order to identfy the ones that are overexpressed in the gene level as well (List 2). The
microRNAs that regulate the elements of List 2 were retrieved and subsequently all
the genes that are regulated by these microRNAs were retrieved (List 3). The gene
expression of the elements of List 3 were assessed in the same gene microarray.
Results: Two proteomic studies in serum samples from individuals with ASD were
retrieved and 26 proteins were found to be overexpressed. The corresponding 26 genes
were analyzed in gene microarrays of lymphoblastic cells from individuals with ASD
and healthy controls and 4 were found to be overexpressed (APOA4, ICAM1, IL16,
BMP6). Subsequently the microRNAs that regulate these 4 elements were retrieved
and probed for all their mRNA targets. The mRNA targets that were found were then
interrogated in the same gene microarray of ASD patients. Over 50 genes were found
to be overexpressed in ASD patients. Conclusions: With the bioinformatics approach
of this study we were able to detect over 50 genes that are over-expressed in
individuals with ASD. We propose that they are tested as a gene signature in samples
of individuals with ASD in order to verify or reject their potential usefulness as
diagnostic biomarkers in ASD.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟ
ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ ΜΕ ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ
ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ
Παπαϊωάννου Νίκος1, Κωστόπουλος Ιωάννης1, Μπενιάτα Ουρανία1, Καστρίτης
Ευστάθιος2, Τσιτσιλώνη Ουρανία1, Δηµόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος2, Τέρπος
Ευάγγελος2
1

Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, και 2Θεραπευτική
Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Το πολλαπλούν µυέλωµα (ΠΜ) είναι νεοπλασµατική νόσος που χαρακτηρίζεται από
κλωνική ανάπτυξη κακοήθων πλασµατοκυττάρων στο µυελό των οστών, παραγωγή
µονοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης και βλάβες σε συγκεκριµένα όργανα και ιστούς. Η
επίτευξη βαθιάς ύφεσης αποτελεί στόχο της θεραπείας και συνδέεται µε βελτιωµένη
πρόγνωση και µακρύτερη επιβίωση. Ο προσδιορισµός της Ελάχιστης Υπολειµµατικής
Νόσου (ΕΥΝ) σχετίζεται µε την ανταπόκριση στη θεραπεία, την κλινική πορεία των
ασθενών και την πρώιµη ανίχνευση υποτροπής. Οι νέες θεραπείες του ΠΜ αυξάνουν
το ποσοστό των υφέσεων, προσδιοριζόµενων µε συµβατικές µεθόδους, αλλά
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης µεθόδων υψηλής ευαισθησίας για τον
προσδιορισµό της ΕΥΝ. Η Πολυπαραµετρική Κυτταροµετρία Ροής (ΠΚΡ) προσφέρει
υψηλή ευαισθησία, δυνατότητα εφαρµογής στην πλειοψηφία των ασθενών και
εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου του αναλυόµενου δείγµατος. Δείγµατα µυελού των
οστών ασθενών µε ΠΜ κατά τη διάγνωση και σε φάση πλήρους ύφεσης, συλλέχθηκαν
από την Αιµατολογική-Oγκολογική Μονάδα του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» και
αναλύθηκαν µε ΠΚΡ. Ταυτοποιήθηκαν τα πλασµατοκύτταρα στο σύνολο τ ων
κυττάρων του µυελού των οστών, διαχωρίστηκαν σε φυσιολογικά και νεοπλασµατικά,
και καταγράφηκε ο αναλυτικός τους ανοσοφαινότυπος. Η αποτελεσµατική και
αξιόπιστη ανίχνευση ΠΜ στα δείγµατα διάγνωσης συνάδει µε συµβατικές µεθόδους
χαρακτηρισµού του τύπου του. Στα δείγµατα των ασθενών σε πλήρη ύφεση, η ΠΚΡ,
σε αντίθεση µε άλλες µεθόδους, ανίχνευσε την παρουσία ΕΥΝ σε ποσοστό έως
0,001% των εµπύρηνων κυττάρων του µυελού των οστών. Η συγκριτική ανάλυση
δειγµάτων των ίδιων ασθενών µε διαφορετικούς συνδυασµούς αντισωµάτων παρείχε
πληροφορίες σχετικά µε τη βέλτιστη χρήση αυτών και των συζευγµένων
φθοριοχρωµάτων. Μελλοντικός στόχος είναι η καθιέρωση της ΠΚΡ ως εργαλείου για
την ανίχνευση της ΕΥΝ και, σε πλαίσιο κλινικών µελετών, της ΕΥΝ ως πρωτεύοντος
καταληκτικού σηµείου για την αξιολόγηση του βάθους και της διάρκειας της
απόκρισης στη χορηγούµενη θεραπεία σε ασθενείς µε ΠΜ.
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DEVELOPMENT AND EVALUATION OF A METHOD FOR
MONITORING OF MULTIPLE MYELOMA MINIMAL
RESIDUAL DISEASE USING MULTIPARAMETER FLOW
CYTOMETRY
Papaioannou Nikos1, Kostopoulos Ioannis1, Beniata Ourania1, Kastritis
Efstathios2, Tsitsilonis Ourania1, Dimopoulos Meletios-Athanasios2, Terpos
Evangelos2
1

Department of Animal and Human Physiology, Faculty of Biology, 2Department of
Clinical Therapeutics, School of Medicine, NKUA

Multiple myeloma (MM) is a neoplastic disorder characterized by clonal proliferation
of malignant plasma cells in the bone marrow, monoclonal immunoglobulin
production and specific tissue and organ damage. The achievement of a deep response,
being the target of current therapies, confers a prognostic advantage and longer
survival. Minimal Residual Disease (MRD) monitoring correlates with patients’
response to treatment, their clinical outcome and detection of early relapse. New
therapies in MM increase response rates, as determined by conventional methods,
however they also impose the need for the development of highly sensitive methods
for MRD monitoring. Multiparameter Flow Cytometry (MFC) provides high
sensitivity, is applicable to virtually all patients and incorporates internal controls for
sample quality. Bone marrow samples from patients at diagnosis and in complete
response were collected from the Hematological-Oncological Clinic of “Alexandra”
Hospital and were analyzed with MFC. Our method could identify plasma cells among
total bone marrow cells, could discriminate between normal and malignant cells within
the plasma cell compartment and identify their immunophenotype. The presence of
MM was efficiently detected in samples at diagnosis and was confirmed by other
conventional methods. In samples of patients in complete response, in contrast to other
methods, MFC verified the presence of MRD accounting for down to 0,001% of bone
marrow nucleated cells. The comparative evaluation of the same patient samples with
different antibody panels provided information about the optimal use of antibody and
conjugated fluorochrome combinations. Eventually, we aim to establish MFC as a tool
for MRD monitoring and, in the frame of clinical trials, MRD as a primary endpoint
for the evaluation of the depth and duration of the response of patients with MM to
administered therapies.
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΓΗΡΑΝΣΗ: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΔΡΑΣΗΣ
Παππά Αγλαΐα
Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη 68100

Τα φυσικά προϊόντα είναι χηµικές ενώσεις που απαντώνται στη φύση και προερχόνται
από ζώντες οργανισµούς (φυτά, ζώα, µικροοργανισµούς) ή ορυκτά. Τα φυσικά
προϊόντα έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων θεραπευτικών
παραγόντων και συνεχίζουν να αποτελούν σηµαντική πηγή για νέες θεραπευτικές
προσεγγίσεις. Η ταυτοποίηση των µοριακών τους στόχων είναι καθοριστικής
σηµασίας για τη διαλεύκανση του τρόπου δράσης τους, καθώς η γνώση αυτή µπορεί
να οδηγήσει στην ανάπτυξη στοχευµένων δοκιµασιών και να επιτρέψει µελέτες
σχέσης δοµής-δραστικότητας που θ α οδηγήσουν ερευνητικές προσπάθειες προς τη
κατεύθυνση της βελτιστοποίησης ενώσεων-οδηγών. Πλήθος µελετών συνδέουν τη
χρήση φυσικών προϊόντων µε πρόληψη ασθενειών, και η περαιτέρω διερεύνηση του
τρόπου δράσης τους µπορεί επίσης να κατευθύνει την ανάπτυξη κ αινοτόµων
λειτουργικών προϊόντων µε ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία. Τα τελευταία χρόνια
έχουµε χαρακτηρίσει τις βιολογικές δράσεις ενός αριθµού εκχυλισµάτων/ενώσεων
που προέρχονται από φυσικά προϊόντα ιδιαίτερης εθνοφαρµακολογικής σηµασίας,
κυρίως αιθέρια έλαια και φυτοχηµικές ενώσεις από φυτικά και µελισσοκοµικά
παρασκευάσµατα. Με αυτό τον τρόπο έχουµε συµµετάσχει σε διεπιστηµονικές
προσπάθειες χρηµατοδοτoύµενης έρευνας µε κύριους στόχους το χαρακτηρισµό του
φυτοχηµικού προφίλ, των ενεργών συστατικών και των βιολογικών δράσεων φυσικών
προϊόντων µε σκοπό την ανάπτυξη λειτουργικών προϊόντων. Ορισµένα
εκχυλίσµατα/ενώσεις έδειξαν σηµαντικές αντιοξειδωτικές, αντιφλεγµονώδεις, αντιγηραντικές, αντιπολλαπλασιαστικές και αντικαρκινικές ιδιότητες, ενώ οι προσπάθειες
συνεχίζονται προς τη κατεύθυνση της ταυτοποίησης των µοριακών τους στόχων και
του τροπου δράσης τους. Θα παρουσιαστεί σύνοψη των αποτελεσµάτων αυτής της
ερευνητικής προσπάθειας που κατέληξε σε ένα επιλεγµένο φυσικών προϊόντων µε
υποσχόµενες προστατευτικές δράσεις σε πειραµατικά µοντέλα ασθενειών που
σχετίζονται µε γήρανση όπως καρκίνος, καρδιακή υπερτροφία, φλεγµονή και
επαγόµενες από οξειδωτικό στρες κυτταρικές βλάβες. Θα παρουσιαστούν επίσης,
αποτελέσµατα που σχετίζονται µε την αναγνώριση των µοριακών τους στόχων και
των σηµατοδοτικών µονοπατιών που εµπλέκονται, ενώ θα συζητηθεί η περαιτέρω
σηµασία και η εκµετάλλευση αυτών των αποτελεσµάτων.
(Οι µελέτες υποστηρίχθηκαν από τα προγράµµατα: α)«Συνεργασία 2011- Συµπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών
Φορέων σε Εστιασµένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τοµείς (Κωδ.: 11SYN_2_566), β) «Διµερής Ε &Τ
Συνεργασία Ελλάδα-Κίνας 2013-2015», NSRF πρόγραµµα (κωδ.: 12CHN409), γ) «Διµερής Ε &Τ Συνεργασία
Ελλάδα-Κίνας 2013-2015», NSRF πρόγραµµα (κωδ.: 12CHN167))
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NATURAL PRODUCTS-BASED APPROACHES AGAINST
PREVENTION OF AGE-RELATED DISEASES: TOWARDS
IDENTIFICATION OF CELLULAR TARGETS AND
MOLECULAR MECHANISMS OF ACTION
Pappa Aglaia
Department of Molecular Biology & Genetics, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis, Greece

Natural products are naturally occurring molecules derived from plants, animals,
microorganisms and minerals that continue to play a significant role in the discovery
and development of novel therapeutic agents. The identification of molecular targets is
of interest in order to elucidate the mechanism of action of these compounds which
can lead to the development of target-based assays and allow structure-activity
relationship studies to guide research efforts toward lead optimization. Accumulating
evidence also suggests that many of these products are potential contributors in disease
prevention and thus their exploitation could potentially direct the development of
novel functional end-user products with health promoting properties. Only recently,
we biomonitored a number of extracts/compounds derived from phytochemicals of
special ethnopharmacological interest and primarily essential oils and phytochemicals
from plant-and bee-based natural products preparations. To these ends, we have
participated in various multidisciplinary efforts of funded collaborative research, in
order to characterize their phytochemical profile, active constituents, and biological
properties. A number of interesting compounds/extracts with promising antioxidant,
anti-inflammatory, anti-aging, anti-proliferative and anti-tumor activities have been
determined and efforts are underway to identify their molecular target(s) and
characterize their effects in modulating cellular signalling pathways. Finally, we
attempt to summarize the results of these efforts leading to a selection of natural
compounds with promising activities against experimental models of age-related
diseases including cancer, cardiac hypertrophy, inflammation and oxidative stressinduced cellular damage. Results towards the identification of their targets and their
mode(s) of action(s) will be presented, and implications on their further exploitation
will be discussed.
(Studies supported by: a) “Cooperation 2011-Partnerships of Production and Research Institutions in
Focused Research and Technology Sectors” grant (Project 11SYN_2_566), b) ”Greece-China Bilateral
R&D Cooperation 2013-2015, NSRF grant (Project Nr. 12CHN409), c) “Greece-China Bilateral R&D
Cooperation 2013-2015”, NSRF grant (Project Nr. 12CHN167))
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ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ
ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΥ
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Παππά Χρυσούλα 1, Καραπέτσας Αθανάσιος 1, Χονδρού Πελαγία 1,
Χατζηθεοδώρου Μαγδαληνή1, Λαµπριανίδου Ελευθερία2, Κοτσιανίδης Ιωάννης2,
Γαλάνης Αλέξης 1
1

Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη 2 Τµήµα Αιµατολογίας, Ιατρική Σχολή, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Στη συγκεκριµένη µελέτη, εξετάστηκε κατά πόσο η χορήγηση ενός νέου, δυνητικά
προβιοτικού µικροοργανισµού, επηρεάζει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων παχέος
εντέρου. Για τον έλεγχο του κυτταρικού πολλαπλασιασµού χρησιµοποιήθηκε η
τεχνική του colony formation assay και η παρουσία αποπτωτικών κυττάρων
εξετάστηκε µε κυτταροµετρία ροής. Το colony formation assay είναι µια µέθοδος, η
οποία δίνει την δυνατότητα σύγκρισης κυττάρων που έχουν υποστεί διάφορους
χειρισµούς, σε σχέση µε ένα δείγµα ελέγχου, ως προς την πολλαπλασιαστική τους
ικανότητα. Στη παρούσα εργασία έγιναν επιδράσεις στα κύτταρα µε το θρεπτικό µέσο
ανάπτυξης ενός στελέχους Lactobacillus paracasei, το οποίο χρησιµοποιήθηκε
αναραίωτο (undiluted) και σε αραίωση 1:2. Ως δείγµα ελέγχου χρησιµοποιήθηκαν
κύτταρα στα οποία δεν έγινε επίδραση µε τον µικροοργανισµό. Η χορήγηση του
µέσου αυτού µελετήθηκε, για τρία διαφορετικά χρονικά διαστήµατα (24h, 48h &
72h). Παρατηρήθηκε ότι η επίδραση µε το θρεπτικό µέσο για 72h προκάλεσε
σηµαντική µείωση στον αριθµό των αποικιών σε σχέση µε το δείγµα ελέγχου.
Παράλληλα, µε κυτταροµετρία ροής µελετήθηκε η πιθανή προ-αποπτωτική δράση του
µικροοργανισµού. Βρέθηκε ότι η επώαση των καρκινικών κυττάρων µε το θρεπτικό
µέσο ανάπτυξης του σε διαφορετικές συγκεντρώσεις και χρονικές περιόδους επάγει
την απόπτωση. Αυτή τη περίοδο µελετάµε τα γονίδια καθώς και τα σηµατοδοτικά
µονοπάτια π ου εµπλέκονται στην επαγωγή της απόπτωσης από τον Lactobacillus
paracasei
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INHIBITION OF GROWTH AND INDUCTION OF APOPTOSIS
IN HUMAN COLORECTAL ADENOCARCINOMA CELLS
AFTER ADMINISTRATION OF A POTENTIALLY PROBIOTIC
MICROORGANISM
Pappa Chrysoula 1, Karapetsas Athanasios 1, Chondrou Pelagia 1,
Chatzitheodorou Magdalini 1, Lamprianidou Eleftheria 2, Kotsianidis Ioannis 2,
Galanis Alexis 1
1

Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace,
Alexandroupoli , 2Department of Hematology, Medical School, Democritus University
of Thrace

Nowadays there is an upsurge in the market for novel functional foods containing
probiotics. Probiotics are defined as live non-pathogenic microorganisms that, when
administered in adequate amounts, promote consumer's health. The aim of the present
study was to investigate the antiproliferative and proapoptotic potential of a novel
potentially probiotic Lactobacillus paracasei on human cοlorectal adenocarcinoma
cells. In order to study the antiproliferative effect of L. paracasei we employed colony
formation assay that allows assessment of the differences in growth and proliferation
between untreated cells (control) and cells that have undergone various treatments.
Thus, colon cancer cells were treated with the conditioned medium of L. paracasei in
various concentrations for 24h, 48h and 72h, then cultured in full growth medium for a
period of two weeks and finally the colonies were counted. It was observed that
treatment with the conditioned medium for 72h led to a significant decrease in the
number of colonies compared to the control group. Moreover, by Annexin V staining
and flow cytometry we assessed the proapoptotic effect of L. paracasei conditioned
medium. It was found that incubation of cancer cells with the conditioned medium in
different concentrations and time points induced apoptosis. We are currently
investigating the genes and pathways that are involved in the L. paracasei-induced
apoptosis.
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΦΙΝΙΩΝ ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
(ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ)
Παρδαλού Ανδρονίκη 1, Δενδρινός Παναγιώτης 2 και Τσίκληρας Αθανάσιος 1
1

Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 2 MOm/Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας Μεσογειακής Φώκιας

Σκοπός της έρευνας ήταν η καταγραφή των ειδών δελφινιών και η εκτίµηση των πληθυσµών τους
στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων (Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.) που βρίσκεται στο
βόρειο Αιγαίο. Διενεργήθηκαν 57 ερευνητικά ταξίδια σε 3 δειγµατοληπτικές περίοδους (ΙούνιοςΣεπτέµβριος), από το 2013 έως το 2015. Κάθε ερευνητικό ταξίδι πραγµατοποιούταν µόνο όταν η
κατάσταση θάλασσας δεν ξεπερνούσε τα 3 Beaufort και η ρεστία ήταν µικρότερη από 1,5 m., ενώ
ακολουθούνταν τυχαίες διαδροµές οι οποίες καταγράφονταν σε GPS. Το σκάφος έπλεε µε µέση
ταχύτητα 8 κόµβων και κάθε στιγµή σε επαγρύπνηση βρίσκονταν τρεις παρατηρητές. Κατά τη
διάρκεια των 57 ερευνητικών ταξιδιών, σηµειώθηκαν 35 επιτυχείς παρατηρήσεις (61%) δελφινιών,
τα άτοµα των οποίων αναγνωρίστηκαν µε τη διαδικασία της φωτοταυτοποίησης (PhotoIdentification). Eντοπίστηκαν τρία είδη δελφινιών, το ρινοδέλφινο Tursiops truncatus, το κοινό
δελφίνι Delphinus delphis και το ζωνοδέλφινο Stenella coeruleoalba. Τα ρινοδέλφινα και τα κοινά
δελφίνια φαίνεται να µοιράζονται το ίδιο ενδιαίτηµα, σε όλη την έκταση του πάρκου και έως την
ισοβαθή των 200 m. περίπου, ενώ τα ζωνοδέλφινα συγκεντρώνονται στο 1,5 ναυτικό µίλι από τις
ΒΔ ακτές της Αλόννησου έως έξω από τα όρια του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ., όπου εξαιτίας των απότοµων
κλίσεων των πρανών της τάφρου του βόρειου Αιγαίου, τα βάθη ξεπερνούν τα 500 m. σε κοντινή
απόσταση από την ακτή. Σε δύο περιπτώσεις παρατηρήθηκε η συνύπαρξη ατόµων του είδους
Delphinus delphis µε άτοµα Tursiops truncatus. Η ανάλυση των φωτογραφιών οδήγησε στην
ασφαλή ταυτοποίηση 27 ατόµων ρινοδέλφινου, 16 κοινού δελφινιού και 63 ατόµων ζωνοδέλφινου,
ενώ η συχνότητα επανασύλληψης για κάθε είδος ήταν χαµηλή.

224

Proccedings of the 38th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences Kavala, May 26-28, 2016

PRELIMINARY POPULATION ANALYSIS OF DOLPHINS AT THE
NATIONAL MARINE PARK OF ALONNISOS NORTHERN SPORADES
(NORTHERN AEGEAN)
Pardalou Androniki 1, Dendrinos Panagiotis 2 and Tsikliras Athanassios 1
1

Laboratory of Ichthyology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of
Thessaloniki, 2 MOm/Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal

The main goal of this study was to record and evaluate the dolphin populations at the National
Marine Park of Alonissos Northern Sporades (NMPANS), which is situated at the northern Aegean
Sea. During the 3 sampling periods implemented (June-September), from 2013 until 2015, 57
research trips were realized. Each research trip was carried out only when sea state was less than 3
Beaufort and swell was lower than 1.5 m. of height, whereas route transects were random and
constantly recorded via a GPS. The research vessel had a speed of 8 knots, while during the survey
a minimum of three observers were alert at all times. During the 57 research expeditions there were
35 successful observations (61%) of dolphins, which were later identified via Photo-Identification.
Three species of dolphins were encountered, the common bottlenose dolphin Tursiops truncatus,
the common dolphin Delphinus delphis and the striped dolphin Stenella coeruleoalba. Bottlenose
and common dolphins seem to share the same habitat up until the 200 m. depth contour, whereas
striped dolphins were usually located at 1.5 nautical mile off the NW coast of Alonissos island and
off the boundaries of the NMPANS, where due to the Northern Aegean Trench depths exceed 500
m. in close vicinity of the coast. On two occasions bottlenose and common dolphins were seen
forming one group. Photo-identification revealed 27 bottlenose dolphins, 16 common dolphins και
63 striped dolphins, whereas recapture rate was kept at low levels for all species.
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Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ UBE2T ΣΤΟ
ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
Παρλαπάνη Ευαγγελία*, Λαµπρούση Μάνθα*, Μώκος Παναγιώτης,
Χατζοπούλου—Κλαδαρά Μαργαρίτα, Ντάφου Δήµητρα, *Οι συγγραφείς έχουν
συνεισφέρει το ίδιο
Εργαστήριο Βιολογίας Ανάπτυξης, Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής
Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
54124
Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα (ΗΚΚ) αποτελεί την τρίτη πιο κοινή αιτία θανάτου
λόγω νεοπλασίας παγκοσµίως. Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου είναι η χρόνια ιική
µόλυνση µε ηπατίτιδα B (HBV) και C (HCV), η κατάχρηση αλκοόλ, η δηλητηρίαση
από την αφλατοξίνη Β1 και οι χρόνιες µεταβολικές ασθένειες όπως ο διαβήτης και η
παχυσαρκία. Κυρίαρχο στόχο αποτέλεσε η διερεύνηση και αναγνώριση νέων
µοριακών γεγονότων που οδηγούν σε ηπατοκαρκινογένεση η οποία εξελίσσεται σε
υπόβαθρο χρόνιας λοίµωξης από τον ιό HCV. Πιο συγκεκριµένα, αντλήθηκαν
ακατέργαστα δεδοµένα RNA αλληλούχισης νέας γενιάς καρκινικών δειγµάτων
ασθενών µε ΗΚΚ (ΗΚΚ= 370) καθώς και φυσιολογικών δειγµάτων (Φ)
παρακείµενων ιστών (Φ= 50), από την βάση δεδοµένων ‘The Cancer Genome Atlas’
(TCGA). Κατόπιν της ταξινόµησης των δειγµάτων µε βάση τους παράγοντες κινδύνου
πραγµατοποιήθηκε ανάλυση διαφορικής έκφρασης mRNA µεταξύ των φυσιολογικών
(Φ=50) και των καρκινικών δειγµάτων των ασθενών µε ιστορικό χρόνιας HCV
λοίµωξης (ΗΚΚ=32). Από τη λίστα των πιο στατιστικά σηµαντικών και διαφορικά
εκφραζόµενων γονιδίων ανιχνεύσαµε το νέο γονίδιο UBE2T (ubiquitin-conjugating
enzyme E2T) και επικεντρωθήκαµε στη διαλεύκανση του ρόλου του στην
ηπατοκαρκινογένεση. In silico αναλύσεις έδειξαν ότι η έκφραση αυτού του γονιδίου
αυξάνεται στατιστικά σηµαντικά στα καρκινικά δείγµατα και παραµένει σταθερή σε
υψηλά επίπεδα κατά την εξέλιξη του ΗΚΚ. Επιπλέον, παροδική αποσιώπηση µέσω
RNA παρεµβολής, είχε ως αποτέλεσµα την στατιστικά σηµαντική µείωση της
κυτταρικής διαίρεσης σε µοντέλα πολυκυτταρικών σφαιροειδών σε πλαστικά χαµηλής
προσκόλλησης από κύτταρα HepG2 και Huh7. Επίσης, παρατηρήθηκαν αλλαγές στην
µορφολογία των κυττάρων µετά από την καταστολή του UBE2T. Πραγµατοποιούνται
αναλύσεις σχετικά µε την διηθητική και µεταστατική ικανότητα των ηπατικών
καρκινικών κυττάρων και πολυκυτταρικών σφαιροειδών µετά από την καταστολή του
UBE2T. Το συγκεκριµένο γονίδιο µπορεί να αποτελέσει ένα νέο ηπατικό ογκογονίδιο
και µοριακό θεραπευτικό στόχο για το ΗΚΚ.
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UBE2T EXHIBITS ONCOGENIC PROPERTIES IN
HEPATOCELLULAR CARCINOMA
Parlapani Evangelia*, Lamprousi Mantha*, Mokos Panagiotis, HadzopoulouCladaras Margarita, Dafou Dimitra, * These authors have contributed equally
to this work
Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology,
Faculty of Sciences, Aristotle University of Thessaloniki,54 124 Thessaloniki
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the third leading cause of cancer-related deaths
worldwide. Some of the established risk factors associated with HCC include chronic
infection with hepatitis B virus (HBV) or hepatitis C virus (HCV), alcohol abuse,
exposure to aflatoxin and, more recently added, chronic lifestyle diseases such as
diabetes and obesity. In order to gain insight into HCC molecular driver events, we
have performed differential expression analysis of RNA-sequencing raw data (HCC=
370, Normal= 50) from ‘The Cancer Genome Atlas’ portal (TCGA). Following
stratification of all HCC samples based on available clinical and epidemiological
information, we focused on the HCV related HCC samples (n=32) compared to
normal tissue (Normal=50). We have identified a novel gene, UBE2T (ubiquitinconjugating enzyme E2T), which is significantly correlated with HCV related HCC. In
silico analysis has shown the statistical significant stable increase of UBE2T mRNA
expression throughout HCC initiation and progression. We have since focused on
elucidating the significant role of UBE2T in hepatocarcinogenesis. UBE2T depletion
by RNA interference (RNAi) significantly inhibits liver cancer cell proliferation of
HepG2 and Huh7 cells multicellular spheroids cultures in low adherence plastics. We
observed changes in cell morphology following UBE2T depletion. We are currently
investigating motility and invasion by scratch and spheroid matrigel assays. UBE2T
may be a novel oncogene with promising therapeutic potential.
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ΜΟΡΙΑΚΟΙ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ
ΧΡΩΜΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ ACHROMOBACTER
XYLOSOXIDANS (ΣΤΕΛΕΧΟΣ Β1)
Παχίτσα Φανή, Καράλη Χρυσή, Νεοφύτου Χριστίνα, Σκούρας Ζαχαρίας,
Γιάγκου Μηνάς
Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη 541 24

Η αυξηµένη παραγωγή του τοξικού Cr(VI) λόγω της εκτεταµένης βιοµηχανικής του
χρήσης προκαλεί περιβαλλοντική ρύπανση και έτσι η βιο-µετατροπή του στο µη
τοξικό Cr(III) από βακτήρια θεωρήθηκε ως ένας οικολογικός και οικονοµικός τρόπος
αποτοξικοποίησής του. Το βακτήριο Achromobacter xylosoxidans στέλεχος B1 που
αποµονώθηκε από υδάτινη πηγή πλούσια σε σίδηρο (Fe) έχει την ικανότητα αναγωγής
100 mg/l Cr(VI) σε 72 ώρες και παρουσιάζει ανθεκτικότητα µέχρι και 500 mg/l, σε
θρεπτικό υλικό Nutrient Broth. Στην εργασία αυτή διερευνήθηκαν οι µηχανισµοί µε
τους οποίους το στέλεχος Β 1 ανέχεται και ανάγει υψηλές συγκεντρώσεις Cr(VI).
Ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης έδειξε ότι το στέλεχος B1 παρουσία Cr(VI)
αναπτύσσει ένα ισχυρό περίβληµα που εµποδίζει την άµεση έκθεσή του στο µέταλλο.
Η δηµιουργία του περιβλήµατος οφείλεται κυρίως στην εναπόθεση ιόντων Cr(III) που
είναι το αποτέλεσµα της αναγωγής του Cr(VI) από τα κύτταρα. Προσδιορίστηκε ότι
τόσο το κυτταροπλασµατικό εκχύλισµα του Β1 όσο και το εκχύλισµα του κυτταρικού
του τοιχώµατος περιέχει ένζυµα που ανάγουν το Cr(VI) σε Cr(III). Επίσης,
διερευνήθηκε η παρουσία γονιδίων που σχετίζονται µε µηχανισµούς ανθεκτικότητας
και αποτοξικοποίησης του Cr(VI). Οι παραπάνω ιδιότητες του βακτηρίου το κρίνουν
κατάλληλο για την αποτοξικοποίηση λυµάτων που περιέχουν Cr(VI). Η ανάπτυξη του
Β1 σε Nutrient Broth δεν επιτρέπει την παραπάνω εφαρµογή και έτσι, το στέλεχος Β1
προσαρµόστηκε σε υπόστρωµα µελάσας που αποτελεί, σε σχέση µε το Nutrient Broth,
ένα οικονοµικό θρεπτικό υλικό. Προσδιορίστηκε η ικανότητα του Β 1 να
αναπτύσσεται σε µελάσα που περιέχει διάφορες συγκεντρώσεις Cr(VI) παρουσία 50
mg/l Fe. Διερευνήθηκε επίσης η προσκόλληση του Β1 σε στήλη µε υπόστρωµα από
πριονίδι ξύλου Populus alba. Συµπερασµατικά, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω
διερεύνηση της διαδικασίας βιο-απορρύπανσης λυµάτων επιβαρηµένων µε Cr(VI) µε
το στέλεχος Β1.
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MOLECULAR, BIOCHEMICAL AND PHYSICAL MECHANISMS
OF RESISTANCE AND REDUCTION OF THE HEXAVALENT
CHROMIUM FROM ACHROMOBACTER XYLOSOXIDANS
BACTERIUM (STRAIN B1)
Pachitsa Fani, Karali Chysi, Neofytou Christina, Skouras Zacharias, Yiangou
Minas
Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology,
Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki

The increased release of Cr(VI) due to industrial use causes environmental pollution.
Bioremediation using several microorganism species was applied as an ecological and
economical method for the reduction of Cr(VI) to the non-toxic Cr(III).
Achromobacter xylosoxidans strain B1 which was isolated from iron(Fe) containing
water source exhibits capacity of reducing 100mg/l Cr(VI) in 72 hours while tolerates
up to 500 mg/l in Nutrient Broth (NB). In the present study we investigated the
mechanisms by which the strain B1 tolerates and reduces high concentrations of
Cr(VI). Scanning electron microscopy revealed that in presence of Cr(VI) B1 strain
possess a strong cell wall that prevents the direct exposure of the microorganism to
metal toxic concentrations. The production of this cell surface is mainly due to the
deposition of Cr(III) ions, which were generated by the reduction of Cr(VI). We
present data showing that enzymes present in intracellular as well as cell wall extracts
exhibit capacity to reduce Cr(VI) to Cr(III). In addition, genes which are associated
with mechanisms of resistance and detoxification of Cr(VI) were investigated. The
above properties of B1 strain make it suitable for the detoxification of effluents
containing Cr(VI). The growth of strain B1 in Nutrient Broth does not permit further
application and thus A. xylosoxidans was adapted to grow in molasses substrate, since
is a more economical substrate than NB. Kinetics experiments were performed to
determine the growth of B1 strain in molasses substrate containing various
concentrations of Cr(VI) and 50 mg/l Fe. Furthermore, the attachment of B1 at column
which contains sawdust of Populus alba was studied. In conclusion, further research is
required to investigate the possible use of A. xylosoxidans strain B1 for the
management and bio-remediation of wastewater contaninated with Cr(VI).
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ IGG ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΜΕ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΣΕ ΖΩΝΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Πέτρος Χαλάς, Μαρκέλλα Ζαννίκου, Ελισάβετ Λιακάτα, Στρατής Αβραµέας,
Πέγκυ Λυµπέρη
Εργαστήριο Ανοσολογίας, Τοµέας Ανοσολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Λεωφ.
Βασιλίσσης Σοφίας 127, 11521, Αθήνα, Ελλάδα
Τα κυτταροδιεισδυτικά αντισώµατα (cell-penetrating antibodies; CPAbs) εντοπίζονται
κυρίως στον ορό ασθενών µε συστηµατικό ερυθρωµατώδη λύκο (ΣΕΛ) και σε
ποντίκια µε πειραµατικό λύκο. Πρόκειται για πολυδραστικά, αντι-DNA αντισώµατα,
που µπορούν να επηρεάζουν κυτταρικές λειτουργίες, όπως ο πολλαπλασιασµός και η
απόπτωση. Στο εργαστήριό µας, CPAbs έχουν βρεθεί και στον ορό υγιών ατόµων
(πολυκλωνικό) και ποντικών (µονοκλωνικό επίπεδο). Ανθρώπινα φυσικά
µονοκλωνικά CPAbs δεν έχουν µελετηθεί ακόµη. Για το λόγο αυτό, στραφήκαµε σε
ασθενείς µε µονοκλωνικές γαµµαπάθειες (πολλαπλό µυέλωµα, Π.Μ.) λόγω ισχυρών
ενδείξεων ότι οι κλώνοι που παράγουν παραπρωτεΐνες (µονοκλωνικές Ig) προέρχονται
από λεµφοκύτταρα που υπό φυσιολογικές συνθήκες παράγουν φυσικά
αυτοαντισώµατα. Ανθρώπινες µονοκλωνικές IgG αποµονώθηκαν από δέκα ασθενείς
µε Π.Μ. χρησιµοποιώντας στήλη πρωτεΐνης G-Sepharose και ελέγχθηκαν περαιτέρω
µε SDS-PAGE και IEF. Η ανοσοδραστικότητά τους προσδιορίστηκε µε έµµεση
ELISA έναντι ευρέως φάσµατος αντιγόνων (DNA, ακτίνη, µυοσίνη, θυρεοσφαιρίνη,
καρβονική ανυδράση, τρινιτροφαινόλη) και το κυτταροδιεισδυτικό τ ους προφίλ
αξιολογήθηκε σε ινοβλάστες NIH-3T3 (FcR- κυττ. σειρά) µε συνεστιακή
µικροσκοπία. Πέντε από τις δέκα IgG, ήταν ικανές να διεισδύουν σε κύτταρα µε
δοσοεξαρτώµενο τρόπο στους 37 0C. Εντοπίζονται στο κυτταρόπλασµα και
εµφανίζουν πολυδραστικότητα έναντι των παραπάνω αντιγόνων, µε διακριτό πρότυπο
το καθένα. Επιπλέον, δύο από αυτά αλλάζουν το βαθµό υπερελίκωσης σε
πλασµιδιακό DNA. Συνολικά, οι ανθρώπινες µονοκλωνικές IgG φαίνεται να έχουν
κοινές ιδιότητες µε τα πολυκλωνικά (στον άνθρωπο) και τα µονοκλωνικά (στον
ποντικό) φυσικά CPAbs. Η ικανότητα να διεισδύουν στους 4o C καθώς και σε FcR+
σειρές, ο ενδοκυττάριος ρόλος και ο ακριβής εντοπισµός τους σε κυτταροπλασµατικά
οργανίδια, είναι υπό εξέταση. Τα ανθρώπινα CPAbs µπορούν να χρησιµοποιηθούν
στην αντιµετώπιση ασθενειών, χορηγούµενα είτε ως έχουν, είτε ως φορείς
βιοδραστικών ουσιών για ενδοκυττάρια στόχευση.
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ISOLATION OF HUMAN MONOCLONAL IGG ANTIBODIES
ABLE TO PENETRATE INTO LIVING CELLS
Petros Chalas, Markella Zannikou, Elisavet Liakata, Stratis Avrameas, Peggy
Lymberi
Immunology laboratory, Immunology Department, Hellenic Pasteur Institute, 127,
Vasilissis Sofias Avenue, 11521 Athens, Greece

Cell-penetrating antibodies (CPAbs) have been mainly detected in the serum of
patients with Systemic Lupus Erythematosus and lupus-prone mouse models; these are
polyreactive anti-DNA antibodies, and can interfere with cellular functions, such as
proliferation and apoptosis. In our laboratory, CPAbs have been also found in the
serum of healthy individuals (polyclonal) and of mice (monoclonal level). Human
natural monoclonal CPAbs have not been studied, yet. To this end, we turned to
patients with monoclonal gammopathies (multiple myeloma; MM), as there is strong
evidence that clones producing “paraproteins” (monoclonal Ig) are derived from
lymphocytes, which under physiological conditions produce natural autoantibodies.
Human monoclonal IgGs were purified from ten (10) MM-G patients sera using
Protein G-Sepharose column and further checked using SDS-PAGE and IEF. Their
immunoreactivity was determined by indirect ELISA against a large panel of antigens
(DNA, actin, myosin, tubulin, thyroglobulin, carbonic anhydrase, TriNitroPhenyl), and
their cell-penetrating profile assessed in NIH-3T3 fibroblasts (FcR- cell line) using
confocal microscopy. Five out of the 10 IgGs, were able to penetrate to living cells in
a dose-dependent manner at 37 0C. They accumulated mainly in the cytoplasm and
exhibited polyreactivity against the panel antigens, expressing however distinct
cytoplasmic labelling patterns and polyreactivity profiles. Moreover, two of them alter
the degree of supercoiled plasmid. Overall, human monoclonal IgG share the same
properties with polyclonal natural CPAbs present in healthy individuals and the mouse
monoclonal ones. Their ability to penetrate at 4o C as well as FcR+ cells, their
intracellular role and the precise localization in cytoplasm organelles, are under
investigation. Human CPAbs should be exploited in the therapy of a wide range of
diseases, administered either per se or as carriers of bioactive substances for
intracellular targeting.

231

Πρακτικά 38ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Καβάλα 26-28 Μαΐου 2016

Η ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ 3 ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ
Πολύζου Χρυσούλα, Στάµου Γεωργία, Καραγιάννη Αικατερίνη, Μιχαλούδη
Ευαγγελία
Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της ζωοπλαγκτικής κοινωνίας στις
λίµνες Αµβρακία, Οζερό και Τριχωνίδα της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και η εφαρµογή
δεικτών για την εκτίµηση της ταξινοµικής διακριτότητας. Τα δείγµατα που
αναλύθηκαν, προέρχονταν από την περίοδο Μάρτιος 2014-Μάρτιος 2015. Η µέγιστη
αφθονία, στις λίµνες Αµβρακία και Οζερό σηµειώθηκε το φθινόπωρο, όπου
κυριάρχησαν τα κλαδοκερωτά και τα κωπήποδα, αντίστοιχα. Στη λίµνη Τριχωνίδα η
µέγιστη τιµή της αφθονίας σηµειώθηκε την άνοιξη, όπου κυριάρχησαν τα
κλαδοκερωτά. Και στις τ ρεις λίµνες στην αφθονία των καρκινοειδών (κλαδοκερωτά
και κωπήποδα) κυριάρχησαν τα µικρόσωµα άτοµα µεγέθους έως 700 µm. Από την
εφαρµογή του δείκτη Μέση ταξινοµική διακριτότητα σε δεδοµένα παρουσίας/
απουσίας τόσο για το σύνολο της ζωοπλαγκτικής κοινωνίας, όσο και για τα
καρκινοειδή, προέκυψε ότι και οι τρεις λίµνες είχαν αναµενόµενες τιµές, σύµφωνα µε
τα πρότυπα ποικιλότητας των λιµνών της Ελλάδας. Από την εφαρµογή του δείκτη
Διακύµανση της ταξινοµικής διακριτότητας, µόνο στην περίπτωση των καρκινοειδών
διαφοροποιήθηκαν οι
λίµνες Οζερός και Τριχωνίδα, καθώς δεν υπήρξε
υπερεκπροσώπηση ειδών σε κανένα γένος και όλα τα είδη ανήκαν σε διαφορετικά
γένη.
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ZOOPLANKTON COMMUNITY IN 3 LAKES IN WESTERN
GREECE- APPLICATION OF TAXONOMIC DISTINCTNESS
INDICES
Polyzou Chrysoula, Stamou Georgia, Karagianni Aikaterini, Michaloudi
Evangelia
Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki
The aim of this research was to study the zooplankton community of lakes Amvrakia,
Ozeros, Trichonis in Western Greece and evaluate their taxonomic distinctness
through the application of the taxonomic distinctness indices. Samples of the period
March 2014-March 2015 were analyzed. The highest values of abundance were
recorded in lakes Amvrakia and Ozeros in autumn, with cladocerans and copepods
dominating, respectively. In Lake Trichonis the highest value was recorded in spring,
with cladocerans dominating. In all lakes, the abundance of crustaceans (cladocerans
and copepods) was dominated by small sized individuals 700 µm. The application of
Average taxonomic distinctness index to presence/absence data of both total
zooplankton community and crustacean community showed that all three lakes had
expected values, according to the diversity patterns of Greek lakes. The application of
Variance in taxonomic distinctness index differentiated lakes Ozeros and Trichonis
with lower than expected values, when applied to crustacean community, because
there no genus was overrepresented; all species belonged to different genera.
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ
ΓΕΝΟΥΣ STREPTOMYCES ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ
ΙΔΙΑΖΟΝΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Σαγιά Αγγελική, Καπετανάκης Γεώργιος, Κανινή Γραµµατική, Σαββίδης
Αλέξανδρος, Κατσίφας Ευστάθιος, Καραγκούνη Αµαλία
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 15701 Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα

Το µεγαλύτερο ποσοστό βιοενεργών ενώσεων που προέρχονται από βακτήρια
παράγονται από στελέχη του γένους Streptomyces της οικογένειας των
Ακτινοβακτηρίων. Η ανάγκη για ανακάλυψη και αξιοποίηση νέων βιοενεργών ουσιών
λόγω και της συνεχώς αυξανόµενης εµφάνισης πολυανθεκτικών παθογόνων
µικροοργανισµών οδηγεί στην κατεύθυνση µελέτης της µικροβιακής χλωρίδας
ιδιαζόντων οικοσυστηµάτων όπου επικρατούν µοναδικές συνθήκες περιβάλλοντος. Η
παρούσα εργασία είχε ως στόχο την αποµόνωση και τον χαρακτηρισµό βιοενεργών
ουσιών από πολυπαραγωγά βακτήρια του γένους Streptomyces αποµονωµένων από
διαφορετικά οικοσυστήµατα του Ελλαδικού χώρου. Συνολικά µελετήθηκαν 533
στελέχη αποµονωµένα από δείγµατα ριζόσφαιρας του φυτών ελιά και χαρουπιά από
την Κρήτη, και ενδηµικών φυτών από το Μαραθώνα, τη Σάµο, τη Νερ και την Α. Τα
βακτήρια αυτά ελέγχθηκαν ως προς την αναστολή της αύξησης 12 µικροοργανισµών
δεικτών (7 θετικά και αρνητικά κατά Gram βακτήρια και 5 µύκητες) και επιλέχθηκαν
100 µε δυνατότητα αναστολής τουλάχιστον οκτώ δεικτών. Οι βιοενεργές ενώσεις
αποµονώθηκαν από καλλιέργειες των βακτηρίων σε στερεό και υγρό θρεπτικό
υπόστρωµα και διαχωρίστηκαν µε κλασµάτωση ως προς το µοριακό τους βάρος. Τα
επιµέρους κλάσµατα εξετάσθηκαν ως προς τη δράση τους έναντι των ίδιων
µικροβιακών δεικτών και έγινε προσπάθεια ταυτοποίησής τους. Τέλος, έγινε
προσπάθεια ανίχνευσης γονιδίων υπεύθυνων για την παραγωγή γνωστών αντιβιοτικών
στα επιλεγµένα πολυπαραγωγά στελέχη βακτηρίων.
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PRODUCTION OF BIOACTIVE COMPOUNDS FROM STRAINS
OF THE GENUS STREPTOMYCES ISOLATED FROM UNIQUE
GREEK ECOSYSTEMS
Sagia Aggeliki, Kapetanakis George, Kanini Grammatiki, Savvides Alexandros,
Katsifas Efstathios, Karagouni Amalia
Microbiology Laboratory, Department of Botany, Faculty of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens 15701 Athens, Greece

The majority of bioactive compounds derived from bacteria are produced by strains of
the genus Streptomyces, family of Actinobacteria. The need for the discovery and
development of new bioactive compounds is urgent because of the increasing
incidence of multi-resistant pathogens. That leads to the study of the microbial
community from unique environments with extreme or special environmental
conditions. The present study aimed at the isolation and characterization of bioactive
compounds produced by bacteria of the genus Streptomyces isolated from diverse
Greek ecosystems. A total of 533 streptomycetes strains isolated from soil and
rhizosphere samples that collected from the islands of Crete and Samos, the Oiti
Mountain and the agricultural area of Marathonas. The isolated bacteria were screened
for growth inhibition against 12 microbial indicators (7 Gram +/- bacteria and 5 fungi).
All the bacteria that inhibit the growth of at least 8 indicators were selected and grown
in solid and liquid cultures. The bioactive compounds were segregated according to
their molecular weight. The individual fractions were examined for their activity
against the same microbial indicators. Possible bioactive compounds studied further
for their identification.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΥΟ ΕΝ
ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ
ΓΕΝΟΥΣ LACTOBACILLUS ΣΕ IN VIVO ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΝΤΙΚΟΥ
Σαξάµη Γεωργία 1, Χονδρού Πελαγία 1, Καραπέτσας Αθανάσιος 1, Βασιλειάδης
Σταύρος 1, Λαµπριανίδου Ελευθερία 2, Κοτσιανίδης Ιωάννης 2, Γαλάνης Αλέξης 1
1

Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη, 2 Τµήµα Αιµατολογίας, Ιατρική Σχολή, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Τα στελέχη L. pentosus B281 και L. plantarum Β282 είναι βακτήρια γαλακτικού
οξέος αποµονωµένα από ζυµωµένες ελιές µε εν δυνάµει προβιοτικές ιδιότητες όπως
έχει δειχθεί µέσω in vitro δοκιµών. Ο σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η εξέταση
των ανοσοαποκρίσεων που επάγονται από τα παραπάνω στελέχη σε ποντικούς,
χρησιµοποιώντας το µοντέλο του ραχιαίου αεροθύλακα. Στον αεροθύλακα των
ποντικών, χορηγήθηκαν τα εν λόγω στελέχη καθώς και τα στελέχη αναφοράς L. casei
ATCC 393 και L. rhamnosus GG. Στη συνέχεια, συλλέχθηκε το εξίδρωµα και
µετρήθηκαν τα κύτταρα, ενώ περαιτέρω ανάλυση του φλεγµονώδες εξιδρώµατος
πραγµατοποιήθηκε µέσω κυτταροµετρίας ροής. Τα κύτταρα σηµάνθηκαν µε ειδικά
µονοκλωνικά αντισώµατα ώστε να ανιχνευτούν τα λευκοκύτταρα, τα µακροφάγα, τα
κοκκιοκύτταρα και τα ουδετερόφιλα. Τέλος, αξιολογήθηκε η
έκφραση 40
κυτταροκινών / χηµειοκινών, στο εξίδρωµα των αεροθυλάκων. Η χορήγηση των
στελεχών L. pentosus B281 και L. plantarum B282, οδήγησε σε συσσώρευση
σηµαντικού αριθµού κυττάρων στο εξίδρωµα και ειδικότερα σε αυξηµένο αριθµό
λευκοκυττάρων, κοκκιοκυττάρων και µακροφάγων. Επιπλέον είχε ως αποτέλεσµα την
επαγωγή της έκφρασης συγκεκριµένων κυτοκινών/χηµειοκινών. Συµπερασµατικά, τα
στελέχη L. pentosus B281 και L. plantarum Β282 παρουσίασαν αξιοσηµείωτες
ανοσοδιεγερτικές δράσεις σε σύγκριση µε τα στελέχη αναφοράς. Απαιτούνται
περαιτέρω µελέτες, ώστε να προσδιοριστεί ο µηχανισµός που προκαλεί τις παραπάνω
ιδιότητες.
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ASSESSMENT OF THE IMMUNOMODULATORY ACTIVITY OF
TWO POTENTIALLY PROBIOTIC LACTOBACILLUS STRAINS
USING AN IN VIVO MOUSE MODEL
Saxami Georgia 1, Chondrou Pelagia 1, Karapetsas Athanasios 1, Vasiliadis
Stavros 1, Lamprianidou Eleftheria 2, Kotsianidis Ioannis 2, Galanis Alexis 1
1

Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace,
Alexandroupoli, 2 Department of Hematology, Medical School, Democritus University
of Thrace, Alexandroupoli

The strains L. pentosus B281 and L. plantarum B282 are lactic acid bacteria newly
isolated from fermented olives and have been studied for their probiotic potential by in
vitro tests. The aim of the present study was to examine the immunomodulatory
activity of the above strains. To this end, we employed the six-day-old epithelium–
enclosed air pouch mouse model, a well characterized in vivo model of inflammation.
Control animals received Phosphate-buffered saline, or the reference strains L. casei
ΑTCC 393 / L. rhamnosus GG. in the air pouch. The exudate was collected, the cells
were counted, and further analysis of inflammatory exudate was performed by flow
cytometry. Cells were stained with specific monoclonal antibodies to detect
leukocytes, macrophages, granulocytes and neutrophils. Finally, the expression of 40
cytokines / chemokines, in response to administration to the air pouch with the
bacterial strains, was evaluated. The administration of bacterial strains L. pentosus
B281 and L. plantarum B282 in the air pouch of mice led to a rapid accumulation of a
significant number of cells in the exudate and particularly to an increased number of
leukocytes, granulocytes and macrophages. Administration of L. pentosus B281 or L.
plantarum B282 strains in the dorsal air pouch resulted in expression of specific
cytokines and chemokines. In conclusion the strains L. pentosus B281 and L.
plantarum B282 showed significant immunostimulatory effects in comparison to
reference strains. Further studies are needed to determine the mechanism causing the
above properties.
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«ΚΡΥΠΤΙΚΟΙ» ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥΡΙΝΩΝ ΣΤΟΝ
ASPERGILLUS NIDULANS ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΜΙΝΟΞΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ NCS1/FCY
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Σιούπουλη Γεωργία, Κρυπωτού Αιµιλία, Αµίλλης Σωτήρης & Διαλλινάς Γιώργος
Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Πανεπιστήµιο Αθήνας, Πανεπιστηµιούπολη
15784, Αθήνα, Ελλαδά

Οι µεταφορείς NCS1 είναι υπεύθυνοι για την πρόσληψη πουρινών, πυριµιδινών και
αναλόγων τους, µε αντιπροσώπους στα βακτήρια, τους µύκητες και αρκετα φυτά. Τα
µέλη της NCS1 των µυκήτων έχουν κατηγοριοποιηθεί σε δύο υποοικογένειες, την Fcy
και την Fur, µε βάση διαφορές στην δοµή και την εξειδίκευση της λειτουργιας τους,
αλλα και την εξελικτική τους απόκλιση. Η Fur υποοικογένεια του Aspergillus
nidulans χαρακτήριστηκε πρόσφατα και περιλαµβάνει γονίδια που κωδικοποιούν για
βασικούς µεταφορείς εξειδικευµένων στην προσληψη ουρακίλης, 5-φθοροουρακίλης
και αλλαντοΐνης, αλλα και για δευτερευοντες «κρυπτικούς» µεταφορείς µε διευρυµένη
ικανοτητα αναγνωρισης και αλλων νουκλετιδικων βασεων, οπως το ουρικο οξυ. Στην
παρούσα εργασία αναζητήσαµε την λειτουργια των υπολοιπων Fcy µεταφορέων (FcyA, -C, -D, -E) του A. nidulans. Χαρακτηρίσαµε πληρως τον FcyD ως µεταφορέα
µέσης-συγγένειας και χαµηλής-µεταφορικής ικανότητας, αλλά υψηλής-εξειδικευσης
για την αδενίνη, ενώ παρουσιαζουµε στοιχεια που δείχνουν οτι ο FcyE συνεισφέρει
στην πρόσληψη γουανίνης. Αντιθετα, δεν βρεθηκε ο ρολος των FcyC και FcyA.
Μελετήσαµε παραιτέρω τις σχέσεις δοµής-λειτουργίας του FcyD µέσω
κατευθυνόµενης µεταλλαξιγένεσης και ταυτοποιήσαµε δύο συντηρηµένα αµινοξικά
κατάλοιπα (Leu356 και Ser359) στο διαµεµβρανικό τµήµα 8 (ΤΜS8) ως καθοριστικής
σηµασίας για την εξειδίκευση του FcyD. Επιπλεόν αναγνωρίσαµε δύο σηµαντικά για
την λειτουργία του FcyD αµινοξικά κατάλοιπα (Phe167 και Ser171) στο
διαµεµβρανικό τµήµα 3 (ΤΜS3). Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι πώς η µεταλλαγή S359N
µετέτρεψε τον µεταφορέα FcyD σε ένα διευρυµένης εξειδίκευσης µεταφορέα
νουκλεοτιδίων µε «χιµαιρικα» κινητικά χαρακτηριστικά ενεργών µεταφορέων και
µεταφορέων διευκολούµενης διαχυσης. Τα αποτελέσµατα µας αποκαλύπτουν τη
σηµαντικότητα των ειδικών αµινοξικών κατάλοιπων στην λειτουργική εξέλιξη των
NCS1 µεταφορέων.
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CRYPTIC PURINE TRANSPORTERS IN ASPERGILLUS
NIDULANS CONFIRM THE IMPORTANCE OF SPECIFIC
RESIDUES IN THE EVOLUTION OF SUBSTRATE SPECIFICITY
IN THE NCS1/FCY SUBFAMILY
G. Sioupouli, E. Krypotou, S. Amillis & G. Diallinas
Faculty of Biology, Department of Botany, University of Athens, Panepistimioupolis
15784, Athens, Greece

NCS1 proteins are H+/Na+ symporters responsible for the uptake of purines,
pyrimidines or related metabolites in bacteria, fungi and some plants. Fungal NCS1
members are classified into two evolutionary and structurally distinct subfamilies,
known as Fur- and Fcy-like transporters. These subfamilies seem to have expanded by
gene duplications, which led to their functional diversification. The entire Fur
subfamily of Aspergillus nidulans has been recently characterised and shown to
include both major and cryptic transporters specific for uracil, 5-fluorouracil, allantoin
or/and uric acid. Here we present the functional analysis of all four A. nidulans Fcy
transporters (FcyA, FcyC, FcyD and FcyE) with previously unknown function. Our
analysis shows that FcyD is moderate-affinity, low-capacity, highly specific adenine
transporter, whereas FcyE contributes to guanine uptake. Rational mutational analysis
of FcyD showed that two variably conserved residues (Leu356 and Ser359) in
transmembrane segment 8 (TMS8) are critical for substrate specificity differences
among Fcy transporters, while two better conserved residues (Phe167 and Ser171) in
TMS3 are critical for function. Interestingly, mutation S359N converts FcyD to a
promiscuous nucleobase transporter exhibiting dual, substrate-dependent, mechanistic
properties, that is, compatible with proton symport versus facilitated diffusion.
Overall, our results reveal the importance of specific residues in the functional
evolution of NCS1 transporters.
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RNA ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Σκλαβιάδης Θεόδωρος
Σχολή Επιστηµών Υγείας, Τµήµα Φαρµακευτικής, ΑΠΘ

Ειδική επεξεργασία mRNA είναι ένα µετα-µεταγραφικό συµβάν που µπορεί να
επεκτείνει την κωδικοποίηση του γονιδιώµατος. Στηρίζεται στη δράση απαµινάσης
νουκλεοτίδιων τροποποιόντας mRNA βάσεων αδενοσίνης Α προς- ινοσίνη Ι
(διαβάζεται ως G) απο τα ένζυµα ADARs ή από κυτιδίνη C-προς-ουρακίλη U
(διαβάζεται ως Τ) από τα ένζυµα APOBEC-1. Πρόσφατες µεταγραφικές συγκρίσεις
έχουν αποκαλύψει εκτεταµένη επεξεργασία που επηρεάζει την τύχη του κυττάρου. Η
επεξεργασία του RNA είναι ιδιαίτερα σχετική µε διαφοροποιηµένους νευρώνες και
κύτταρα µικρογλίας σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες [Anthony et al.2010, Hideyama
et al.2010]. Αυτές οι αλλαγές φαίνεται να σχετίζονται µε την παθογένεση της AD, της
ΕΑΕ και των ασθενειών prion [Rosenberg et al.2011, Kiesel et al.2011]. Μια
συστηµατική προσέγγιση στην επεξεργασία RNA, σε νευροεκφυλιστικά νοσήµατα σε
πειραµατικά µοντέλα ζώων και σε ιστούς ανθρώπινου υλικού αυτοψίας βρίσκεται σε
εξέλιξη. Ολοκλήρωση των στόχων µας, θα δηµιουργήσει µία νέα προσέγγιση σε αυτές
τις παθολογικές καταστάσεις. Η ύπαρξη κοινών τροποποιήσεων RNA µεταξύ του
ΚΝΣ και περιφερικών ιστών θα µπορούσε να έχει πιθανή διαγνωστική και
θεραπευτική αξία.
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RNA EDITING IN NEURODEGENERATIVE DISEASES
Sklaviadis Theodoros
School of Health Sciences Laboratory of Pharmacology Aristotle University of
Thessaloniki
Specific mRNA editing is a post-transcriptional event that can expand the coding
capacity of the genome. It relies on polynucleotide deaminases to edit mRNA from Ato-I (read as G) (ADARs) or from C-to-U (APOBEC-1). Recent binary
genome:transcriptome comparisons have revealed widespread editing, affecting the
translational outcome of the cell. We propose that RNA editing is especially relevant
to terminally differentiated neurons and is altered in neurodegenerative diseases
[Anthony et al.2010;Hideyama et al.2010]. Transcripts of key interest to the
pathogenesis of AD, EAE and prion diseases are edited [Rosenberg et al.2011,Kiesel
et al.2011]. A multidisciplinary approach in RNA editing, human degenerative
diseases and experimental animal models have been studied the effects of RNA editing
in Multiple Sclerosis, Alzheimer's and Prion diseases in tissues from wildtype, or
editing-deficient mice; and from healthy and diseased human material. Completion of
our aims will establish a role for editing in these pathologies. The existence of
common RNA editing patterns between CNS and peripheral tissue could be of
diagnostic and therapeutic relevance.
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ΤΟ ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ PISTACIA
LENTISCUS VAR. CHIA, ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥ
ΣΤΟΜΑΤΟΣ, ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ
ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΙΚΟ
Σπυριδοπούλου Κατερίνα1, Τιπτιρή-Κουρπέτη Αγγελική1, Φίτσιου Ελένη1,
Λάµπρη Ευαγγελή2, Βασιλειάδης Σταύρος1, Βαµβακιάς Μανώλης3, Μπαρδούκη
Χάιδω3, Γούσια Άννα2, Μαλάµου-Μήτση Βασιλική2, Παναγιωτίδης Ι Μιχάλης4,
Γαλάνης Αλέξης1, Παππά Αγλαΐα1, Χλίχλια Κατερίνα1
1

Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Πανεπιστηµιούπολη-Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, 2Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων, Πανεπιστηµιούπολη, Ιωάννινα, 3ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., Αφίδνες, Αττική, 4School of
Life Sciences, Heriot Watt University, Edinburgh, Scotland, United Kingdom

Το φυτό Pistacia lentiscus var. chia (µαστιχόδεντρο), καλλιεργείται στο νότιο τµήµα
της Χίου για την αρωµατική ρητίνη που εκκρίνεται από τον κορµό του (Μαστίχα). Η
ρητίνη της µαστίχας χρησιµοποιείται κυρίως σαν πρόσθετη ουσία τροφίµων
προσδίδοντας την χαρακτηριστική γεύση, ωστόσο, πρόσφατες µελέτες υποδεικνύουν
την δυνατότητα θεραπευτικής χρήσης της µαστίχας έναντι της υψηλής χοληστερίνης,
του διαβήτη και της νόσου του Crohn. Διερευνήσαµε την επίδραση του αιθέριου
ελαίου της µαστίχας και των βασικών συστατικών αυτού στην ανάπτυξη καρκίνου του
παχέος εντέρου α) in vitro σε καρκινικές κυτταρικές σειρές και β) in vivo σε µοντέλο
καρκίνου του παχέος εντέρου στον ποντικό, µετά από από του στόµατος
προφυλακτική χορήγηση. Το µαστιχέλαιο, περιόρισε, πιο αποτελεσµατικά από τα
βασικά συστατικά του (µονοτερπένια), τον πολλαπλασιασµό κολονικών καρκινικών
κυττάρων in vitro αλλά και την ανάπτυξη καρκινώµατος του παχέος εντέρου in vivo,
στον ποντικό. Η µείωση του µεγέθους των όγκων στα πειραµατόζωα που έλαβαν
µαστιχέλαιο, συνοδευόταν από µείωση στην πρωτεϊνική έκφραση των µοριακών
δεικτών κυτταρικού πολλαπλασιασµού Ki-67 και survivin, καθώς και από ενισχυµένη
ενεργοποίηση της προ-αποπτωτικής κασπάσης-3. Μόνο το αιθέριο έλαιο της µαστίχας
επέφερε στατιστικά σηµαντική µείωση στο µέγεθος των όγκων, και όχι τα δυο βασικά
συστατικά του, α-πινένιο και µυρκένιο, ούτε και ο συνδυασµός αυτών. Εποµένως, τα
διαφορετικά βιοενεργά µονοτερπένια που συνιστούν το αιθέριο έλαιο της µαστίχας,
παρουσιάζουν συνεργιστική αντιπολλαπλασιαστική δραστικότητα έναντι του
καρκίνου του παχέος εντέρου, καταδεικνύοντας την αναγκαιότητα της περαιτέρω
διερεύνησης της χρήσης του µαστιχέλαιου, ως βιολειτουργικό θεραπευτικό ή/και
χηµειοπροφυλακτικό τρόφιµο έναντι του καρκίνου του παχέος εντέρου.
Η παρούσα µελέτη χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα «Συνεργασία 2011-Συµπράξεις παραγωγικών και
ερευνητικών φορέων σε Εστιασµένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τοµείς» (Κωδ. έργου:
11ΣΥΝ_2_566).
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MASTIC ESSENTIAL OIL EXTRACTED FROM THE RESIN OF
PISTACIA LENTISCUS VAR. CHIA ATTENUATES COLON
CARCINOMA GROWTH IN MICE FOLLOWING ORAL
ADMINISTRATION
Spyridopoulou Katerina1, Tiptiri-Kourpeti Angeliki1, Fitsiou Eleni1, Lampri
Evangeli2, Vasileiadis Stavros1, Vamvakias Manolis3, Bardouki Haido3, Gousia
Anna2, Malamou-Mitsi Vasiliki2, Panayiotidis Ι Mihalis4, Galanis Alex1, Pappa
Aglaia1, Chlichlia Katerina1
1

Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace,
University Campus-Dragana, Alexandroupolis, Greece, 2Department of Pathology,
School of Health Sciences, University of Ioannina, Greece, 3VIORYL S.A., Afidnes,
Greece, 4School of Life Sciences, Heriot Watt University, Edinburgh, Scotland, United
Kingdom

Pistacia lentiscus var. chia (mastic tree) is a plant that is cultivated in the southern part
of the Greek island Chios for its aromatic resin, known as mastic (masticha). Mastic
resin is mostly used as a flavoring agent, but recent studies suggest its potential for
treatment of high cholesterol, diabetes and Crohn’s disease. We investigated the
effects of mastic oil and its major constituents on colon carcinoma proliferation, a) in
vitro in colon cancer cell lines and b) in vivo on tumor growth in mice following oral
administration. Mastic oil inhibited - more effectively than its major monoterpenes proliferation of colon cancer cells in vitro. In addition, mastic oil suppressed the
growth of colon carcinoma tumors in mice following daily oral administration. A
reduced expression of the proliferation markers Ki-67 and survivin , and an elevated
expression of cleaved caspase-3 in tumor tissues from mice treated with mastic oil
accompanied the observed effects. Notably, only mastic oil induced a statistically
significant anti-tumor effect in mice but not its two main constituents alpha-pinene and
myrcene or a combination thereof. Thus, different bioactive monoterpenes present in
mastic oil exert synergistic growth inhibitory effects against colon carcinoma
suggesting a strong nutraceutical and chemopreventive potential of mastic oil against
colon cancer.
The present study was funded by a “Cooperation 2011-Partnerships of Production
and Research Institutions in Focused Research and Technology Sectors” grant
(Project 11SYN_2_566).
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ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕ
ΕΝΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙ: Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Στάικου Αλεξάνδρα
Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
Από την πρώτη αναφορά του Δαρβίνου στη φυλοεπιλογή έως σήµερα, έχουν γίνει
σηµαντικά βήµατα για την κατανόηση του τρόπου µε τον οποίον ο ανταγωνισµός για
αναπαραγωγικούς συντρόφους ή για τους γαµέτες τους διαµορφώνει τη συµπεριφορά,
τη µορφολογία, τη φυσιολογία ή τις στρατηγικές του κύκλου ζωής στους εγγενώς
αναπαραγόµενους οργανισµούς. Μέσα στο θεωρητικό αυτό πλαίσιο, µια ερευνητική
προσέγγιση εστιάζει στη µελέτη της διαφοροποίησης των αναπαραγωγικών
χαρακτηριστικών µεταξύ στενά συγγενικών ειδών ή µεταξύ π ληθυσµών του ίδιου
είδους θεωρώντας ότι η φυλοεπιλογή πιθανώς επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές
συνθήκες και µπορεί να επιταχύνει τη διαφοροποίηση των αναπαραγωγικών
χαρακτηριστικών µεταξύ πληθυσµών. Η έρευνά µας εστιάζει στη γεωγραφική
διαφοροποίηση των αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών στο ταυτόχρονα ερµαφρόδιτο
χερσαίο σαλιγκάρι Cornu aspersum, µε στόχο τη διερεύνηση του βαθµού στον οποίο
αυτή διαµορφώνεται από την πίεση της φυλοεπιλογής λόγω των ετερογενών
περιβαλλοντικών συνθηκών που αντιµετωπίζουν οι επιµέρους πληθυσµοί. Τα
χαρακτηριστικά της αναπαραγωγικής ανατοµίας και συµπεριφοράς καταγράφονται σε
σαλιγκάρια από πληθυσµούς που προέρχονται από διαφορετικά ενδιαιτήµατα και
περιοχές µε διαφορετικό τύπο κλίµατος, σε συνθήκες εργαστηρίου. Οι καταγραφές
µας έχουν τεκµηριώσει υψηλή δυναµική για τη λειτουργία προ- και µετάσυζευκτικών µηχανισµών φυλοεπιλογής στο είδος αυτό. Έχει καταγραφεί υψηλή
συχνότητα ζευγαρώµατος και κατά συνέπεια µεγάλη ένταση σπερµατικού
ανταγωνισµού. Ανάλυση πατρότητας σε ωαποθέσεις σαλιγκαριών µετά από τριπλό
ζευγάρωµα έδειξε ότι η πιθανότητα και το ποσοστό πατρότητας επηρεάζεται από το
µήκος του επιφάλλου και τη σειρά σύζευξης. Η διάρκεια της σύζευξης κυµαίνεται
ισχυρά µεταξύ δύο και δώδεκα ωρών και στο διάστηµα αυτό συµβαίνει ο
σχηµατισµός, η πλήρωση και η αµοιβαία µεταφορά των σπερµατοφόρων.
Χαρακτηριστικά όπως η συχνότητα και η διάρκεια της σύζευξης καθώς και το
µέγεθος τµηµάτων του αναπαραγωγικού συστήµατος βρέθηκε ότι διαφέρουν
σηµαντικά µεταξύ πληθυσµών και περιοχών. Στη συνέχεια, τα χαρακτηριστικά αυτά
καταγράφηκαν σε απογόνους των άγριων σαλιγκαριών, που µεγάλωσαν σε
εργαστηριακές συνθήκες, για να διερευνηθεί και να τεκµηριωθεί η πληθυσµιακή
διαφοροποίηση τους.
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SPERM COMPETITION AND SEXUAL SELECTION IN A
SIMULTANEOUSLY HERMAPHRODITIC LAND SNAIL: THE
ROLE OF CLIMATE IN THE CONFORMATION OF MATING
STRATEGY
Staikou Alexandra
Department of Zoology, School of Biology, A.U.Th.
Since Darwin’s conception of sexual selection great strides have been made in
understanding how competition for mating partners and/or their gametes alters the
behaviour, morphology, physiology and life-history strategies of sexually reproducing
organisms. Within the framework of sexual selection a line of empirical tests focuses
on variation in reproductive traits among closely related species, or populations within
a species as sexual selection may vary with environmental conditions which may
accelerate the differentiation of sexual traits between populations. We study
geographic variation in the opportunity for sexual selection and reproductive traits in
the simultaneously hermaphroditic land snail Cornu aspersum. Such variation is well
documented for this species, but the extent to which this is driven by diverse pressures
of sexual selection under heterogeneous environmental conditions among populations
remains unexplored. Specifically, we study inter-population variation of behavioural
and anatomical reproductive traits, tested under common laboratory conditions, in
snails from contrasting habitats within and among regions of differing climate
conditions. Our studies documented a high potential for both pre- and post-copulatory
sexual selection to operate in C. aspersum. Specifically, snails have been reported to
copulate frequently suggesting high levels of multiple mating and therefore intense
sperm competition. Paternity analyses in triple mated snails suggested mating order
and epiphallus length as important predictors for the outcome of sperm competition in
this species. Copulation duration is highly variable ranging from two to twelve hours,
during which mutual formation, filling, transfer and digestion of the spermatophore
occurs in both mating partners. Among the traits studied copulation frequency and
duration as well as several traits of reproductive anatomy have been documented to
differ significantly among populations from contrasting habitats. Moreover we
identified traits in which the differences observed in wild caught individuals were
consistent in their offspring when raised under common laboratory conditions.
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Η ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΡΗΧΩΝ ΛΙΜΝΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στάµου Γεωργία, Μιχαλούδη Ευαγγελία*
Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (*email: tholi@bio.auth.gr)

Η παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη διερεύνηση των ζωοπλαγκτικών κοινωνιών
των λιµνών Βουλκαριά, Κάρλα και Πικρολίµνη οι οποίες είναι ρηχές µε διαφορετική
αλατότητα (χαµηλής, µέσης και υψηλής αλατότητας αντίστοιχα). Για το σκοπό αυτό
εξετάστηκαν δείγµατα που συλλέχθηκαν την περίοδο Δεκέµβριος 2014 - Οκτώβριος
2015 µε στόχο την καταγραφή της σύνθεσης και την εκτίµηση της αφθονίας και της
βιοµάζας. Από την αναγνώριση των ζωοπλαγκτικών οργανισµών καταγράφηκαν 63
τάξα στη λίµνη Βουλκαριά, 33 τάξα στη λίµνη Κάρλα και 20 τάξα στη λίµνη
Πικρολίµνη. Στη σύνθεση των ζωοπλαγκτικών κοινωνιών κυριάρχησαν τα
τροχοφόρα, µε εννέα από αυτά (Cephalodella misgurnus, Eosphora najas, Eothinia
elongata, Filinia hofmanni, Lecane subtilis, Lepadella ehrenbergii, Resticula
melandocus, Synchaeta kitina, Trichocerca dixonnuttalli) να αποτελούν νέες
καταγραφές για την ελληνική πανίδα. Όσο αφορά την αφθονία, την άνοιξη
κυριάρχησαν τα καρκινοειδή (κλαδοκερωτά και κωπήποδα) και στις αρχές του
φθινοπώρου αυξήθηκαν τα τροχοφόρα. Η σύνθεση και η διακύµανση της αφθονίας
των τροχοφόρων επηρεάστηκαν από την αυξηµένη αλατότητα και τη θήρευση από τα
κωπήποδα στις λίµνες Κάρλα και Πικρολίµνη. Η ο µάδα των κλαδοκερωτών
κυριάρχησε µόνο στη λίµνη Βουλκαριά λόγω της αυξηµένης συµµετοχής του Bosmina
longirostris. Στις λίµνες Κάρλα και Πικρολίµνη οι αυξηµένες τιµές βιοµάζας που
καταγράφηκαν (έως 3295,29 και 5320,72 µg/L αντίστοιχα) οφείλονταν στην
αυξηµένη συµµετοχή των µεγαλόσωµων κωπήποδων, ενώ στη λίµνη Πικρολίµνη και
στην έλλειψη θηρευτικής πίεσης από τα ψάρια.

246

Proccedings of the 38th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences Kavala, May 26-28, 2016

ZOOPLANKTON COMMUNITIES OF SHALLOW LAKES WITH
DIFFERENT LEVELS OF SALINITY IN GREECE
Stamou Georgia, Michaloudi Evangelia*
Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, (*email: tholi@bio.auth.gr)

The present research is the first study regarding the zooplankton communities of lakes
Voulkaria, Karla and Pikrolimni, which are shallow with different levels of salinity
(freshwater, subsaline and hypersaline, respectively). Zooplankton samples, collected
during the period December 2014 - October 2015, were analyzed in order to study
species composition, abundance and biomass. The recorded zooplankton communities
consisted of 63 taxa in Lake Voulkaria, 33 taxa in Lake Karla and 20 taxa in Lake
Pikrolimni. Rotifers was the dominant group regarding species composition, with nine
of them (Cephalodella misgurnus, Eosphora najas, Eothinia elongata, Filinia
hofmanni, Lecane subtilis, Lepadella ehrenbergii, Resticula melandocus, Synchaeta
kitina, Trichocerca dixonnuttalli) being recorded for the first time in Greek lakes.
Crustaceans (cladocerans and copepods) dominated the total abundance in spring
while rotifers abundance increased in autumn. Rotifers' composition and abundance
were influenced by increased salinity and predation pressure from copepods in lakes
Karla and Pikrolimni. Cladocerans dominated in terms of abundance due to the
increased contribution of Bosmina longirostris in Lake Voulkaria. The high biomass
values (up to 3295.23 and 5320.72 µg/L), were recorded in lakes Karla and Pikrolimni,
respectively due to large-bodied copepods, while in Lake Pikrolimni this could also be
attributed to the absence of fish predation.
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ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΒΙΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
Στέφου Φ., Κωνσταντή Ο., Παπασιδέρη Ι.
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Πανεπιστιµιόπολις, 15784, Αθήνα
Η χρήση εργαλείων εξόρυξης κειµένου αποτελεί ένα νέο και γρήγορα αναπτυσσόµενο
µέσο ανάκτησης πληροφοριών συµβάλλοντας αποτελεσµατικά στη διαχείριση της
πληθώρας των στοιχείων που συνεχώς προστίθενται στις βάσεις δεδοµένων.
Πρόβληµα που υφίσταται και στην έρευνα των ερυθροκυτταρικών µεµβρανών που
σχετίζονται µε µία σειρά σοβαρών ασθενειών, πλήττοντας µεγάλο αριθµό ατόµων.
Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε να προταθούν πιθανά νέα φάρµακα για
ασθένειες π ου εµπλέκονται οι ερυθροκυτταρικές πρωτεΐνες ύστερα από συστηµική
ανάλυση των µονοπατιών της βιογένεσής τους (ερυθροποίηση, διαφοροποίηση,
ωρίµανση) µε τη χρήση του εργαλείου βιβλιογραφικής ανάλυσης Viz.it. Αρχικά
µελετήθηκε η διασύνδεση των εν λόγω µονοπατιών µε άλλα και µε βάση την
προκύπτουσα βιβλιογραφία επελέγησαν αυτά της αποπυρήνωσης, αυτοφαγίας,
διακοπής κυτταρικού κύκλου, κυτταρικού θανάτου, κυτοκίνησης, αγγειογένεσης και
της απόκρισης στην Epo και ακολούθησε η αναζήτηση των κοινών τους ασθενειών.
Επελέγησαν αυτές που εµπλέκονταν όλα ή τα περισσότερα µονοπάτια και
προσδιορίστηκαν τα γονίδια που σχετίζονταν µε την εκάστοτε ασθένεια και τα
µονοπάτια της. Αναλύθηκαν η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, η καρδιακή ανεπάρκεια
και η καταστροφή των ερυθροκυττάρων µέσω της IL-3 και της σπεκτρίνης. Κάθε
ασθένεια διασυνδέθηκε µε καθένα από τα δύο γονίδια µέσω φαρµάκων, εξήχθησαν
συµπεράσµατα σχετικά µε την ήδη ακολουθούµενη θεραπευτική προσέγγιση και
βάσει αυτής, επελέγησαν και προτάθηκαν φάρµακα που σχετίζονται µε τη δράση του
γονιδίου και που συνάδουν µε το φαρµακευτικό σχήµα, δεν παρουσιάζουν τοξικότητα,
αλλά δεν χρησιµοποιούνται για θεραπεία, όπως τα: Filgrastim(G-CSF παράγοντας),
Doxycycline, Annexin A5, Superoxide dismutase, Lactoferrin, Tetracycline, Rifabutin
για την IL-3 και τα Leupeptins, Calpain inhibitor III, Iodoacetamide, Serotonin,
Dopamine και Mannitol για την σπεκτρίνη. Τα αποτελέσµατα είναι µεν ευοίωνα,
αποµένει δε η πειραµατική µελέτη της απόκρισης της κάθε ασθένειας στις
προτεινόµενες δραστικές ουσίες.
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SYSTEMIC ANALYSIS OF BIOLOGICAL PATHS OF THE
BIOGENESIS OF ERYTHROCYTE PROTEINS
Stefou F., Konstanti O., Papasideri I.
Cell Biology and Biophysics Sector, Department of Biology, University of Athens,
Panepistimiopolis, 15784, Athens
Text mining constitutes a new and rapidly evolving tool for information retrieval,
contributing effectively in the management of the new knowledge daily added to the
data bases, problem that also exists in the field of research. Erythrocyte membranes
are involved to various diseases, affecting a large number of individuals. In this study,
we attempted to propose new possible candidate drugs for diseases related to
erythrocyte proteins by studding the correlation of their biogenesis paths
(erythropoiesis, differentiation, maturation) using the bibliographic analysis tool
Viz.it. Initially we studied the interconnection of these pathways with others and based
upon the derived literature we selected the following ones: enucleation, autophagy,
cell cycle arrest, cell death, cytokinesis, angiogenesis and response to Epo. The
common diseases were determined and we further analyzed the diseases in which all
or the majority of the pathways were involved. Subsequently we determined the
related genes to each disease and its pathways. Chronic kidney disease, heart failure
and erythrocyte destruction were thoroughly studied via their interconnection with the
genes IL-3 and spectrin. Then we studied the interconnection between the two genes
and each disease via drugs. Taking in consideration the current therapeutic approach,
we proposed new candidate drugs related either to IL-3 or spectrin that are in
accordance to the therapeutic scheme, are lacking of toxicity and they are not currently
used for the previously mentioned disease treatment such as: Filgrastim(G-CSF
factor), Doxycycline, Annexin A5, Superoxide dismutase, Lactoferrin, Tetracycline,
Rifabutin for IL-3 and Leupeptins, Calpain inhibitor III, Iodoacetamide, Serotonin,
Dopamine and Mannitol for spectrin. The results are promising although remains the
experimental confirmation in order to verify the above proposals.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΣΩΜΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ RNA ΣΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Στουκίδου Μυρτιάννα, Παντερής Εµµανουήλ, Ντάφου Δήµητρα, Χατζοπούλου—
Κλαδαρά Μαργαρίτα
Εργαστήριο Βιολογίας Ανάπτυξης, Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής
Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
54124
Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα (ΗΚΚ) συνιστά την 3η σε συχνότητα αιτία θανάτου
από κακοήθειες, µε σύνολο 600,000 θανάτων ετησίως παγκοσµίως. Η
ηπατοκαρκινογένεση είναι µια διαδικασία πολλαπλών διαδοχικών γεγονότων που
προκύπτουν από αλλαγές που περιλαµβάνουν ογκοκατασταλτικά γονίδια (όπως ο
µεταγραφικός παράγοντας HNF4α) και επιγενετικές αλλαγές (όπως ογκογονικών/
ογκοκατασταλτικών microRNAs, miRNAs) που οδηγούν σε τροποποιήσεις της
γονιδιακής λειτουργίας. Τα miRNAs εκφράζονται σε διαφορετικά κύτταρα στο
µικροπεριβάλλον του ιστού αλλά και ελεύθερα στο αίµα. Η κατηγορία των
κυκλοφορούντων miRNAs, συσκευάζονται σε µικρά µεµβρανικά σωµάτια, τα
εξοσώµατα. Τα εξοσωµικά miRNAs εκκρίνονται από διάφορους τύπους κυττάρων και
έχουν την ικανότητα απορρόφησης από άλλα κύτταρα δέκτες. Στην παρούσα µελέτη,
αποµονώσαµε εξοσώµατα απο υπερκείµενο τρισδιάστατων ηπατικών καρκινικών
πολυκυτταρικών σφαιροειδών µετά απο καλλιέργεια 10 ηµερών σε πλαστικά χαµηλής
προσκόλησης, µε την µέθοδο της καθίζησης. Πραγµατοποιήθηκε ανάλυση
ηλεκτρονικής µικροσκοπίας και διαπιστώθηκε το µέγεθος των αποµονοµένων
εξοσωµάτων από 20-150nm. Στην συνέχεια, θελήσαµε να αναλύσουµε το περιεχόµενο
των εξοσωµικών miRNAs, εκκρινόµενα από πολυκυτταρικά σφαιροειδή
ηπατοκαρκινικών µονοκλωνικών κυτταρικών σειρών σταθερής αποσιώπησης του
HNF4α, µε αυξηµένη ογκογονικότητα. Real-time qPCR µικροσυστυχίες 84 miRNAs
(HumanmiRNomemiScript) ανέδειξαν τις σηµαντικότερες διαφορικά εκφρασµένες
οικογένειες εξοσωµικών miRNAs, µετά την αποσιώπηση του ογκοκατασταλτικού
HNF4α στο Η ΚΚ. Θα επακολουθήσει επαλήθευση των δεδοµένων που ίσως
αποτελούν ισχυρούς βιοδείκτες για την διάγνωση του ΗΚΚ και την πρόγνωση και
εξέλιξη της ηπατοπάθειας και του καρκίνου.
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INVESTIGATION OF EXOSOMAL MICRO RNAS IN THREE
DIMENSIONAL CELLULAR MODELS OF HEPATOCELLULAR
CARCINOMA
Stoukides Myrtianna, Panteris Emmanouil, Dafou Dimitra, HadzopoulouCladaras Margarita
Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology,
Faculty of Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 54 124 Thessaloniki

Hepatocellular carcinoma (HCC) constitutes the third leading cancer related death
worldwide, with 600,000 people affected each year. Hepatocarcinogenesis is a
multistep process dependent on alterations, in tumour suppressor genes (like
transcription factor HNF4α) and epigenetic alterations (oncogenic and tumour
suppressive microRNAs, miRs), leading to deregulated gene expression. Different cell
types within the tumour tissue microenvironment express unique MiR profiles with
some of them also expressed freely in blood. MiRs found in circulation are packaged
within exosomes, tiny membrane-bound vesicles, which are over-produced by most
proliferating cell types during normal and pathological states. Their levels are upregulated in disease states such as cancer. Exosomes contain a wide variety of miRs
that are representative to their cellular origin and shuttle from a donor cell to a
recipient cell. In the present study, we have isolated exosomes secreted from liver
cancer multicellular spheroids, cultured for 10 days in low adherence tissue culture
plastics, using precipitation isolation methods. Electron microscopy analysis, verified
the size of the exosomes ranging from 20-150 nm. Next, we analysed miRs exosomal
contents secreted from multicellular spheroids of monoclonal liver cancer cells
following stable silencing of tumour suppressor HNF4α. Real-time qPCR low density
human miRNome arrays were used to identify the statistical significant differential
expression of 84 of the most common miR families. Functional validation of the
resulting targets will lead to the identification of strong biomarkers for the diagnosis,
prognosis and progression of liver cancer disease.
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
ALGYROIDES (SAURIA: LACERTIDAE) ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
Στραχίνης Ηλίας, Πατρωνίδης Πολίτης, Καραΐσκου Νικολέτα, Πουλακάκης
Νικόλαος, Jablonski Daniel, Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Βιολογίας,
Πανεπιστήµιο Κρήτης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Department of Zoology,
Comenius University in Bratislava, Slovakia

Το γένος Algyroides ανήκει στην οικογένεια Lacertidae και περιλαµβάνει τέσσερα
είδη σαυρών, εκ των οποίων τα δύο, Algyroides nigropunctatus και A. moreoticus,
απαντούν στην Ελλάδα, ενώ το δεύτερο συνιστά ενδηµικό είδος της χώρας. H A.
nigropunctatus εµφανίζει δύο διαφορετικούς χρωµατικούς φαινότυπους ανάλογα µε
την περιοχή εξάπλωσης. Μέχρι σήµερα δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία ενδελεχής
µοριακή προσέγγιση επίλυσης των φυλογενετικών σχέσεων µεταξύ νησιωτικών και
ηπειρωτικών πληθυσµών των δύο ειδών, που αποτελεί και τον στόχο της παρούσας
εργασίας. Δείγµατα φρέσκου ιστού εξασφαλίστηκαν, καθώς και συντηρηµένου
βιολογικού υλικού από τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας της Κρήτης και της Βόννης,
έτσι ώστε να καλυφθεί όσο το δυνατόν αντιπροσωπευτικά η έκταση κατανοµής των
δύο ειδών. Τόσο µιτοχονδριακά, όσο και πυρηνικά γονίδια, αλληλουχήθηκαν µε
σκοπό τον έλεγχο της εδνοειδικής και διαειδικής γενετικής ποικιλότητας. Τα
µιτοχονδριακά δεδοµένα για την A. nigropunctatus αποκαλύπτουν την ύπαρξη
αρκετών κλάδων που αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα γεωγραφικά διαµερίσµατα.
Συνδυάζοντας τα έως τώρα µοριακά δεδοµένα µε παρατηρήσεις στο πεδίο, φαίνεται
να προκύπτει αναπαραγωγική αποµόνωση µεταξύ των δύο διαφορετικών χρωµατικών
µορφοτύπων στα νότια της δυτικής Ελλάδας, οι
οποίοι είναι γενετικά
διαφοροποιηµένοι, απουσία γεωγραφικών φραγµών µεταξύ τους. Καµία σηµαντική
διαφοροποίηση δεν προέκυψε εντός των πληθυσµών της A. moreoticus. Τα δεδοµένα
της παρούσας εργασίας υποδεικνύουν την ανάγκη µιας διεξοδικής µορφολογικής
µελέτης, που πιθανόν να συµβάλλουν στην αναθεώρηση της ταξινόµησης της A.
nigropunctatus.
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MOLECULAR PHYLOGENY OF THE TWO ALGYROIDES
SPECIES (SAURIA: LACERTIDAE) IN THE BALKAN
PENINSULA
Strachinis Ilias, Patronidis Politis, Karaiskou Nikoleta, Poulakakis Nikos,
Jablonski Daniel, Triantafyllidis Alexandros
School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Department of Biology,
University of Crete, Natural History Museum of Crete, University of Crete,
Department of Zoology, Comenius University in Bratislava, Slovakia
The lizards of the genus Algyroides belong to the family of Lacertidae and currently
comprise four morphological species. Two of them (Algyroides nigropunctatus and A.
moreoticus) are distributed in Greece, whereas the second one is a Greek endemic.
Algyroides nigropunctatus interestingly presents two different location-specific color
phenotypes. Hitherto, there hasn’t been any assiduous molecular study on the
phylogenetic relationships between the different insular and continental populations of
the two species, which is the aim of the present work. Fresh tissue samples, as well as
voucher samples from the Natural History Museums of Crete and Bonn, were obtained
in order to represent the two species’ range sufficiently. Both mitochondrial and
nuclear genes were sequenced in order to reveal the intra- and inter-specific genetic
differentiation. Mitochondrial data reveal the presence of several clades of A.
nigropunctatus with distinct geographic distribution in southwestern Greece.
Combining molecular data and field observations it seems that there is reproductive
isolation between the two color morphotypes, which are genetically distinct, despite
the absence of any geographic barrier in western mainland Greece. No significant
divergence was revealed within A. moreoticus. Current data indicate a possible need
for a thorough morphological survey that may contribute to a re-evaluation of A.
nigropunctatus taxonomy.
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ΠΡΟΣΔΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ HU ΣΤΟ RNA ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΕΝΖΥΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ APP
Ταµιωλάκης Θεόδωρος, Φραγκούλη Αποστολία, Δοξάκης Επαµεινώνδας
Εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρικής Νευροβιολογίας, Τοµέας Βασικής Έρευνας,
ΙΙΒΕΑΑ
Στο πλαίσιο της µετα-µεταγραφικής ρύθµισης, καθοριστικό ρόλο στη µοίρα ενός
γονιδίου παίζουν κάποιες πρωτεΐνες µε την ιδιότητα να προσδένονται στο mRNA. Η
οικογένεια των πρωτεϊνών HU έχουν αυτή την ιδιότητα και φαίνεται να εµφανίζουν
θετική συσχέτιση µε τη µνήµη στον εγκέφαλο. Η νόσος Αλτσχάιµερ η οποία οδηγεί σε
απώλεια της µνήµης προκαλείται από την τοξική δράση ολιγοµερών του πεπτιδίου Αβ
καθώς και από την υπερφωσφορυλιωµένη µορφή της πρωτεΐνης TAU που βρίσκεται
στις συνάψεις. Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µελετήθηκε τη σχέση των
πρωτεϊνών HU µε τα ένζυµα που ευθύνονται για το µεταβολικό δρόµο παραγωγής του
πεπτιδίου Αβ. Αυτό πραγµατοποιήθηκε µε υπερέκφραση των πρωτεϊνών Η U µέσω
διαµόλυνσης µε πλασµίδια και µέτρησης της ποσότητας των ενζύµων µε
ανοσοαποτύπωµα Western. Τα αποτελέσµατα είναι κάπως αντιφατικά µε τα ήδη
υπάρχοντα και δείχνουν αύξηση προς το δρόµο παραγωγής του πεπτιδίου Αβ που
επηρεάζει αρνητικά τη δηµιουργία µνήµης. Αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι
πρωτεΐνες Η U πιθανόν να εµπλέκονται και σε άλλα µεταβολικά µονοπάτια που
ρυθµίζουν την τελική ποσότητα του Αβ.
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BINDING OF HU PROTEINS TO RNA AND THEIR IMPACT ON
THE ENZYMES WHICH METABOLISE APP
Tamiolakis Theodoros, Fragkouli Apostolia, Doxakis Epameinondas
Laboratory of Molecular and Cellular Neurobiology, Department of Basic Research,
BRFAA
Concerning post-transcriptional regulation, there are several proteins which play an
important role in gene regulation by binding to mRNAs. The protein family HU has
this capacity and seem to be positively correlated with the establishment of memory in
the nervous system. Alzheimer’s disease which leads to memory loss is caused by the
toxicity of Αβ oligomers and by hyperphosphorylated protein TAU which binds to
neuron synapses. In this essay, we studied the relation between HU proteins and
enzymes which are responsible for the production of Αβ peptide. This was
accomplished by overexpressing the different HU proteins using transfection with
plasmids and by quantifying the enzymes involved using Western Blot. The results
seem to be in contrast with expectation of enhancing the a-secretase pathway and
show increase in the pathway responsible for the production of Αβ peptide. This leads
to the conclusion that possibly HU proteins are implicated in other metabolic pathways
that regulate final quantity of Αβ via other means.
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΚΡΙΤΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
LACTOCOCCUS LACTIS: ΜΙΑ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Τασάκης Ραφαήλ Νικόλαος, Τσιτσοπούλου Χαρίκλεια, Τουράκη Μαρία
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας,
Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη

Το προβιοτικό Lactococcus lactis subsp. lactis είναι γνωστό για τη αντιµικροβιακή του
δράση, γεγονός που έχει κινήσει το ενδιαφέρον της µεταβολοµικής σε επίπεδο
διαβακτηριακής επικοινωνίας (Quorum sensing). Στην παρούσα εργασία, γίνεται µία
βιοπληροφορική προσέγγιση των λαντιβιοτικών (βακτηριοσίνες κλάσης Ι), πεπτιδίων
του εκκριτώµατος που περιέχουν λανθιονίνη, τα οποία συµπληρώνουν το παζλ της
αντιµικροβιακής του δράσης. Με τα παρεχόµενα από το European Bioinformatics
Institute (EMBL-EBI) υπολογιστικά εργαλεία (Clustal Omega, BLAST) και βάσεις
δεδοµένων (UniProt, Protein Data Bank, ModBase), προσεγγίσαµε την εξέλιξη των
αντιµικροβιακών πεπτιδίων του εκκριτώµατος, υπογραµµίζοντας συντηρηµένα µοτίβα
και αµινοξικές αλληλουχίες. Εστιάσαµε στη νισίνη, που αποτελεί το κύριο
λαντιβιοτικό του L. lactis και εκκρίνεται σε µεγαλύτερη ποσότητα από οποιοδήποτε
άλλο πεπτίδιο. Εχει δύο µορφές την Α και Ζ, για τις οποίες προσεγγίστηκαν µοντέλα
των 3D δοµών τους. Παλαιότερα πειράµατα, για τα οποία χρησιµοποιήθηκε
Lactococcus lactis σειράς ATCC 11454, απέδωσαν αντιµικροβιακή δράση σε
κλάσµατα του εκκριτώµατος έπειτα από καθίζηση µε θειϊκό αµµώνιο (1), αλλά και
έπειτα από επίδραση µε οργανικό διαλύτη (χλωροφόρµιο – µεθανόλη, 2:1) στο
υπερκείµενο της προηγούµενης καθίζησης (2). Και στα δύο κλάσµατα έχει
ταυτοποιηθεί η νισίνη, ό µως πιθανότατα δεν είναι η ίδια µορφή, καθώς διαφορετική
αναδίπλωση που οφείλεται σε µόλις ένα αµινοξύ, αλλάζει άρδην τη φύση του µορίου.
Προτείνουµε πως στο ίζηµα 2 εντοπίζεται η υδρόφοβη νισίνη Ζ, ενώ στο 1 η νισίνη Α.
Η προσέγγισή µας επιβεβαιώνει αποτελέσµατα παλαιότερων πειραµάτων εξάγοντας
επιπρόσθετα συµπεράσµατα που ανακατευθύνουν την έρευνά µας σε περαιτέρω
πειράµατα επικύρωσης.
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SEQUENCE AND STRUCTURE EVOLUTION OF THE PEPTIDIC
SECRETOME OF LACTOCOCUS LACTIS; A
COMPUTATIONAL APPROACH
Tasakis Rafail Nikolaos, Tsitsopoulou Charikleia, Touraki Maria
General Biology Laboratory, Dept. of Molecular Biology, Genetics and Development,
School of Biology, Faculty of Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 54124
Thessaloniki

The probiotic Lactococcus lactis subsp. lactis is well known for producing
antimicrobial agents, a fact that has boost the research around it on metabolomics and
quorum sensing level. Ιn the present paper, we carry out a computational analysis of
lantibiotics (class I bacteriocins) – peptides of the secretome that contain lanthionine –
which determine the antimicrobial profile of L. lactis. Based on tools (Clustal Omega,
BLAST) and databases (UniProt, Protein Data Bank, ModBase) offered by the
European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI), we approach the evolution of those
peptides, highlighting conserved motifs and amino acid sequences. Moreover, we
focused on nisin, the major lantibiotic secreted by L. lactis at the highest
concentration. It has two types – A and Z, for which we examined the models of their
3D structures. Relying on previous experiments, we found antimicrobial activity in
fractions of the secretome which resulted after precipitation with ammonium sulfate
(1), and also following an additional precipitation with organic solvent (chloroform –
methanol, 2:1) of the supernatant of the aforementioned precipitation (2). In both
fractions, we have identified nisin; however, it is most likely that it is not of the same
type. Different folding model, induced by only one different amino acid, utterly
changes the nature of the molecule. We suggest that in sediment 2 the hydrophobic
nisin Z is found and in the sediment 1 nisin A. Our approach confirms results of
previous experiments, inferring additional conclusions that redirect our research to
further validation experiments.
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ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΒΙΟ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING) ΤΥΠΩΝ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
«ΧΕΛΜΟΥ –ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ» ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
Τζανουδάκης Δ.1, Τσακίρη, Μ.1, Κόκκορης Ι.1, Τρίγκας Π.2, Γεωργιάδης Θ.1
1

Τοµέας Βιολογίας Φυτών, Τµήµα Βιολογίας. Πανεπιστήµιο Πάτρας, 2 Τµήµα
Επιστήµης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράµµατος «Φύση 2000) στην Ελλάδα οι
περιοχές του Παρνασσού και του Χελµού (περιλαµβανοµένου του φαραγγιού του
Βουραϊκού) θεωρήθηκαν ανάµεσα στις πλέον σηµαντικές για τη βιοποικιλότητα τους
και για τις οποίες ιδρύθηκαν Φορείς Διαχείρισης από το 2003. Ανάµεσα στις
υποχρεώσεις των Φ . Δ. είναι η υλοποίηση προγραµµάτων παρακολούθησης
(Monitoring) για τα είδη Χλωρίδας και τους τύπους οικοτόπων κοινοτικής σηµασίας
προκειµένου στα σχετικά στοιχεία να στηριχθούν οι εκθέσεις αναφοράς του
ελληνικού υπουργείου Περιβάλλοντος προς την αρµόδια ευρωπαϊκή επιτροπή. Ο
τοµέας Βιολογίας φυτών συµµετείχε στην υλοποίηση των σχετικών δράσεων την
περίοδο 2015-16, και στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται τόσο τα
αποτελέσµατα από την υλοποίηση των δράσεων παρακολούθησης όσο και οι
εµπειρίες που σχετίζονται µε την διαδικασία µε την οποία οι εµπλεκόµενοι φορείς της
δηµόσιας διοίκησης διαχειρίζονται το διοικητικό µέρος των σχετικών δράσεων
(Προκηρύξεις, αξιολόγηση προσφορών, επιλογής αναδόχου, ροή χρηµατοδότησης
κλπ.). Οι εµπειρίες των συγγραφέων από τον τρόπο εµπλοκής των υπηρεσιών του
υπουργείου Περιβάλλοντος δεν κρίνονται ιδιαίτερα θετικές κύρια επειδή καθυστερούν
οι προκηρύξεις των διαγωνισµών και οι χρονοβόρες διαδικασίες περιορίζουν συχνά σε
ασφυκτικά πλαίσια τον χρόνο υλοποίησης του έργου. Αυτό, που µε τη σειρά του, έχει
επιπτώσεις στην ποσότητα και την ποιότητα τ ων δεδοµένων, στην αξιοπιστία των
εκθέσεων που στηρίζονται σε αυτά και το κυριότερο στη δυσκολία υλοποίησης των
µελλοντικών εργασιών Monitoring.
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EXPERIENCES AND RESULTS BASED ON 2 MONITORING
PROJECTS REGARDING HABITATS’ TYPES AND PLANT
SPECIES IN THE PROTECTED AREAS( NATIONAL PARKS) OF
MT. CHELMOS AND MT. PARNASSOS.
Tzanoudakis,D.1, Tsakiri M.1, Kokkoris I.1, Trigas P.2, Georgiadis Th.1
1

Division of Plant Biology, dept. of Biology, University of Patras,
sciences , Agricultural University of Athens

2

Dept. of Crops

In the frame work of the “Natura 2000” network in Greece, the sites of mount
Parnassos and mount Chelmos (including Vouraikos gorge) were among the first
considered as worth of protections and management boards established since 2003.
The management Boards of the protected areas own to apply monitoring projects
regarding the habitats’ types and species of directive 92/43 of EU and to evaluate their
conservation status, based on the corresponding results. The authors, as members of
the research teams involved in the monitoring projects of the above mentioned
protected areas, present and discuss the scientific results but as well as their
experiences from this participation. It is pointed out that due to bureaucracy and other
administrative problems very often the duration of the project is restricted to much and
that has a negative influence not only regarding the quality of the scientific results but
as well as on the future monitoring works.
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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ MIRNA ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΟΥ NF-KB ΚΑΙ ΤΟ
ΣΥΝΔΕΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ RB/E2F
Τοκαµάνη Μαρία1, Καραπέτσας Αθανάσιος1, Πολυτάρχου Χρήστος2, Κωλέττας
Ευάγγελος3, Σανδαλτζόπουλος Ραφαήλ1
1

Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis. 2Interdisciplinary Biomedical Research Centre, Nottingham Trent
University, Nottingham, United Kingdom, 3School of Medicine, University of
Ioannina, Ioannina
Τα microRNA (miRNAs), µε µήκος 18-25 νουκλεοτιδίων, καταστέλλουν την
έκφραση των γονιδίων-στόχων τους. Πολλοί από τους στόχους τους εµπλέκονται στη
γένεση και την εξέλιξη του καρκίνου. Ανάµεσα σε αυτούς υπάρχουν στοιχεία των
µονοπατιών του NF-kB και των RB/E2F. Για να εντοπίσουµε miRNAs που
εµπλέκονται στα µονοπάτια αυτά, οι ανοδικές ρυθµιστικές κινάσες του µονοπατιού
NF-kB, ΙΚΚα και ΙΚΚβ, αποσιωπήθηκαν µε τη χρήση κατάλληλα σχεδιασµένου
λεντοϊκού φορέα, σε καρκινικά κύτταρα πνεύµονα Α549. Η αποσιώπηση των κινασών
αυτών που επάγεται από την δοξυκυκλίνη επιβεβαιώθηκε µε ανοσοαποτύπωµα
Western. Χρησιµοποιώντας ετοποσίδιο που ενεργοποιεί το µονοπάτι NFkB σε
συνδυασµό της παρουσίας ή απουσίας δοξυκυκλίνης υποθέσαµε ότι µπορούµε να
εντοπίσουµε miRNA µε διαφορική έκφραση ανάλογα µε τη δυνατότητα
ενεργοποίησης του µονοπατιού NFkB. H ανάλυση της διαφορικής έκφρασης 800
miRNA έγινε µε την τεχνολογία Nanostring® nCounter. Από τα 800 είδη miRNA που
αναλύθηκαν, επιλέχθηκαν 8 τα οποία παρουσιάζουν τις πιο έντονες διαφορές στα
επίπεδα έκφρασης, και που µεταξύ των προβλεπόµενων στόχων τους περιλαµβάνονται
στοιχεία του µονοπατιού RB/E2F. Στη λίστα των miRNA που ταυτοποιήθηκαν µε την
προσέγγισή µας περιλαµβάνονται κάποια από τα miRNA της οικογένειας let-7, τα
οποία είναι γνωστό ότι εµπλέκονται σε σηµατοδοτικά µονοπάτια, η απορρύθµιση των
οποίων συσχετίζεται µε την καρκινογένεση. Επίσης, βρέθηκε ότι όλα τα miRNA
υπερεκφράστηκαν υπό την επίδραση ετοποσιδίου στα δείγµατα ελέγχου, ενώ
υποεκφράστηκαν στα δείγµατα µε µειορρυθµισµένη µία εκ των δύο ανοδικών
κινασών του µονοπατιού NF-κB. Πιστεύουµε ότι τα miRNA που ταυτοποιήσαµε είναι
πολύ πιθανόν να αποτελούν ρυθµιστικές συνδέσεις του µονοπατιού NFkB µε το
ρυθµιστικό κύκλωµα Rb/E2F. Το ερευνητικό έργο χρηµατοδοτήθηκε από εθνικούς
πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς-Χρηµατοδοτικά Ερευνητικά
Προγράµµατα: ΘΑΛΗΣ (379435).
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IDENTIFICATION OF MIRNAS LINKING THE NF-KB
SIGNALING PATHWAY WITH THE RB/E2F REGULATORY
CIRCUITRY
Tokamani Maria 1, Karapetsas Athanasios 1, Polytarchoυ Christos 2, Kolettas
Evaggelos 3, Sandaltzopoulos Raphael 1
1

Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis. 2Interdisciplinary Biomedical Research Centre, Nottingham Trent
University, Nottingham, United Kingdom, 3School of Medicine, University of
Ioannina, Ioannina

MicroRNAs (miRNAs) are small RNA molecules, 18-25 nucleotides long, which
suppress the expression of their target genes. Many of those targets, are involved in
ongogenesis and cancer development. Several elements of the NF-kB and RB/E2F
pathways are included among miRNAs targets. In order to identify miRNAs involved
in the crosstalk of these regulatory circuitries, the upstream kinases of the NF-kB
pathway, IKKα, and IKKβ, were knocked down in lung cancer cells A549 using
specific lentiviral vectors. IKKs’ suppression was induced upon addition of
doxycycline and confirmed by Western immunoblot. Administering etoposide, a drug
known to induce the NF-kB pathway, in combination with the addition or lack of
doxycycline we screened for differentially expressed miRNAs using Nanostring ®
nCounter technology. We identified 8 out of the 800 miRNAs tested which showed
intensely differential expression levels. Among the predicted targets of these miRNAs
several elements of the RB/E2F pathway could be pinpointed, including some genes of
the let-7 family, known for their involvement in cancer regulation pathways.
Importantly, all of these miRNAs were overexpressed in the control samples upon
etoposide treatment, while they were downregulated in the IKKsKD cells. We
hypothesize that the identified miRNAs are putative links of the NF-kB signaling
pathway with the Rb/E2F regulatory circuit. This work was supported by Greek
national funds through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of
the National Strategic Reference Framework-Research Funding Program: THALES
(379435).
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H ΓENΩMATIKH ΔIEPEYNHΣH THΣ BIOΣYNΘEΣHΣ TΩN
TPITEPΠENOEIΔΩN KAI TΩN ΣTEPOΛΩN ΣTA ΣOΛANΩΔH
Τουντασάκη Άντζυ, Παπάζογλου Θέλια, Δελής Kώστας
Tεχνολογικό Eκπαιδευτικό Ίδρυµα Πελοποννήσου, Σχολή Tεχνολογίας Γεωπονίας
Tεχνολογίας Tροφίµων και Διατροφής, Tµήµα Tεχνολόγων Γεωπόνων, 24100,
Aντικάλαµος, Kαλαµάτα

Tα τελευταία χρόνια πραγµατοποιήθηκε η πλήρης αλληλούχιση των γενωµάτων της
τοµάτας και της πατάτας, τα οποία είναι διαθέσιµα µέσω της ιστοσελίδας
(https://solgenomics.net), κάνοντας εφικτή τη διερεύνηση της λειτουργίας των
γονιδίων αλλά και την οργάνωση του γενώµατος. Tο πρόδροµο µόριο βιοσύνθεσης
τόσο των τριτερπενοειδών όσο και των στερολών και προϊόν συµπύκνωσης των
ισοπέντενυλ πυροφωσφορικών ολιγοµερών είναι το σκουαλένιο. H βιοσύνθεση των
πεντακυκλικών τριτερπενοειδών αλλά και των τετρακυκλικών στερολών
πραγµατοποιείται µε τη δράση των κυκλασών του 2,3-οξιδοσκουαλενίου. Πέραν των
κυκλασών µία σειρά ενζύµων όπως τα κυτοχρώµατα , γλυκοσυλ-µεταφοράσες , οι
ακυλ-µεταφοράσες κ.α συµµετέχουν στην χηµική τροποποίηση των σκελετών
άνθρακα δίνοντας τους βιοενεργές δοµές. Είναι αξιοσηµείωτο ότι τα γονίδια που
συµµετέχουν στη βιοσύνθεση των τριτερπενοειδών είτε πρόκειται για τις κυκλάσες
είτε για τα τροποποιητικά ένζυµα τους βασικού σκελετού, οργανώνονται σε
συστοιχίες γονιδίων (gene clusters) δηµιουργώντας γονιδιωµατικές περιοχές
παρόµοιας οργάνωσης µε των οπερονίων (operon-like). Στην παρούσα εργασία
διερευνήθηκαν γενωµατικές περιοχές µε οργάνωση gene clusters για τη βιοσύνθεση
των τριτερπενοειδών και των στερολών στα γενώµατα της πατάτας και της τοµάτας.
Eπιπλέον, πραγµατοποιήθηκε φυλογενετική ανάλυση για τα γονίδια που συµµετέχουν
στα gene cluster και µελέτη της έκφρασης τους σε διαφορετικούς ιστούς της τοµάτας.
H δηµιουργία των cluster και στη συγκεκριµένη περίπτωση δείχνει εξελικτικά την de
novo δηµιουργίας τους. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα δείχνουν σαφώς την ύπαρξη
οργάνωσης παρόµοιας µε οπερονίου και στα δύο φυτά. H διερεύνηση της έκφρασης
γονιδίων που συµµετέχουν στα συγκεκριµένα gene cluster έδειξε την συνέκφραση
τους σε όλους τους ιστούς που διερευνήθηκαν.
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THE GENOMIC ANALYSIS OF GENES IMPLICATED IN
TRITERPENOIDS AND STEROLS BIOSYNTHESIS IN
SOLANACEAE
Tountasaki Angi, Papazoglou Thelia, Delis Costas
Technological Educational Institute of Peloponnese, School of Agricultural
Technology and Food Technology and Nutrition, Dept. of Agricultural Technology,
24100 Antikalamos, Kalamata

In the past few years sequencing analysis in Solanaceae plants provide a complete
genome sequence for tomato (Solanum lycopersicum) and potato (Solanum
tuberosum), which facilitate the genome mining analysis, and syntenic region
investigation. The genomic data and the genome browser for certain plants are
available to researchers through the solgenomics project (https://solgenomics.net) for
in silico analysis. The largest group of secondary metabolites are terpenoids, while
more than 20.000 metabolites have been characterized so far. Triterpenes are a major
subgroup of terpenoids consists of low molecular weight compounds derived from
mevalonate via 2,3-oxidosqualene. Tetracyclic sterols or pentacyclic triterpenes are
biosynthesized through the cyclization of the common precursor compounds of 2,3oxidosqualene by oxidosqualenecyclases. Several other tailoring enzymes have been
characterizes to participate in basic tetracyclic or pentacyclic backbone modification
such as cytochromes, acyltranferases, glycosyltranferases. Genes involved in
triterpenoids biosynthesis in several plants are organized in plant genome in operonlike structure also known as gene clusters. In this study the genomes of potato and
tomato have been mined for gene cluster genome structure. Genomic region
encompassing oxidosqualenecyclases have been investigated for genes potentially
coding for enzymes implicated in triterpenoids biosynthesis. Genes identified as
tailoring enzymes subjected to phylogenetic analysis, which revealed the de novo
assembling of gene clusters in Solanaceae. Furthermore, the co-expression of cluster
genes supports the hypothesis for co-ordinate regulation of these genomic regions.
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ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗΣ (SCAFFOLDS) ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ,
BACTROCERA OLEAE
Τσαµαδού Σοφία1, Τσουµάνη Κωνσταντίνα1, Δροσοπούλου Ελένη2, ΜαυραγάνηΤσιπίδου Πηνελόπη2, Ματθιόπουλος Κώστας 1
1

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας & Γονιδιωµατικής, Τµήµα Βιοχηµείας &
Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λάρισα, 2Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και
Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Θεσσαλονίκη

Ο δάκος της ελιάς, Bactrocera oleae, είναι ένα έντοµο µε µεγάλη οικονοµική
σηµασία, καθώς αποτελεί τον κυριότερο εχθρό των ελαιοκαλλιεργειών. Η µελέτη του
σε µοριακό και γενετικό επίπεδο είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη σύγχρονων
µεθόδων ελέγχου του πληθυσµού του. Πρόσφατα κατατέθηκε στη βάση δεδοµένων
GeneBank το γονιδίωµα του εντόµου (GCF_001188975.1) συνδυάζοντας ισχυρές
τεχνικές αλληλούχησης (Illumina short reads, Illumina mate pairs and PacBio long
reads) όπως επίσης de novo συναρµολόγηση του ολικού τρανσκριπτόµατος µέσω
Illumina RNA αλληλούχησης. Οργανισµοί µε χαρακτηρισµένα σύµπλοκα
πολυταινικών χρωµοσωµάτων δίνουν τη δυνατότητα λεπτοµερούς φυσικής
χαρτογράφησης µοριακών δεικτών µέσω in situ υβριδισµού. Η παρούσα µελέτη έχει
ως στόχο τη χαρτογράφηση των scaffolds που προέκυψαν κατά την αλληλούχηση στα
πολυταινικά χρωµοσώµατα του δάκου. Αρχικά, scaffolds που περιείχαν ήδη
χαρτογραφηµένους µοριακούς δείκτες τοποθετήθηκαν στα πολυταινικά χρωµοσώµατα
µε βάση τους δείκτες αυτούς. Κατά δεύτερο λόγο, δηµιουργήθηκαν ανιχνευτές µέσω
PCR ενίσχυσης και σήµανσης µε διγοξυγενίνη τµηµάτων διαφόρων scaffolds που είτε
δεν περιείχαν χαρτογραφηµένους δείκτες, είτε απαιτούταν ένας επιπλέον δείκτης ώστε
να καθοριστεί ο προσανατολισµός των υπό εξέταση scaffolds. Στη συνέχεια, οι
ανιχνευτές αυτοί χρησιµοποιήθηκαν σε in situ υβριδισµό για τον προσδιορισµό της
θέσης τους και, κατ’ επέκταση της θέσης των αντίστοιχων scaffolds, στα πολυταινικά
χρωµοσώµατα. Η διαδικασία αυτή παρέχει τη δυνατότητα συσχετισµού δεδοµένων
γονιδιωµατικής αλληλούχησης µε χρωµοσωµικές περιοχές συνεισφέροντας στην
ολοκλήρωση της συναρµολόγησης του γονιδιώµατος. Επιπλέον παρέχεται η
δυνατότητα διερεύνησης της συνταινιακότητας µε άλλα συγγενικά είδη, συγκρίνοντας
τις διαθέσιµες κυτταρογενετικές πληροφορίες µεταξύ των ορθόλογων γονιδίων ή και
χρωµοσωµικών περιοχών.
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CYTOGENETIC MAPPING OF SEQUENCING SCAFFOLDS OF
THE OLIVE FRUIT FLY, BACTROCERA OLEAE
Tsamadou Sofia1, Tsoumani Konstantina1, Drosopoulou Eleni2, MavraganiTsipidou Penelope2, Mathiopoulos Kostas1
1

Laboratory of Molecular Biology & Genomics, Department of Biochemistry &
Biotechnology, University of Thessaly, Larissa, Greece, 2Department of Genetics,
Development and Molecular Biology, School of Biology, Faculty of Sciences, Aristotle
University, Thessaloniki, Greece

The olive fruit fly, Bactrocera oleae, is considered an insect of great economic
importance, since it constitutes the major enemy of olive tree cultivations. Studies in
molecular and genetic level are essential to develop contemporary population control
methods. Recently the insect’s genome sequence was completed and submitted in the
GeneBank data base (GCF_001188975.1) using a combination of powerful sequencing
technologies (Illumina short reads, Illumina mate pairs and PacBio long reads) as well
as de novo assembly of whole transcriptome by Illumina RNA sequencing. Organisms
with characterized complement of polytene chromosomes enable detailed physical
mapping of molecular markers by in situ hybridization. The present study aims at
mapping of scaffolds obtained by genome sequencing on the polytene chromosomes
of the olive fruit fly. Initially, scaffolds containing already mapped molecular markers
were localized on the chromosomes based on these markers. Secondly, new probes
corresponding to segments of different scaffolds were generated by PCR amplification
and subsequently labelled with digoxigenin. The selected scaffolds either lacked any
mapped markers or required an additional marker in order to be properly orientated on
the chromosomes. These probes were further used in in situ hybridization to determine
their position on the polytene chromosomes and thereby to localize the corresponding
scaffolds. This procedure provides the ability to link the genomic sequence data with
chromosomal regions contributing to the completion of the genome sequencing
assembly. Furthermore, it can be proved useful in exploring synteny across
phylogenetically distant species, comparing the available cytogenetic information
between orthologous genes or/and chromosomal segments.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΡΕΣ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗ
DROSOPHILA MELANOGASTER
Τσάτσου Γ. Αντιγόνη1, Μαντά Κ. Αρετή1, Σκουρολιάκου Σ. Αικατερίνη2,
Στραβοπόδης Ι. Δηµήτριος1, Λουκάς Χ. Μαργαρίτης1
1

Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής/Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών/Πανεπιστηµιούπολη 15784/Ελλάδα,2Τµήµα Ενεργειακής Τεχνολογικής
Μηχανικής/Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Αθηνών/Αιγάλεω 12243/Ελλάδα

Οι δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία που πιθανά προκαλούνται από την
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ) ασύρµατων συσκευών έχουν αποτελέσει τα
τελευταία χρόνια αντικείµενο εκτεταµένης έρευνας. Κατά τη διάρκεια της
προσπάθειας αυτής, οι µελέτες έχουν εστιάσει στην πιθανή επαγωγή µηχανισµών
στρες σε κυτταρικό επίπεδο κατά την έκθεση στην ΗΜΑ. Η παρούσα µελέτη είχε ως
στόχο να διερευνήσει την πιθανή επαγωγή του στρες του Ενδοπλασµατικού Δικτύου
(Endoplasmic Reticulum – ER stress) από την ΗΜΑ, µε χρήση της γενετικής
τεχνολογίας UAS/GAL4 στο πρότυπο βιολογικό σύστηµα Drosophila melanogaster.
Πιο συγκεκριµένα, υπερεκφράστηκε γενετικά ο µεταγραφικός παράγοντας Xbp-1
(καθοριστικός διαµεσολαβητής του ER stress, µε κύρια επαγόµενη εντόπιση στον
πυρήνα), συζευγµένος µε την Πράσινη Φθορίζουσα Πρωτεΐνη (Eykaryotic Green
Fluorescent Protein), σε όλα τα σωµατικά κύτταρα του εντόµου, ο οποίος και
εντοπίστηκε, µέσω Συνεστιακού Σαρωτικού Μικροσκοπίου laser, στον πυρήνα
κυττάρων σιελογόνων αδένων που αποµονώθηκαν από προνύµφες 3ου αναπτυξιακού
σταδίου. In vitro έκθεση των σιελογόνων αδένων σε ακτινοβολία κινητού τηλεφώνου
οδήγησε σε ενεργοποίηση του ER stress. Επιπλέον, σηµαντικό εύρηµα αποτέλεσε το
γεγονός ότι η συγκεκριµένη κυτταρική απόκριση βρέθηκε να είναι χρονο-εξαρτώµενη,
καθώς ο Xbp-1 εντοπίστηκε στον πυρήνα όχι σε χρόνο µικρότερο της µίας ώρας
συνεχούς ακτινοβόλησης. Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν, για πρώτη φορά, το ρόλο
της Η ΜΑ που εκπέµπεται από ασύρµατες συσκευές καθηµερινής χρήσης στη
διαταραχή της οµοιόστασης του Ενδοπλασµατικού Δικτύου µε τελικό αποτέλεσµα την
ενεργοποίηση του ER stress.
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους
µέσω του ΕΣΠΑ – Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – MIS 375784 – Βιολογικές
επιπτώσεις µη ιονίζουσας ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας: µια διεπιστηµονική προσέγγιση µε
Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον ΛΧΜ.
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NON IONIZING-RADIATION INDUCED STRESS RESPONSES IN
DROSOPHILA MELANOGASTER
Tsatsou G. Antigoni1, Manta K. Areti1, Skouroliakou S. Aikaterini2, Stravopodis
J. Dimitrios1, Lukas H. Margaritis1
1

Department of Cell Biology and Biophysics/National and Kapodistrian University of
Athens/Panepistimiopolis 15784/Greece,2Department of Energy Technology
Engineering/Technological Educational Institute of Athens/Egaleo 122 43/Greece

The potential health hazards induced by the applications of wireless devices have been
the past few years the subject of extended research. During the effort to elucidate the
in vivo mechanistic model of radiofrequencies radiation’s (RFR) impact on the
biological systems research has focused on the induction of cellular stress responses
upon exposure to non-ionizing radiation. Thus, the current study aims to investigate
the possible RFR-induced Endoplasmic Reticulum (ER) stress, using the genetic
technology UAS/GAL4 at the model biological system Drosophila melanogaster.
More specifically, transcription factor Xbp-1 (a key mediator of Endoplasmic
Reticulum Stress, which is mainly localized in the nucleus upon ER Stress activation),
fused with Eukaryotic Green Fluorescent Protein (EGFP), was genetically
overexpressed and its cellular localization was detected in isolated salivary glands
from third instar larvae, through Confocal Laser Scanning Microscopy (CLSM). In
vitro exposure of isolated salivary glands to mobile-phone radiation led to a RFRdirected activation of ER stress. Moreover, this specific cellular response was found to
be time-dependent and was expressed no sooner than after one hour of exposure. Our
results indicate for the first time the ability of RFR emitted by daily used wireless
devices to disrupt the homeostasis of Endoplasmic Reticulum and potentially lead to
ER stress activation.
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund – ESF) and Greek
national funds through the Operational Program Education and Lifelong Learning of the National
Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: THALES. Investing in
knowledge society through the European Social Fund. UoA- MIS 375784 – Biological effects of nonionizing electromagnetic radiation: a multidisciplinary approach coordinated by L.H.M.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ
ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΑΣΤΟΥ ΑΠΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΛΟΙΟΥ
ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΛΗΜΝΙΟ
Τσιγάρα Ευαγγελία1, Λάππα Ισµήνη-Άννα1, Κακαρίδη Μαρία1, Καραντώνης
Χαράλαµπος1, Κοντός Χρήστος 1,2,*
1

Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Μύρινα, Λήµνος
2
Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα *email: chkontos@aegean.gr

Η απόπτωση (ή προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος) συνδέεται µε ένα σύνολο
βιοχηµικών και µορφολογικών αλλαγών που λαµβάνουν χώρα στο κυτταρόπλασµα,
τον πυρήνα και την κυτταροπλασµατική µεµβράνη. Τα µέλη της οικογένειας BCL2
εµπλέκονται στην απόπτωση, προάγοντας ή αναστέλλοντας αυτή τη φυσιολογική
διαδικασία, και χωρίζονται αντίστοιχα σε προ-αποπτωτικά (λ.χ. BAX, BID) και αντιαποπτωτικά µέλη (λ.χ. BCL2, Β CLXL). Σε καρκινικά κύτταρα µαστού, έχει
παρατηρηθεί επαγωγή της απόπτωσης κατόπιν επίδρασης φαινολικών συστατικών. Tα
εκχυλίσµατα φαινολικων συστατικών που προέρχονται από είδη διατροφής, µπορούν
να αποτρέψουν την ανάπτυξη χρόνιων ασθενειών. Στη συγκεκριµένη µελέτη, φλοιός
σταφυλιών από Ληµνιό, µια κόκκινη ελληνική ποικιλία σταφυλιού που καλλιεργείται
στη Λήµνο, εκχυλίστηκε χρησιµοποιώντας µείγµα µεθανόλης νερού και ακετόνης, και
το εκχύλισµα ελέγχθηκε για επαγωγή απόπτωσης σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα
µαστού (MCF-7). Για το σκοπό αυτό, καρκινικά κύτταρα µαστού επωάστηκαν
παρουσία ενός εύρους συγκεντρώσεων εκχυλισµάτων φλοιού σταφυλιού ποικιλίας
Ληµνιό, στους 37oC, επί 24, 48 και 72 ώρες. Ως control χρησιµοποιήθηκε η ίδια
καρκινική κυτταρική σειρά χωρίς να έχει υποστεί καµία επίδραση, για τα αντίστοιχα
χρονικά σηµεία. Η βιωσιµότητα των κυττάρων προσδιορίστηκε µε τον έλεγχο της
µεταβολικής δραστηριότητας (χρωµατοµετρική µέθοδος MTT) και της δοµικής
ακεραιότητας της κυτταρικής µεµβράνης (χρώση των κυττάρων µε trypan blue). Αφού
προσδιορίστηκε η βέλτιστη συγκέντρωση του παράγοντα επίδρασης, έγινε
αποµόνωση ολικού RNA µε τη µέθοδο της ισοθειοκυανικής γουανιδίνης από
καρκινικά κύτταρα µαστού που είχαν επωαστεί µε την εν λόγω συγκέντρωση, καθώς
και από τα controls. Μετά τoν φωτοµετρικό προσδιορισµό της συγκέντρωσής του και
τη σύνθεση cDNA, ελέγχθηκε η έκφραση γονιδίων που σχετίζονται µε την απόπτωση.
Συµπερασµατικά, βρέθηκε επαγωγή της έκφρασης των προ-αποπτωτικών γονιδίων
FAS, BAX, CASP3 και CASP7 και µείωση της έκφρασης των αντι-αποπτωτικών
γονιδίων BCL2 και BCLXL.
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STUDY OF APOPTOSIS INDUCTION IN BREAST CANCER
CELLS TREATED WITH EXTRACTS FROM LIMNIO’S GRAPE
SKIN
Tsigara Evangelia1, Lappa Ismini-Anna1, Kakaridi Maria1, Karantonis
Haralabos1, Kontos Christos 1,2,*
1

Department of Food Science and Nutrition, University of the Aegean, Myrina,
Lemnos 2Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Athens,
Athens *email: chkontos@aegean.gr

Apoptosis (or programmed cell death) is associated with biochemical and
morphological changes occurring in the cytoplasm, nucleus, and cytoplasmic
membrane. BCL2 family members are implicated in apoptosis, promoting or inhibiting
this physiological process, and are distinguished in pro-apoptotic (e.g. BAX, BID) and
anti-apoptotic members (e.g. BCL2, ΒCLXL). Apoptosis induction has been observed
in breast cancer cells after treatment with phenolic compounds. Natural phenolic
compounds from foodstuffs may prevent chronic disease development. In the current
study, skin from Limnio grape, a red Greek grape variety that is indigenous to the
Greek island of Lemnos, was extracted using mixtures of methanol, water and acetone;
the apoptosis-inducing properties of these extracts were studied in MCF-7 breast
cancer cells. For this purpose, breast cancer cells were treated with Limnio’s grape
skin extracts at a range of concentrations, at 37oC, for 24, 48 and 72 hours. Untreated
MCF-7 cells incubated for the same time intervals served as controls. Cell viability
was determined by measuring metabolic activity (colorimetric MTT assay) and
observing cell membrane integrity (cell staining with trypan blue). After the
determination of the optimal concentration of the extract, total RNA was extracted
from treated and untreated (control) breast cancer cells using guanidine isothiocyanate.
Next, total RNA concentration was determined and first-strand cDNA was
synthesized. Then, expression analysis of apoptosis-related genes was performed. In
conclusion, we observed induction of the expression of pro-apoptotic genes such as
FAS, BAX, CASP3 and CASP7, as well as lower expression levels of the antiapoptotic genes BCL2 και BCLXL.
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IN VITRO ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΓΙΓΑΡΤΑ
ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΛΗΜΝΙΟ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ
Τσιγάρα Μαρία1, Μπάντα Χριστίνα1, Μαρκοπούλου Ιωάννα1, Κοντός Χρήστος
1,2
, Καραντώνης Χαράλαµπος1*
1

Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και Διατροφής, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Μύρινα, Λήµνος
2
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Τα µέλη της οικογένειας BCL2 διαδραµατίζουν κυρίαρχο ρόλο στην απόπτωση,
προάγοντας ή αναστέλλοντας αυτή τη φυσιολογική διαδικασία, και χωρίζονται
αντίστοιχα σε προ-αποπτωτικά (λ.χ. BAX, BID) και αντι-αποπτωτικά µέλη (λ.χ.
BCL2, Β CLXL). Σε κύτταρα αδενοκαρκινώµατος στοµάχου, έχει παρατηρηθεί
επαγωγή της απόπτωσης κατόπιν επίδρασης φαινολικών συστατικών. Το ενδιαφέρον
των φαινολικών συστατικών που προέρχονται από τρόφιµα φυτικής προέλευσης
καθώς και οι επιδράσεις τους στην ανθρώπινη υγεία αυξάνονται µε ταχύ ρυθµό. Τα
προϊόντα που προέρχονται από τρόφιµα φυτικής προέλευσης αντιπροσωπεύουν
υποσχόµενες πηγές των συστατικών αυτών. Στη συγκεκριµένη µελέτη, γίγαρτα
σταφυλιών από Μοσχάτο Αλεξανδρείας και από Ληµνιό, δυο ελληνικές ποικιλίες
σταφυλιού που καλλιεργούνται στη Λήµνο, εκχυλίστηκαν χρησιµοποιώντας µείγµατα
µεθανόλης νερού και ακετόνης, και το εκχύλισµα ελέγχθηκε για επαγωγή απόπτωσης
σε ανθρώπινα κύτταρα αδενοκαρκινώµατος στοµάχου (AGS). Για το σκοπό αυτό,
κύτταρα επωάστηκαν παρουσία ενός εύρους συγκεντρώσεων εκχυλισµάτων από
γίγαρτα σταφυλιού των παραπάνω ποικιλιών, στους 37oC, επί 24, 48 και 72 ώρες. Ως
control χρησιµοποιήθηκε η κυτταρική σειρά AGS χωρίς να έχει υποστεί καµία
επίδραση, για τα αντίστοιχα χρονικά σηµεία. Η βιωσιµότητα των κυττάρων
προσδιορίστηκε µε τον έλεγχο της µεταβολικής δραστηριότητας (χρωµατοµετρική
µέθοδος MTT) και της δοµικής ακεραιότητας της κυτταρικής µεµβράνης (χρώση των
κυττάρων µε trypan blue). Αφού προσδιορίστηκε η βέλτιστη συγκέντρωση του
παράγοντα επίδρασης, έγινε αποµόνωση ολ ικού RNA µε τη µέθοδο της
ισοθειοκυανικής γουανιδίνης από κύτταρα AGS που είχαν επωαστεί µε την εν λόγω
συγκέντρωση, καθώς και από τα controls. Μετά τ oν φωτοµετρικό προσδιορισµό της
συγκέντρωσής του και τη σύνθεση cDNA, ελέγχθηκε η έκφραση γονιδίων που
σχετίζονται µε την απόπτωση. Συµπερασµατικά, βρέθηκε επαγωγή της έκφρασης προαποπτωτικών γονιδίων της οικογένειας BCL2, όπως των BAX και BID, και µείωση
της έκφρασης των αντι-αποπτωτικών γονιδίων BCL2 και BCLW.
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IN VITRO STUDY OF THE ANTIOXIDANT AND ANTICANCER
ACTIVITY OF SEED EXTRACTS FROM MOSCATO
ALEXANDRIA'S AND LIMNIO’S GRAPES ON GASTRIC
ADENOCARCINOMA CELLS
Tsigara Maria1, Banta Christina1, Markopoulou Ioanna1, Kontos Christos1,2,
Karantonis Haralabos1,*
1

Department of Food Science and Nutrition, University of the Aegean, Myrina,
Lemnos 2Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Athens,
Athens *email: chkarantonis@aegean.gr

BCL2 family members play a pivotal role in apoptosis, promoting or inhibiting this
physiological process, and are distinguished in pro-apoptotic (e.g. BAX, BID) and
anti-apoptotic members (e.g. BCL2, ΒCLXL). Apoptosis induction has been observed
in gastric adenocarcinoma cells after treatment with phenolic compounds. The interest
in phenolic compounds from plant-originated foods as well as their effects in human
health is rapidly grown. Products of plant food processing represent promising sources
of such compounds. In the current study, seeds from Moscato Alexandria's grape and
Limnio’s grape, two Greek grape varieties grown in Lemnos, were extracted using
mixtures of methanol, water and acetone; the apoptosis-inducing properties of these
extracts were studied in AGS gastric adenocarcinoma cells. For this purpose, cells
were treated with Moscato Alexandria's grape seed extracts at a range of
concentrations, at 37oC, for 24, 48 and 72 hours. Untreated AGS cells incubated for
the same time intervals served as controls. Cell viability was determined by measuring
metabolic activity (colorimetric MTT assay) and observing cell membrane integrity
(cell staining with trypan blue). After the determination of the optimal concentration
of the extract, total RNA was extracted from treated and untreated (control) gastric
adenocarcinoma cells using guanidine isothiocyanate. Next, total RNA concentration
was determined and first-strand cDNA was synthesized. Then, expression analysis of
apoptosis-related genes was performed. In conclusion, we observed induction of the
expression of pro-apoptotic BCL2 family genes including BAX and BID, as well as
lower expression levels of the anti-apoptotic genes BCL2 και BCLW.
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ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ
ΛΑΝΘΕΙΟΝΙΝΗ ΚΥΣΤΕΪ ́ΝΗ, ΣΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΑΝΙΝΗ ΜΕ HPLC
ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ DAD
Τσιτσοπούλου Χαρίκλεια, Τασάκης Ραφαήλ Νικόλαος, Τουράκη Μαρία
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας,
Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης , 54124 Θεσσαλονίκη
Το αµινοξύ λανθειονίνη χαρακτηρίζει τα λαντιβιοτικά, δηλαδή τις βακτηριοσίνες
κλάσης Ι που παράγονται από τα βακτήρια του γαλακτικού οξέος. Η λανθειονίνη είναι
ο θειοαιθέρας του αµινοξέος αλανίνη και προκύπτει µεταµεταφραστικά, προερχόµενο
από ένα µόριο σερίνης και ένα µόριο κυστεΐνης. Στην παρούσα εργασία
πραγµατοποιήθηκε ο ταυτόχρονος ποσοτικός προσδιορισµός των αµινοξέων αλανίνη,
σερίνη, κυστείνη και λανθειονίνη, µε τη χρήση υψηλής απόδοσης χρωµατογραφίας
υγρών (HPLC) και ανιχνευτή διόδων (DAD). Ως εσωτερικό πρότυπο
χρησιµοποιήθηκε η ένωση νορλευκίνη, µε δοµή αµινοξέος που δεν υπάρχει σε
πρωτεΐνες, σε συγκέντρωση 12,5 nmol/ml. Μετά από παραγωγοποίηση των δειγµάτων
κατά Edman µε χρήση ισοθειοκυανιούχων (PΙΤC) πραγµατοποιήθηκε προσδιορισµός
των παραγώγων σε στήλη αντίστροφης φάσης Vydak C18 µε βαθµιδωτή έκλουση µε
ρυθµιστικό οξικού αµµωνίου 0,28M, pH 6,7- 5% ACN-TEA 0,05% και ACN- H2O
(60:40 [v/v]) και ανίχνευση στα 254nm. Το εύρος της πρότυπης καµπύλης ήταν 2,5–
250 nmol/ml (αλανίνη, r2= 0,9998, κυστεΐνη, r2=0,9997 και σερίνη, r2=1), 1,92– 96
nmol/ml (λανθειονίνη, r2= 0,9999). Η µέση ανάκτηση των δειγµάτων (%) ανήλθε σε
108,74 για την αλανίνη, 101,03 την λανθειονίνη, 95,70 την κυστεΐνη και 100,22 για τη
σερίνη. Το όριο ανίχνευσης (LOD) και το όριο ποσοτικού προσδιορισµού (LOQ)
προσδιορίστηκαν αντίστοιχα σε 2,62 και 7,94 nmol/ml για την αλανίνη, 0,38 και 1,16
nmol/ml για τη λανθειονίνη, 2,71 και 8,23 nmol/ml την κυστεΐνη και 0,14 nmol/ml και
0,45 nmol/ml τη σερίνη. Τα αποτελέσµατα µας επιβεβαιώνουν την ευαισθησία,
ακρίβεια και επαναληψιµότητα της µεθόδου.
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SIMULTANEOUS DETERMINATION OF THE AMINO ACIDS
LANTHIONINE, CYSTEINE, SERINE AND ALANINE USING
HPLC-DAD
Tsitsopoulou Charikleia, Tasakis Rafail Nikolaos, Touraki Maria
Lab. Gen. Biology, Department of Genetics, Development and Molecular Biology,
School of Biology, Faculty of Sciences, A.U.TH., 54124 Thessaloniki

Lanthionine is an amino acid that is characteristic of lantibiotics, namely class I
bacteriocins, produced by lactic acid bacteria. Lanthionine is the thioether of two
alanine residues and is formed as a post-translational modification from a serine and a
cysteine molecule. In the present study a simultaneous quantitative determination of
the amino acids alanine, serine, cysteine and lanthionine using HPLC and DAD was
performed. Norleucine was used as the internal standard, as it has an amino acid
structure but does not exist in proteins, at a concentration of 12.5 nmol/ml. Edman
derivatization of the samples was performed using PITC and the derivatives
determination was conducted on a Vydak C18 reverse phase column, with gradient
elution using ammonium acetate buffer 0,28M, pH 6.7-5% ACN-TEA 0.05% and
ACN-H2O (60:40 [v/v]) and detection at 254 nm. The range of the standard curves
was 2.5– 250nmol/ml (alanine, r2= 0.9998, cysteine r2=0.9997, and serine r2=1) and
1.92– 96nmol/ml (lanthionine, r2= 0.9999). Mean recovery (%) amounted to 108.74
for alanine, 101.03 for lanthionine, 95.70 for cysteine and 100.22 for serine. The limit
of detection (LOD) and the limit of quantification (LOQ) were 2.62 and 7.94 nmol/ml
for alanine, 0.38 and 1.16 nmol/ml for lanthionine, 2.71 and 8.23 nmol/ml for cysteine,
0.14 and 0.45 nmol/ml for serine respectively. Our results confirm the sensitivity,
accuracy and precision of the method.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΠΠΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Τσιφιντάρης Μαργαρίτης*,Καρατσώλη Μαρία*,Τσέτσος Φώτης,Καραγιαννίδης
Ιορδάνης,Μαντζάρης Δηµήτριος, Δρινέας Πέτρος,Πάσχου Περιστέρα
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής,
Εργαστήριο Γενετικής Ποικιλότητας και Επιδηµιολογίας
Η Εποχή του Χαλκού στην Ευρασία ήταν µια ταραχώδης περίοδος µεταξύ 3000 π.Χ
και 1000 π.Χ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνέβησαν µεγάλης κλίµακας
µεταναστεύσεις πληθυσµών και ανακατατάξεις που ακολουθήθηκαν από σηµαντικές
πολιτισµικές αλλαγές, σχηµατίζοντας τη µελλοντική δηµογραφική δοµή της
σύγχρονης Ευρώπης και Ασίας. Ο πληθυσµός της στέππας Yamnaya, έζησε στην
περιοχή του Πόντου /Κασπίας και υπάρχει η υπόθεση ότι αντικατέστησε τον
Νεολιθικό αγροτικό πολιτισµό στην εύκρατη Ανατολική Ευρώπη. Από το 2800 π.Χ,
ένας νέος κοινωνικός και οικονοµικός σχηµατισµός εµφανίστηκε, οι Corded Ware που
αναδύθηκαν στην εύκρατη Ευρώπη προερχόµενοι από τον περίγυρο των Yamnaya.
Κατά τη διάρκεια της ίδιας εποχής, ο πληθυσµός των Afanasievo που εντοπιζόταν
στην κεντρική Ασία, ήταν γενετικά µη διακριτός από τους Yamnaya, υποδεικνύοντας
µια ανατολική επέκταση κατά µήκος της στέππας. Στην µελέτη αυτή, εξετάσαµε τη
γενετική δοµή των πληθυσµών των Yamnaya, των Corded Ware και των Afanasievo
σε σύγκριση µε σύγχρονους ανθρώπους προκειµένου να διερευνήσουµε την γενετική
ποικιλοµορφία µεταξύ αυτών των πληθυσµών. Για τον παραπάνω λόγο,
χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικά σύνολα δεδοµένων που περιλαµβάνουν συνολικά
15 Yamnaya, 11 Corded Ware και 5 Afanasievo (Haak et al & Allentoft et al). Τα δύο
σύνολα δεδοµένων ενώθηκαν και µετά πραγµατοποιήθηκε η διαδικασία του
καλέσµατος των παραλλαγών χρησιµοποιώντας εργαλεία βιοπληροφορικής όπως τα
GATK, SAMtools και VCFtools. Επιπλέον, ένα δείγµα από ευρωπαϊκούς πληθυσµούς
χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να διερευνηθούν πιθανές ο µοιότητες στην γενετική
ποικιλοµορφία. Συγκρίναµε την γενετική ποικιλοµορφία των Ευρωπαίων της Εποχής
του Χαλκού µε τους σύγχρονους χρησιµοποιώντας το EIGENSOFT λογισµικό, και
παράγαµε PCA διαγράµµατα, τα οποία οπτικοποιήθηκαν µέσω script σε Python. Η
µελέτη µας στοχεύει να αποκαλύψει τα πολύπλοκα µοτίβα γενετικής επίδρασης που
σχηµάτισαν το σύγχρονο ευρωπαϊκό γονιδίωµα.
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EVALUATING THE IMPACT OF THE ANCIENT STEPPE
POPULATIONS ON THE MODERN GENOMIC LANDSCAPE
Tsifintaris Margaritis*,Karatsoli Maria*,Tsetsos Fotis,Karagiannidis
Iordanis,Mantzaris Dimitrios,Drineas Petros,Paschou Peristera
Democritus University of Thrace, Department of Molecular Biology and Genetics,
Laboratory of Genetic Variation and Epidemiology
The Eurasian Bronze Age was a tumultuous era between about 3000 BC and 1000 BC.
During this period occurred large scale population migrations and replacements
followed by major cultural changes, shaping the future demographic structure of
modern-day Europe and Asia. Yamnaya’s steppe population lived in the area of
Pontos/Caspia and it is hypothesized that they replaced the Neolithic farming culture
in temperate Eastern Europe. By 2800 BC, a new social and economic formation
appeared; the Corded Ware people who emerged in temperate Europe derived from the
Yamnaya background. During the same era, the Afanasievo population, which settled
in Central Asia, was genetically indistinguishable from the Yamnaya indicating an
eastward expansion across the steppe. In this study, we investigated the genetic
structure of the Yamnaya, the Corded Ware and the Afanasievo populations in
comparison with modern-day humans in order to study the genetic variation among
these populations. Two different datasets including in total 15 Yamnaya, 11 Corded
Ware and 5 Afanasievo people were used in this research (Haak et al & Allentoft et
al). The two datasets were merged and then the variant calling process was conducted
using bioinformatics tools such as GATK, SAMtools and VCFtools. Furthermore, a
sample of European populations was used in order to investigate possible genetic
variation similarities. We compared the genetic variation of Bronze Age with the
modern-day Europeans using EIGENSOFT software and we produced PCA plots,
visualized through Python scripting. Our study aims to unravel the complex patterns of
genetic influence that shaped the modern European genome.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΟΛΗΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ UV-ΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Τσοχανταρίδης Ηλίας 1, Καραπέτσας Αθανάσιος 1, Κυνηγόπουλος Σπυρίδων 2,
Λαµπροπούλου Μαρία 2, Αληγιάννης Νεκτάριος 3, Γκαρδίκης Κωνσταντίνος 4,
Παππά Αγλαΐα 1*
1

Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 2 Εργαστήριο Ιστολογίας και Εµβρυολογίας, Τµήµα Ιατρικής,
Σχολή Επιστηµών Υγείας, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη,
Ελλάδα, 3 Τµήµα Φαρµακευτικής, Τοµέας Φαρµακογνωσίας και Χηµείας Φυσικών
Προϊόντων, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ελλάδα, 4 APIVITA ΑΕΒΕ, Βιοµηχανικό Πάρκο,
Μαρκόπουλο 19003, Αθήνα, Ελλάδα
*email: apappa@mbg.duth.gr

Υπερέκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία µπορεί να επιφέρει φωτογήρανση και
µελάνωµα. Συνέπειες του οξειδωτικού στρες είναι οι βλάβες του DNA και η οξείδωση
πρωτεϊνών που οδηγούν σε αύξηση της έκφρασης των µεταλλοπρωτεϊνασών. Αυτά τα
ένζυµα αποικοδοµούν τις πρωτεΐνες της εξωκυτταρικής µήτρας του συνεκτικού ιστού.
Είναι σηµαντικό να βρούµε συστατικά από φυσικά προϊόντα που εµφανίζουν
αντιοξειδωτικές και φωτοπροστατευτικές ιδιότητες µε στόχο την ανάπτυξη νέων,
φυσικών, αντιγηραντικών φαρµακοκαλλυντικών. Η πρόπολη είναι ένα τέτοιο προϊόν,
ρητινώδους υφής που περιέχει γύρη, κερί και ένζυµα µελισσών. Η σύστασή της
διαφέρει ανάλογα µε το είδος των φυτών, τη περιοχή και την εποχή συλλογής και
παρουσιάζει αντιβακτηριακές, αντιΐικες, αντιοξειδωτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες.
Σκοπός της µελέτης ήταν η εκτίµηση της κυτταροτοξικότητας και των
αντιοξειδωτικών και αντιγηραντικών δράσεων των εκχυλισµάτων πρόπολης και των
εµπλουτισµένων παρασκευασµάτων τους που συλλέχθηκαν από συγκεκριµένες
περιοχές της Ελλάδας,. Έτσι, χρησιµοποιήθηκαν ανθρώπινα κερατινοκύτταρα και ένα
ex vivo σύστηµα ανασυσταθέντος δέρµατος υπό κανονικές και UV συνθήκες. Αρχικά,
εξακριβώθηκαν οι µη τοξικές συγκεντρώσεις των εκχυλισµάτων πρόπολης µε SRB
assay. Έπειτα, εκτιµήθηκε το συνολικό κυτταρικό αντιοξειδωτικό και καρβονυλικό
περιεχόµενο παρουσία ή απουσία πρόπολης µετά από έκθεση σε UV ακτινοβολία. Η
αντιοξειδωτική και η αντιµεταλλαξιογόνος δράση της πρόπολης εκτιµήθηκε και µε
comet assay συγκρίνοντας τα επίπεδα DNA βλαβών απουσία ή παρουσία
εκχυλισµάτων πρόπολης. Με real-time PCR µελετήθηκε η έκφραση συγκεκριµένων
µεταλλοπρωτεϊνασών που επάγονται µετά από UV, και µε την µείωση της γονιδιακής
και πρωτεϊνικής έκφρασης των MMP-3, MMP-7, και MMP-9 επιβεβαίωθηκε η
προστατευτική δράση της πρόπολης. Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα της µελέτης
αυτής αποδεικνύουν ότι η πρόπολη έχει επωφελείς αντιοξειδωτικές και
αντιγηραντικές δράσεις και αποτελεί φέρελπι φυσικό προϊόν για την ανάπτυξη νέων
φαρµακοκαλλυντικών.
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EVALUATION OF THE PROTECTIVE EFFECTS OF PROPOLIS
EXTRACTS/ENRICHED FORMULATIONS AGAINST UVINDUCED CELLULAR DAMAGE
Tsochantaridis Ilias 1,Karapetsas Athanasios 1,Kynigopoulos Spyridon 2,
Lampropoulou Maria 2,Aligiannis Nektarios 3,Gardikis Konstantinos 4, Pappa
Aglaia 1*
1

Department of Molecular Biology & Genetics, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis,Greece, 2 Laboratory of Histology and Embryology, School of
Medicine, Faculty of Health Sciences, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis, Greece, 3 Department of Pharmacy, Division of Pharmacognosy
& Natural Products Chemistry, University of Athens, Greece, 4 APIVITA SA,
Industrial Park, Markopoulo 19003, Athens, Greece *email: apappa@mbg.duth.gr

Overexposure to ultraviolet radiation can trigger photo-aging and melanoma initiation
and progression. DNA damage and protein oxidation are outcomes of oxidative stress
leading to up-regulation of matrix metalloproteinases (MMPs). These enzymes
degrade the extracellular matrix proteins of the connective tissue. Identification of
active compounds from natural products with antioxidative and photoprotective
properties is crucial to creating novel, natural-based, anti-aging cosmeceuticals.
Propolis is a resinous material collected by honeybees which composition varies
depending on plant origin, geographical location and collection season. Propolis has
been reported to exhibit antibacterial, antiviral, antioxidant and anticancer activities.
Our study aimed to assess the toxicity profile and the antioxidant and anti-aging
effects of propolis extracts, collected from certain regions of Greece, and their
enriched formulations. The cytotoxic, antioxidant and anti-aging effects were assessed
against normal human epidermal keratinocytes, and an ex vivo reconstituted skin
model under normal and UVR exposure conditions. Initially, we determined the
toxicity profile of propolis extracts/enriched formulations by employing the SRB
assay. Next, we assessed the total protein carbonyl content and antioxidant status in
the absence or presence of propolis after UVR exposure. Antioxidant and
antimutagenic potential of propolis, was also assessed by comet assay comparing the
UVR-induced damage between treated and untreated keratinocytes. Through real-time
PCR, we studied the effects of propolis on the UVR-induced up-regulation of MMPs.
We confirmed that propolis extracts/enriched formulations are protective against
UVB-induced skin damages and inhibit the expression of certain MMPs (MMP-3,
MMP-7, MMP-9). To sum up, our results show that propolis has beneficial antioxidant
and anti-aging properties and could be considered as a promising agent for the
development of novel cosmeceuticals.
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Μοριακή Ανίχνευση της Κύριας Μετάλλαξης G20210A του
Γονιδίου της Προθροµβίνης (Παράγοντας Πήξης ΙΙ), της Κύριας
Μετάλλαξης G1691A του Γονιδίου του Παράγοντα Πήξης
Αίµατος V (FV-LEIDEN), και της Κύριας Μετάλλαξης
MTHFRC677T, MTHFRA1298C του Γονιδίου της
Οµοκυστεϊναµίας
Τυµπανίδου Μαριάνθη, Γέρου Σπυρίδων, Παυλίδου Βασιλική
Βιοπαθολογικά Διαγνωστικά Ερευνητικά Ιατρεία ΑΝΑΛΥΣΗ / Τσιµισκή 51
Θεσσαλονίκη
Η Θροµβοφιλία είναι η υποτροπιάζουσα εµφάνιση θρο µβωτικών επεισοδίων, τόσο
αρτηριακών όσο και φλεβικών. Αποτελεί ένα πολύπλοκο, πολυγονιδιακό σύνδροµο
και διακρίνεται σε οικογενή ή κληρονοµική και σε επίκτητη. Η κληρονοµούµενη
θροµβοφιλία οφείλεται σε µεταλλάξεις των γονιδίων της Προθροµβίνης (Παράγοντας
Πήξης ΙΙ), του Παράγοντα Πήξης Αίµατος V (FV-Leiden), καθώς και σε µεταλλάξεις
της θέσης 677 και 1298 του Γονιδίου της Οµοκυστεϊναιµίας (MTHFR C677T,
A1298C).Η παρούσα εργασία σχεδιάστηκε µε στόχο τη µοριακή ανίχνευση των
παραπάνω µεταλλάξεων σε περιστατικά που προσήλθαν για έλεγχο θροµβοφιλίας στα
εργαστήρια ΑΝΑΛΥΣΗ κατά το χρονικό διάστηµα 2014-2015. Πραγµατοποιήθηκε
αποµόνωση του DNA και εφαρµογή της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR)
σε συνδυασµό µε την τεχνική του ανάστροφου υβριδισµού (Strip Assays)και
RealTimePCR σε δείγµατα αίµατος 173 ατόµων. Τα αποτελέσµατα συσχετίσθηκαν µε
την ηλικία και το φύλο που είναι παράγοντες αυξηµένου κινδύνου. 142 άτοµα έφεραν
κάποια από τις εξεταζόµενες µεταλλάξεις είτε σε ετερόζυγη, είτε σε οµόζυγη µορφή.
Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα ο αριθµός των γυναικών που εξετάσθηκαν είναι
µεγαλύτερος και αυτό µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η κληρονοµική
θροµβοφιλία θεωρείται προδιαθεσικός παράγοντας για επιπλοκές κατά την δ ιάρκεια
της εγκυµοσύνης. Για τους άνδρες, η παραποµπή τους για εξέταση γίνεται γιατί η
κληρονοµική θροµβοφιλία ευθύνεται για ένα πιθανό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο,
έµφραγµα του µυοκαρδίου κλπ σε αυτό το φύλο, αλλά όχι στο γενικό πληθυσµό.Το
εύρος της ηλικίας των εξεταζόµενων ατόµων κυµαίνεται από 2 έως 77 ετών. Η
εξέταση των ατόµων ηλικίας 10 ετών επιβεβαιώνει ότι τα θροµβοεµβολικά επεισόδια
είναι ένα υπαρκτό πρόβληµα κατά την παιδική ηλικία αν και συνήθως τα περιστατικά
εµφανίζονται σε ηλικία >40 χρόνων.
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MOLECULAR DETECTION OF MUTATION G20210A OF THE
PROTHROMBIN GENE (COAGULATION FACTOR II), OF
MUTATION G1691A OF THE BLOOD COAGULATION FACTOR
V GENE (FV-LEIDEN) AND OF MUTATION MTHFRC677T,
MTHFRA1298C OF HOMOCYSTEINEMIA GENE
Tympanidou Marianthi, Gerou Spiridon, Pavlidou Vasiliki
Medical Laboratories ANALISI / Tsimiski Str 51 Thessaloniki
Thrombophilia increases the risk of thrombosis, blood clots both in arterial and in
venous. It is a complex, multi-gene syndrome and is divided into congenital or
acquired. Congenital thrombophilia may be due to the mutation of the prothrombin
gene (coagulation factor II), Factor Blood Coagulation V (FV-Leiden), and mutations
in position 677 and 1298 of homocysteinemia gene (MTHFR C677T, A1298C).The
purpose of this study was to detect these mutations in patients who were tested at
ANALYSIS laboratories during 2014-2015. DNA isolation and application of the
polymerase chain reaction (PCR) in combination with the technique of reverse
hybridization (Strip Assays) and Real Time PCR carried out on blood samples of 173
patients. The results were related to age and sex,which are considered as increased risk
factors. 142 patients were heterozygous or homozygous for one or more mutations.
The results show that the number of women,who were tested, is larger and this can be
attributed to the fact that congenital thrombophilia is considered as a predisposing
factor for complications during pregnancy. The number of men can be explained due
to the fact that congenital thrombophilia may be responsible for a possible stroke,
myocardial infarction etc.is usually present in this sex, but not in the general
population. The age of the examined patients ranges from 2-77 years. The examination
of those10 years old chilrden confirms that thromboembolism is a real problem in
childhood, although thrombophilia usually occurs around the age> 40 years.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΚΡΟΚΙΝΗΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΑΒΗΤΗ
Φειδάντσης Κωνσταντίνος, Γαλάτου Ελευθερία, Λάζου Αντιγόνη
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ΤΚ 54124
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι µια µεταβολική ασθένεια µε υψηλή συχνότητα
εµφάνισης σε όλο τον κόσµο. Η σύνδεση µεταξύ διαβήτη µε το φτωχό µεταβολικό
έλεγχο και την υψηλή θνησιµότητα λόγω καρδιαγγειακών παθήσεων,
καρδιοµυοπαθειών και στεφανιαίας νόσου είναι κ αλά εδραιωµένη. Πρόσφατες
µελέτες αποδεικνύουν την προστατευτική δράση πολλών αντιοξειδωτικών ουσιών σε
ιστικές βλάβες όπως στην περίπτωση του εµφράγµατος του µυοκαρδίου. Το
εκχύλισµα του Crocus sativus L. (σαφράν) περιέχει κροκίνη, πικροκροκίνη και
σαφρανάλη. Μεταξύ των φαρµακολογικών συστατικών του, η κροκίνη έχει
αντιοξειδωτικές, αντικαρκινικές και αντι-υπερλιπιδαιµικές ιδιότητες. Σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του πιθανού καρδιοπροστατευτικού ρόλου της
κροκίνης σε διαβητικούς (εφάπαξ χορήγηση στρεπτοζοτοκίνης) αρσενικούς επίµυες
και η εξακρίβωση των υποκείµενων µοριακών µηχανισµών. 6 εβδοµάδες µετά την
επαγωγή του διαβήτη ακολούθησε διά στόµατος χορήγηση της κροκίνης (10 και 20
mg/kg σωµατικού βάρους) για 2 εβδοµάδες. Στη συνέχεια ανιχνεύτηκαν στο πλάσµα
του αίµατος τα επίπεδα της γλυκόζης, των τριγλυκεριδίων, της ολικής χοληστερόλης,
της HDL και της LDL. Επιπλέον, τα ζώα υποβλήθηκαν σε ηχοκαρδιογράφηµα για τον
έλεγχο της καρδιακής λειτουργίας. Για µια πιο λεπτοµερή διερεύνηση, εκτιµήθηκε το
µοριακό στρες µε την ανίχνευση των επιπέδων των αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-2,
Bax και caspase-3, καθώς και πρωτεϊνών-δεικτών της αυτοφαγίας (λόγος
LC3BII/LC3BI, SQSTM1/p62 και Beclin-1). Οι βιοχηµικοί δείκτες του πλάσµατος
και οι τιµές του ηχοκαρδιογραφήµατος αποκαθίστανται σε επίπεδα παρόµοια µε
εκείνα των µαρτύρων σε σύγκριση µε τα διαβητικά ζώα, επιβεβαιώνοντας την
βελτιωτική επίδραση της κροκίνης. Επιπλέον, φαίνεται ότι η κροκίνη οµαλοποιεί την
αυτοφαγία µέσω της ενεργοποίησης της ΑΜΡΚ και µειώνει τα επίπεδα της
απόπτωσης. Κατά συνέπεια, η χορήγηση της κροκίνης πιθανόν να αντιπροσωπεύει µία
νέα προσέγγιση για την θεραπεία της καρδιοµυοπάθειας στο διαβήτη.
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INVESTIGATION OF THE CARDIOPROTECTIVE ROLE OF
CROCIN IN AN ANIMAL MODEL OF DIABETES
Feidantsis Konstantinos, Galatou Eleftheria, Lazou Antigone
Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle
University of Thessaloniki, GR 54124

Diabetes mellitus is a metabolic disease with high worldwide incidence. The
connection between diabetes with poor metabolic control and the high mortality due to
cardiomyopathy, cardiovascular and coronary disease is very well established. Several
recent studies demonstrate the protective effect of a wide variety of antioxidants to
tissue damage as in the case of myocardial infarction. Crocus sativus L. (saffron)
extract contains crocin, picrocrocin and safranal. Among the pharmacologically active
ingredients, crocin has antioxidant, antitumor and anti-hyperlipidemic properties. The
purpose of this study is the possible improvement of heart function in diabetic (single
administration of streptozotocin) male rats and the identification of the underlying
molecular mechanisms. 6 weeks after diabetes induction, oral administration of crocin
(10 and 20 mg/kg body weight) for 2 weeks followed. Subsequently levels of glucose,
triglycerides, total cholesterol, HDL and LDL were detected in animal blood plasma.
For a more thorough investigation of the role of crocin in diabetes, we assessed the
molecular stress capacity by detecting the levels of the apoptotic pathway proteins
Bcl-2, Bax and caspase-3 as well as autophagy marker proteins (LC3BII/LC3BI ratio,
SQSTM1/p62 and Beclin-1). Moreover, animals were subjected to transthoracic twodimensional echocardiogram in order to determine cardiac function. Plasma
biochemical indicators and echocardiogram indexes are restored to levels close to
those of control compared to diabetic animals, confirming the ameliorating effect of
crocin. Moreover, from the obtained results, it seems that crocin normalizes autophagy
through AMPK activation and decreases cardiac apoptosis. Consequently, crocin
administration may represent a novel approach to diabetic cardiomyopathy treatment.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΗΣ
ΓΑΛΛΟΚΥΑΝΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ WNT ΚΑΙ ΤΗΝ
ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ TAU
Φερµάνη Μαρία, Θυσιάδης Σάββας, Σαρλή Βασιλική, Ευθυµιόπουλος Σπυρίδων
Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Πανεπιστήµιο Αθηνών,
157 84 Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια. Τµήµα Χηµείας, Τοµέας Οργανικής Χηµείας και
Βιοχηµείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124, Πανεπιστηµιούπολη,
Θεσσαλονίκη

Η µελέτη των µηχανισµών που διέπουν την εµφάνιση της νευροεκφυλιστικής νόσου
Alzheimer, και οι προσπάθειες θεραπείας της, ερευνώνται εντατικά σε πολλά
εργαστήρια ανά τον κόσµο. Ένα από τα κύρια νευροπαθολογικά χαρακτηριστικά της
νόσου είναι η υπερφωσφορυλιωµένη Τ au πρωτεΐνη που σχηµατίζει ζευγαρωµένα
ελικοειδή νηµάτια (Paired Helical Filaments, PHFs), και νευροϊνιδιακά
δεµάτια(Neurofibrillary Tangles, NFTs). Η σηµατοδότηση µέσω του Wnt µονοπάτιου
εµπλέκεται στις νευροεκφυλιστικές διαταραχές και συνδέεται µε την
υπερφωσφορυλίωση της Tau. Ενεργοποίηση του µονοπατιού Wnt οδηγεί στη
φωσφορυλίωση της κινάσης Gsk3β ανενεργοποιώντας την, µε αποτέλεσµα αφενός να
αποτρέπεται η φωσφορυλιώση της tau και αφετέρου να σταθεροποιείται, η β κατενίνη. Τότε, η β -κατενίνη µετατοπίζεται στον πυρήνα και αλληλεπιδρά µε τους
µεταγραφικούς παράγοντες TCF/LEF προάγοντας τη µεταγραφή γονιδίων στόχων. H
Dkk1, µέλος της οικογένειας Dickkopf, όντας ανταγωνιστής της Wnt σηµατοδότησης,
ενεργοποιεί την Gsk3β. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η σύνθεση αναστολέων
της πρόσδεσης της DKK1 ώστε να ανασταλεί η φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης tau.
Συνθέσαµε διάφορα ανάλογα της γαλλοκυανίνης και ελέγξαµε κατά πόσο είναι τοξικά
και επηρεάζουν την σηµατοδότηση wnt και την φωσφορυλίωση της tau. Επιπλέον
µελετήσαµε την επίδραση της DKK1. Όπως αναµενόταν δείξαµε ότι η DKK1
ενεργοποιεί την Gsk3β και µειώνει τα επίπεδα της β -κατενίνης. Τα ανάλογα της
γαλλοκυανίνης δεν φάνηκε να εκδηλώνουν σηµαντική τοξικότητα στα 50 mM. Με
εξαίρεση το st125 δεν επηρέασαν την Gsk3β και τα επίπεδα της β-κατενίνης γεγονός
που υποδηλώνει ότι δεν έχουν δράση αγωνιστή ή ανταγωνιστή του υποδοχέα LRP6.
Για να εξετάσουµε αν έχουµε επιδράσεις εκτός του στόχου θα µελετήσουµε και την
επίδρασή τους στην φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης tau. Επίσης, θα µελετήσουµε την
επίδραση των αναλόγων της γαλλοκυανίνης στην DKK1-επαγόµενη ενεργοποίηση της
Gsk3β, τα επίπεδα της β-κατενίνης και την φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης tau.

282

Proccedings of the 38th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences Kavala, May 26-28, 2016

STUDY OF THE EFFECTS OF GALLOCYANINE ANALOGUES
ON WNT SIGNALING AND TAU PHOSPHORYLATION
Fermani Maria, Thisiadis Savvas, Sarli Vasiliki, Efthimiopoulos Spiros
Department of Biology, University of Athens, Panepistimioupolis, Athens 15784,
Greece. Faculty of chemistry, University of Thessaloniki, Panepistimioupolis,
Thessaloniki 54124, Greece.

Studying the mechanisms that govern the appearance of the neurodegenerative
Alzheimer’s disease is currently the focus ofresearch for many laboratories around the
world. One of the most prominent neuropathological characteristics of Alzheimer’s
disease is the hyperphosphoprylation of Tau protein, which is responsible for the
formation of Paired Helical Filaments (PHFs) and Neurofibrillary Tangles (NTFs).
The Wnt signaling pathway is involved in neurodegenerative diseases that are
associated with hyperphosphorylation of. Activation of the Wnt pathway leads to the
phosphorylation and deactivation of the Gsk3β kinase, and as a result, Tau is not
phosphorylated and β -catenin is stabilised. Then, β -catenin translocates to nucleus,
interacts with the TCF/LEF transcription factors and promotes the transcription of
various genes. Dkk1, a member of the Dickkopf protein family, is able to inhibit the
Wnt pathway, and thus acts as an activator of Gsk3β. The goal of this study is to
synthesize molecules that inhibit the initial Dkk1 binding, and thus to inhibit the
phosphorylation of Tau. Various chemical analogues of gallocyanine were synthesized
and tested for their toxicity, their capability of activating the Wnt pathway, decreasing
β-catenin levels and inhibiting Tau phosphorylation. Additionally, we tested the effect
of Dkk1. As expected, Dkk1 activates Gsk3β, and thus lowers the levels of β-catenin.
The various gallocyanine analogues did not display significant toxicity at 50 mM.
Excluding the st150, the Gallocyanine analogues did not affect Gsk3β activity or the
levels of β -catenin, indicating that they do not act as agonists or antagonists of the
LRP6 receptor. To examine whether they have off-target effects, we plan on testing
their effect on the Tau phosphorylation. Finally, we will study the effect of these
analogues in Dkk1-induced activation of Gsk3β, the levels of catenin and the
phosphorylayion of tau.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΤΥΛΙΩΣΗΣ ΙΣΤΟΝΩΝ ΣΕ ΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΣΕ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ARABIDOPSIS
THALIANA
Φραντζέζος Γεώργιος1, Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος Ε.2
1

Τοµέας Αγρονοµικής Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Μεσογειακό Αγρονοµικό
Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), Χανιά, Κρήτη, Ελλάδα 73100, 2 Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα
Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
54124 Θεσσαλονίκη.
Η καταπόνηση της αλατότητας έχει ιδιαίτερο οικονοµικό ενδιαφέρον λόγω του
αντίκτυπου που έχει στην απόδοση καλλιεργειών κυρίως σε άνυδρες και ηµι-άνυδρες
περιοχές του κόσµου. Επιγενετικοί µηχανισµοί που περιλαµβάνουν µετατροπές των
ιστονών, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην απόκριση των φυτών στις περιβαλλοντικές
συνθήκες. Συστατικά του συµπλόκου της ακετυλοτρανφεράσης ιστονών AtGCN5,
έχουν προταθεί να εµπλέκονται στην απόκριση των φυτών στην αλατότητα. Παρόλα
αυτά, ο ρόλος όλων των ακετυλοτρανσφερασών ιστονών στην αλατότητα δεν έχει
πλήρως διερευνηθεί. Μέχρι στιγµής, έχουν χαρακτηριστεί τέσσερις οικογένειες
ακετυλοτρανσφερασών ιστονών (CBP, TAFII250, GNAT and MYST), οι οποίες
περιλαµβάνουν γονίδια που πιθανόν να συµµετέχουν σε αποκρίσεις αλατότητας του
Arabidopsis thaliana. Στην παρούσα εργασία, µελετήθηκε η επίδραση µηλειτουργικών µεταλλαγµάτων των γονιδίων αυτών σε διαφορετικές συγκεντρώσεις
NaCl. Συγκεκριµένα µετρήθηκε η φυτρωτική ικανότητα των σπερµάτων και η αύξηση
της κύριας ρίζας των µεταλλαγµάτων σε σχέση µε τον άγριο τύπο υπό καταπόνηση
αλατότητας. Τα αρχικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι η αλατότητα έχει αρνητική
επίδραση στη φύτρωση των σπερµάτων των µη-λειτουργικών µεταλλαγµάτων
ακετυλοτρανσφερασών ιστονών. Οµοίως, στις περισσότερες των περιπτώσεων,
αρνητική ήταν η επίδραση και στο µήκος των ριζών των συγκεκριµένων
µεταλλαγµάτων. Συµπεραίνουµε ότι η ακετυλίωση των ιστονών εµπλέκεται στις
αποκρίσεις του Arabidopsis thaliana σε καταπόνηση αλατότητας.
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THE EFFECT OF HISTONE ACETYLATION ON SALT STRESS
RESPONSES IN ARABIDOPSIS THALIANA
Frantzezos Georgios1, Vlachonasios Konstantinos E.2
1

Department of Horticultural Genetics and Biotechnology, Mediterranean Agronomic
Institute of Chania (MAICh), Chania, Crete, Greece 73100, 2 Department of Botany,
School of Biology, Faculty of Science, Aristotle University of Thessaloniki, 54124
Thessaloniki, Greece

Salinity stress is of great financial interest due to its impact on the crop yield,
especially in arid and semi-arid regions of the world. Epigenetic mechanisms
involving chromatin modifications, such as histone acetylation play an important role
in plant response to environmental conditions. Components of the AtGCN5-containing
histone acetyltranferase complex have been suggested to be involved in plant tolerance
to salt stress. However, the role of histone acetyltranferases in response to salt stress
has not been fully elucidated. Currently, four families of histone acetyltranferases
(CBP, TAFII250, GNAT and MYST) have been characterized to involve genes that
are regarded as potential candidates that could be entangled in salt responses of
Arabidopsis thaliana. In this study, the effect of knock-out mutants of these genes
under various NaCl concentrations was examined. Particularly, the germination
capacity of the seeds and the main root growth were measured in comparison to the
wild type and under salt stress. Preliminary results suggest that salt has a negative
impact on seed germination of histone acetyltransferase knock-out mutants. In most
cases, the effect on the root length was also negative. We conclude that histone
acetylation is involved in salt response of Arabidopsis thaliana.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ CROCUS SATIVUS ΣΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗΣ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΜΥΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΩΓΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι
Χαραλαµποπούλου Ανδριάνα1*, Σταυροπούλου Ναταλία1*, Σκούρτης Γεώργιος2,
Ατσοπάρδη Κορίνα1, Κοκκόσης Γ. Αλέξανδρος1#, Φερλέµη ΑναστασίαΒαρβάρα3, Ντάουλα Σταυρούλα2, Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος2, Λάµαρη Ν.
Φωτεινή3, Φαρµακάκης Νικόλαος2, Μαργαρίτη Μαριγούλα1
1

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο
Πατρών, Πάτρα 26504, Ελλάδα, 2Οφθαλµολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Πατρών,
26504 Πάτρα, Ελλάδα, 3Εργαστήριο Φαρµακογνωσία & Χηµείας Φυσικών Προϊόντων,
Τµήµα Φαρµακευτικής, Πανεπιστήµιο Πατρών,26504, Ρίο, Ελλάδα, # Νέα Διεύθυνση:
Τµήµα Φαρµακολογικών επιστηµών, Πανεπιστήµιο Stony Brook University, Stony
Brook, NY, USA, *Ίση συµµετοχή

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη της πιθανής ευεργετικής δράσης του
εκχυλίσµατος των στύλων του φυτού Crocus sativus L. (σαφράν) στο χολινεργικό
σύστηµα εγκεφαλικών περιοχών ενηλίκων αρσενικών επίµυων (Wistar) στους οποίους
είχε γίνει επαγωγή διαβήτη τύπου Ι µε τη χρήση στρεπτοζοτοκίνης (STZ). Οι επίµυες
χωρίστηκαν σε 4 ο µάδες: Οµάδα µαρτύρων (Μ): χορήγηση εκδόχου. Οµάδα
διαβητικών επίµυων (Δ): επαγωγή διαβήτη µε µία ενδοπεριτοναϊκή ένεση
στρεπτοζοτοκίνης (55 mg/kg, ηµέρα 0). Οµάδα χορήγησης φυτικού εκχυλίσµατος
(ΦΕ): ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση φυτικού εκχυλίσµατος (60mg/kg) κάθε δεύτερη
ηµέρα. Οµάδα διαβητικών επίµυων και χορήγηση φυτικού εκχυλίσµατος (ΔΦΕ): η
χορήγηση του εκχυλίσµατος άρχισε 2 εβδοµάδες µετά την επαγωγή του διαβήτη και
διήρκεσε 10 εβδοµάδες. Στο τέλος της περιόδου οι επίµυες θυσιάστηκαν και
αποµονώθηκαν οι εγκεφαλικές περιοχές (εγκεφαλικός φλοιός, ραβδωτό σώµα,
ιππόκαµπος, παρεγκεφαλίδα). Στις ανωτέρω περιοχές προσδιορίστηκε η ενεργότητα
των G1 και G4 ισοµορφών της ακετυλοχολινεστεράσης (AChE) µε τη
χρωµατοµετρική µέθοδο του Ellman. Τα αποτελέσµατα έδειξαν: α) σηµαντική αύξηση
της ενεργότητας και των δύο ισοµορφών της AChE στο ραβδωτό σώµα και τον
ιππόκαµπο µετά από την επαγωγή διαβήτη (Δ), παρατήρηση που υποδεικνύει
έλλειµµα στο χολινεργικό σύστηµα των συγκεκριµένων περιοχών και β) σηµαντική
µείωση της ενεργότητας της G4 ισοµορφής όλων των υπό µελέτη εγκεφαλικών
περιοχών, καθώς και της G1 ισοµορφής του ραβδωτού σώµατος, έπειτα από τη
χορήγηση του φυτικού εκχυλίσµατος είτε σε διαβητική ο µάδα (ΔΦΕ) είτε σε µηδιαβητική ο µάδα (ΦΕ), παρατήρηση που υποδεικνύει θετική επίδραση στο
χολινεργικό σύστηµα των συγκεκριµένων περιοχών. Συµπερασµατικά, το εκχύλισµα
των στύλων του φυτού Crocus sativus L. στον επαγόµενο διαβήτη τύπου Ι , είχε
ευεργετική επίδραση σε όλες τις υπό µελέτη εγκεφαλικές περιοχές σε σχέση µε την
ενεργότητα της G4 ισοµορφής της AChE, ενώ αναφορικά µε την G1 ισοµορφή η
θετική επίδραση παρουσίασε ιστοειδικότητα.
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EFFECT OF CROCUS SATIVUS EXTRACT ON
ACETYLCHOLINESTERASE ACTIVITY OF SPECIFIC BRAIN
REGIONS IN ADULT MALE RATS AFTER INDUCTION OF
TYPE I DIABETES
Charalampopoulou Andriana1*, Stavropoulou Natalia1*, Skourtis Gewrgios2,
Atsopardi Korina1, Kokkosis G.Alexandros1#, Ferlemi AnastasiaVarvara3,Ntaoula Stauroula2, Georgakopoulos Constantinos2, Lamari N Fotini 3,
Pharmakakis Nikolaos3, Margarity Marigoula1
1

Laboratory of Human and Animal Physiology, Department of Biology, University of
Patras, Patras 26504, Rio, Greece, 2Ophthalmology Clinic, Department of Medicine,
University of Patras, 26504, Rio, Greece, 3Laboratory of Pharmacognosy &
Chemistry of Natural Products, Department of Pharmacy, University of Patras,
26504, Rio, Greece, #Current address: Department of Pharmacological Sciences,
Stony Brook University, Stony Brook, NY, USA, * Equal participation

The aim of the present study was to investigate the potential beneficial effect of
Crocus sativus L. (saffron) styles’ extract on brain cholinergic system of adult male
rats (Wistar) with streptozotocin-induced type I diabetes. Rats were divided into the
following four groups: Control group (C): vehicle-injected. Group of diabetic rats (D):
diabetes was induced with a single intraperitoneal injection of streptozotocin
(55mg/kg, day 0). Group with saffron administration (Cr): 60mg/kg of saffron extract
intraperitoneally injected every other day. Group of diabetic rats with ongoing
administration of saffron extract (DCr): treatment started 2 weeks after the induction
of diabetes and lasted 10 weeks. After the end of the administration, the rats were
sacrificed and specific brain regions (cortex, striatum, hippocampus and cerebellum)
were isolated. The activity of G1 and G4 isoforms of achetylcholinesterase (AChE)
was determined, in both salt-soluble (SS) and detergent-soluble (DS) fraction
respectively, by using Ellman's colorimetric method. The results revealed: a)
statistically significant increase in the activity of both AChE isoforms in striatum and
hippocampus of the diabetic group (D), which indicates cholinergic system deficiency
of those regions, and b) statistically significant inhibition of G4 isoform activity in all
brain regions studied, as well as G1 isoform activity of striatum, after administration
of saffron extract on the diabetic group (DCr) and the non-diabetic group (Cr), an
observation that exhibits a positive effect on the cholinergic system of those regions.
Conclusively, the styles’ extract of Crocus sativus L. in the induced type I diabetes,
has a beneficial impact on all brain regions studied respecting G4 AChE isoforms’
activity, while the positive effect on G1 isoforms’ activity presented tissue-specificity.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
LACTOBACILLUS ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΡΑΧΙΑΙΟΥ
ΑΕΡΟΘΥΛΑΚΑ
Χαριζάνη Ελισσάβετ 1 , Κωνσταντινίδης Δηµήτρης 1, Χριστίδου Ακριβή 1,
Κωστοπούλου Ελένη 1, Λιτοπούλου-Τζανετάκη Ελένη 2, Γιάγκου Μηνάς 1
1

Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 2 Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Υγιεινής Τροφίµων, Τµήµα
Γεωπονίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Ως προβιοτικοί χαρακτηρίζονται οι ζωντανοί µικροοργανισµοί που, όταν χορηγηθούν
σε ικανοποιητική ποσότητα, ασκούν ευεργετική δράση στην υγεία του ξενιστή. Τα
στελέχη του γένους Lactobacillus που αποµονώνονται από ζυµωµένα γαλακτοκοµικά
προϊόντα και τον γαστρεντερικό σωλήνα του ανθρώπου έχουν χαρακτηρισθεί ως
ασφαλή. Ο χαρακτηρισµός των µικροοργανισµών ως προβιοτικά είναι επίπονη και
χρονοβόρα διαδικασία και προϋποθέτει τον προσδιορισµό in vitro και in vivo
ιδιοτήτων όπως η ανοσοτροποποιητική τους δράση. Το µοντέλο του ραχιαίου
αεροθύλακα ποντικών περιγράφηκε από την ερευνητική µας οµάδα ως αξιόπιστο για
τον άµεσο προσδιορισµό-χαρακτηρισµό προβιοτικών. Από το τυρί Μελίχλωρο
αποµονώθηκαν και χαρακτηρίστηκαν µε βάση φαινοτυπικές, βιοχηµικές και µοριακές
µεθόδους σαράντα επτά βακτηριακά στελέχη, τα οποία στη συνέχεια ταξινοµήθηκαν
ως Lactobacillus paraplantarum (29) και L. paracasei subsp. paracasei (18). Είκοσι ένα
από τα αποµονωµένα στελέχη χαρακτηρίστηκαν ως πιθανά προβιοτικά µε βάση
τεχνολογικές και βιοχηµικές in vitro ιδιότητες. Σε έντεκα επιλεγµένα στελέχη
πραγµατοποιήθηκε διερεύνηση των in vitro ιδιοτήτων της κυτταρικής επιφάνειας που
σχετίζονται µε την ικανότητα προσκόλλησης και παραµονής στον εντερικό
βλεννογόνο. Από αυτά, 5 πιθανά προβιοτικά στελέχη Lactobacillus διερευνήθηκαν in
vivo για την πιθανή ανοσοτροποποιητική τους δράση µε εφαρµογή του µοντέλου του
ραχιαίου αεροθύλακα ποντικών. Διερευνήθηκε η χηµειοτακτική ικανότητα των
παραπάνω
στελεχών
Lactobacillus
να
προκαλούν
τη
συσσώρευση
Πολυµορφοπύρηνων ΜονοΠύρηνων κυττάρων (ΠΜΠ) στον αεροθύλακα. Επιπλέον,
προσδιορίστηκε κατά πόσο τα πάραπάνω σ τελέχη Lactobacillus ενισχύουν τη
φαγοκυτταρική ικανότητα των ΠΜΠ κυττάρων του αεροθέλακα. Τα αποτελέσµατα
έδειξαν ότι τρία από τα στελέχη, τα L. paraplantarum Α6, Β4 και Β5 διαθέτουν υψηλά
ποσοστά ανοσοτροποποιητικής δράσης και έτσι ενισχύεται ακόµη περισσότερο ο
χαρακτηρισµός τους ως πιθανά προβιοτικά.
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DETERMINATION OF THE IMMUNOMODULATORY
ACTIVITY OF PRESUMPTIVE PROBIOTICS OF
LACTOBACILLUS STRAINS IN THE DORSAL AIRPOUCH
MODEL
Charizani Elissavet 1, Konstantinidis Dimitris 1, Christidou Akrivi 1, Kostopoulou
Eleni1, Litopoulou-Tzanetaki Eleni 2 , Yiangou Minas1
1

Department of Genetics, Development & Molecular Biology, School of Biology,
AUTH, Thessaloniki, Greece, 2 Laboratory of Food Microbiology and Hygiene, School
of Argiculture, AUTH, Thessaloniki, Greece

Probiotics are living microorganisms, which upon ingestion in adequate amounts
provide health benefits to the host. Lactobacillus strains isolated from the human
intestinal tract and fermented dairy products are regarded as safe. The characterization
of microorganisms as probiotics is a laborious and time-consuming process that
requires determination of in vitro and in vivo properties such as their
immunomodulatory activity. In previous study we provided evidence that the mouse
dorsal air pouch model is as reliable for the direct characterization of probiotics. In
previous studies, forty seven Lactobacillus strains were isolated from Melichloro
cheese and were characterized with the use of phenotypical, biochemical and
molecular methods as Lactobacillus paraplantarum (29) and L. paracasei subsp.
paracasei (18). Based on technological and biochemical in vitro attributes, twenty one
of them were characterized as presumptive probiotics. Eleven of those isolated strains
were selected for further in vitro examination of their cell surface traits. These traits
are associated with the bacterial adhesion capacity and the ability to remain attached to
the intestine. From those, 5 of the presumptive probiotic Lactobacillus strains were
investigated in vivo for their potential immunomodulatory activity using the mouse
dorsal air pouch model. The chemotactic ability of the above mentioned Lactobacillus
strains that activate the accumulation of PMN cells in dorsal air pouch was
investigated. In addition we determined the capacity of the above strains to increase
the phagocytic activity of air pouch exudate PMN cells. The data showed that three of
the, L. paraplantarum A6, B4 and B5 strains, have induced increased
immunomodulatory activity that strengthened their characterization as presumptive
probiotics.
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ΤΟ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΟΜΟΥ BACTROCERA KANDIENSIS (DIPTERA:
TEPHRITIDAE)
Χαρτοµατσίδου Τ.1, Παντελίδου Χ.1, Αυγουστίνος Α.Α.2,3, Γαριού-Παπαλεξίου Α.
3
, Ζαχαροπούλου Α.3, Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π.1, Μπούρτζης Κ.2, Δροσοπούλου
Ε.1
1

Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή
Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 2Insect Pest Control
Laboratory, Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in Food and
Agriculture, Βιέννη, Αυστρία, 3Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών

Το δίπτερο έντοµο B. kandiensis ανήκει στο σύµπλεγµα ειδών B. dorsalis της
οικογένειας Tephritidae, το οποίο περιλαµβάνει περίπου 90 είδη που ενδηµούν στη
νοτιοανατολική Ασία και σε νησιά του Ειρηνικού. Κάποια από τα είδη του
συµπλέγµατος αυτού είναι εξαιρετικής οικονοµικής σηµασίας, καθώς ευθύνονται για
σηµαντικές απώλειες καλλιεργούµενων φρούτων και λαχανικών. Η διάκριση των
ειδών του συµπλέγµατος είναι ζ ωτικής σηµασίας για το διεθνές εµπόριο και
προαπαιτείται για την ανάπτυξη νέων φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων ελέγχου
και καταπολέµησής τους, όπως η τεχνική του στείρου εντόµου (Sterile Insect
Technique, SIT). Η χρήση µοριακών και γενετικών δεδοµένων µπορεί να συνεισφέρει
σηµαντικά στη διάκριση των ειδών µέσα σε ένα σύµπλεγµα, στο πλαίσιο
συνδυαστικών προσεγγίσεων (Integrative Taxonomy). Στην παρούσα εργασία,
πραγµατοποιήθηκε αλληλούχιση του του µιτοχονδριακού γονιδιώµατος (mtDNA) του
B. kandiensis από άτοµο µιας αποικίας που συντηρείται στο Joint FAO/IAEA Insect
Pest Control Laboratory (Seibersdorf, Austria). Με βάση µία κατατεθειµένη
αλληλουχία του mtDNA του B.dorsalis (Αc.No DQ 845759), σχεδιάστηκαν 27 ζεύγη
εκκινητών µε τα προγράµµατα OligoExplorer και OligoAnalyzer και
πραγµατοποιήθηκε ενίσχυση και αλληλούχιση αλληλοεπικαλυπτόµενων τµηµάτων
του mtDNA του υπό µελέτη είδους. Η αλληλουχία συναρµολογήθηκε µέσω
βιοπληροφορικών εργαλείων (BLAST, Μerger, ClustalΟ, Chromas) και εντοπίστηκαν
οι θέσεις και οι αλληλουχίες των γονιδίων. Η παραπάνω ανάλυση έδειξε τη διατήρηση
του προτύπου οργάνωσης του µιτοχονδριακού γονιδιώµατος των εντόµων, ενώ
σύγκριση µε το είδος B. dorsalis αποκάλυψε σηµαντική οµοιότητα, αλλά και διαφορές
που µπορούν να αξιοποιηθούν ως διαγνωστικοί δείκτες.
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THE MITOCHONDRIAL GENOME OF BACTROCERA
KANDIENSIS (DIPTERA: TEPHRITIDAE)
Chartomatsidou T.1, Pantelidou C. 1, Augustinos A.A. 2,3, Gariou-Papalexiou A. 3,
Zacharopoulou A. 3, Mavragani-Tsipidou P. 1, Bourtzis K.2, Drosopoulou E.1
1

Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology,
Faculty of Science, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 2Insect Pest Control
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Agriculture, Vienna, Austria, 3School of Biology, University of Patras, Greece

Bactrocera kandiensisis belongs to the B. dorsalis species complex of the Tephritidae
family, which contains about 90 species established in southern- eastern Asia, as well
as in some Pacific islands. The species of this complex are considered of great
economic impact, as they are responsible for important losses of numerous fruit and
vegetable crops. Resolution of species limits among them is vital for the international
trade and is considered necessary in order to establish new environmentally friendly
control methods, such as the Sterile Insect Technique (SIT). Molecular approaches can
significantly contribute to the issue of phylogenetic relationships and species limits
within complexes in the frame of multidisciplinary approaches incorporated in
Integrative Taxonomy. In the present study, the mitochondrial genome (mtDNA) of B.
kandiensis was analyzed. Specimens were obtained from the Joint FAO/IAEA Insect
Pest Control Laboratory (Seibersdorf, Austria). Based on a submitted sequence of the
mitochondrial DNA of B. dorsalis (Αc.No DQ 845759), 27 primer pairs were designed
using OligoExplorer and OligoAnalyzer softwares and overlapping parts of the mt
DNA were amplified and sequenced. The complete sequence was assembled and the
location of the mtDNA genes of B. kandiensis was found and compared to B. dorsalis
using bioinformatic tools (BLAST, Μerger, ClustalΟ, Chromas). The above analysis
showed conservation of the typical insect mitochondrion organization, extended
similarity with the B. dorsalis mitochondrial genome, as well as differences that could
be utilized as diagnostic markers.
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Χατζηθεοδώρου Μαγδαληνή 1, Καραπέτσας Αθανάσιος 1, Χονδρού Πελαγία 1,
Παππά Χρυσούλα 1, Πλέσσας Σταύρος 2, Αλεξόπουλος Αθανάσιος 2,
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Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
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Ως προβιοτικοί χαρακτηρίζονται οι ζωντανοί, µη παθογόνοι µικροοργανισµοί
(βακτήρια και µύκητες), που η επιστηµονική έρευνα έχει δείξει ότι έχουν θετική
επίδραση στον καταναλωτή, όταν λαµβάνονται σε κατάλληλες ποσότητες. Στην
παρούσα µελέτη έγινε έλεγχος της ικανότητας ενός στελέχους Lactobacillus paracasei
που αποµονώθηκε από γαλακτοκοµικό προϊόν, να αναστείλει την ανάπτυξη
καρκινικών επιθηλιακών κυττάρων παχέος εντέρου. Ειδικότερα, εφαρµόστηκε η
τεχνική της SRB (Sulforhodamine B assay) η οποία βασίζεται στην ικανότητα της
χρωστικής Sulforhodamine B να προσδένεται ηλεκτροστατικά σε κυτταρικές
πρωτεΐνες επιτρέποντας µε αυτόν τον τρόπο, τον προσδιορισµό της κυτταρικής
πυκνότητας. Έτσι, η τεχνική αυτή αποτελεί κατάλληλο και αξιόπιστο εργαλείο για τον
προσδιορισµό της κυτταροτοξικής δράσης κάποιας υπό µελέτη ουσίας. Στην παρούσα
πειραµατική διαδικασία µελετήθηκε η αντιπολλαπλασιαστική δράση του L. paracasei,
µετά από χορήγηση του θρεπτικού µέσου ανάπτυξης του σε καρκινικά κύτταρα του
παχέος εντέρου. Πιο συγκεκριµένα, για τις επιδράσεις στα κύτταρα, το θρεπτικό µέσο
ανάπτυξης του µικροοργανισµού χρησιµοποιήθηκε σε έξι διαφορετικές
συγκεντρώσεις (αναραίωτο, 1:2, 1:4, 1:10, 1:20 και 1:50), και για τρία χρονικά
διαστήµατα (24h, 48h & 72h). Βρέθηκε ότι η επίδραση ήταν τόσο δοσοεξαρτώµενη
όσο και χρονοεξαρτώµενη. Επίδραση των καρκινκών κυττάρων για 72 ώρες µε το
θρεπτικό µέσο ανάπτυξης του µικροοργανισµού, προκαλλούσε ως και 75% µείωση
της κυτταρικής επιβίωσης. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι µια θετική ένδειξη για την
αντιπολλαπλασιαστική δράση του στελέχους L. paracasei και µια καλή αφορµή για
περεταίρω µελέτες.
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ASSESSMENT OF THE ANTI-PROLIFERATIVE EFFECT OF A
POTENTIALLY PROBIOTIC LACTOBACILLUS STRAIN ON
COLORECTAL CANCER CELL LINES
Chatzitheodorou Magdalini 1, Karapetsas Athanasios 1, Chondrou Pelagia 1,
Pappa Chrysoula 1, Plessas Stavros 2, Alexopoulos Athanasios 2, Bezirtzoglou
Eugenia 2, Galanis Alexis 1
1

Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace,
Alexandroupoli, 2 Laboratory of Microbiology, Biotechnology and Hygiene,
Department of Agricultural Development, Democritus University of Thrace,
Orestiada

Probiotics are defined as live, non-pathogenic microorganisms (bacteria and fungi)
which, when administered in adequate quantity, have a positive impact on host's
health. In the present study we examined the ability of a novel Lactobacillus paracasei
strain, isolated from dairy products, to inhibit the growth of epithelial colon cancer
cells. To this end we employed the Sulforhodamine B assay (SRB), which is based on
the ability of the Sulforhodamine B dye to bind electrostatically to cellular proteins,
allowing thus the determination of cell number and density. In order to study the
potential antiproliferative effect of L. paracasei, colon cancer cells were treated with
the conditioned growth medium of the microorganism in different concentrations
(undiluted, 1:2, 1:4, 1:10, 1:20 and 1:50) and three time points (24, 48 and 72 hours).
The observed antiproliferative effect of L. paracasei was both time- and dosedependent. In particular, treatment of colon cancer cells with L. paracasei conditioned
medium for 72 hours caused up to 75% reduction in cell survival. Our results indicate
that L. paracasei exhibits significant antiproliferative effect and could be studied
further for its potential antitumor properties.
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΑΛΚΟΝΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥ ΩΣ ΠΙΘΑΝΟΙ
ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΛΙΠΟΞΥΓΟΝΑΣΗΣ
Χιώτη Γ. Αφροδίτη 1,2, Λάζου Αντιγόνη 1, Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήµητρα 2
1

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών,
Α.Π.Θ., 541 24 Θεσσαλονίκη, 2 Εργαστήριο Φαρµακευτικής Χηµείας, Τµήµα
Φαρµακευτικής, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Α.Π.Θ., 541 24 Θεσσαλονίκη

Η 5-λιποξυγονάση (5-LOX) καταλύει δύο στάδια στη βιοσύνθεση των λευκοτριενίων
(LTs), λιπιδικών µεσολαβητών της φλεγµονής. Η φλεγµονή εµπλέκεται σε πλήθος
παθοφυσιολογικών διαταραχών και ασθενειών στις οποίες ο ρόλος των LTs είναι
ιδιαίτερα εκτενής, εποµένως, η 5-LOX αποτελεί έναν πολλά υποσχόµενο
φαρµακευτικό στόχο. Οι χαλκόνες, οι οποίες αποτελούν πρόδροµες ενώσεις των
φλαβονοειδών, αναστέλλουν την 5-LOX και µελετούνται διότι είναι πλειοτροπικοί
παράγοντες µε «προνοµιούχες» δοµές. Έχουν χαµηλή τοξικότητα και απλή συνθετική
µεθοδολογία. Στο παρόν, αναφέρουµε τη σύνθεση τεσσάρων κατάλληλα
υποκατεστηµένων χαλκονών µέσω αντίδρασης Claisen-Schmidt και των
χλωροαιθέρων τους. Οι ενώσεις µελετήθηκαν α) in vitro: ως προς την αλληλεπίδρασή
τους µε την 1,1-διφαινυλοπικρυλυδραζυλική ελεύθερη σταθερή ρίζα, την ανασταλτική
τους δράση επί της λιπιδικής υπεροξείδωσης του λινελαϊκού οξέος και επί της φυτικής
λιποξυγονάσης, β) ex vivo: για την ικανότητά τους να αναστέλλουν το λευκοτριένιο
Β4 (LTB4) σε ανθρώπινα πολυµορφοπύρηνα λευκοκύτταρα και γ) in vivo: για την
αντιφλεγµονώδη τους δράση µέσω αναστολής οιδήµατος άκρου ποδός επίµυα που
προκαλείται από την ενδοδερµική χορήγηση καραγενίνης. Παρατηρήθηκε αύξηση των
βιολογικών δράσεων κατά τη µετατροπή των χαλκονών σε χλωροαιθέρες (p0.05) µε
δραστικότερες τις: 1-(4-(3-χλωροπροποξυ)φαινυλ)-3-φαινυλοπροπ-2-εν-1-όνη και 1(4-(3-χλωροπροποξυ) φαινυλ)-3-(ναφθαλιν-1-υλ) προπ-2-εν-1-όνη. Το IC50 της
αναστολής του LTB4 ήταν 1,89µΜ και 1,48µΜ, αντίστοιχα, ενώ η αναστολή του
οιδήµατος ήταν 71% και 47,2%. Η δοµική αλλαγή δεν ενίσχυσε την αναγωγική δράση
ή την αναστολή της λιπιδικής υπεροξείδωσης. Φαίνεται ότι η οµάδα της ενόνης και η
αιθερική ο µάδα –Ο(CH2)3Cl αποτελούν σηµαντικούς δοµικούς λίθους. Η
λιποφιλικότητα δεν φαίνεται να επιδρά ενώ η στερεοχηµεία είναι σηµαντική. Αυτές οι
ισχυρές ενώσεις προσφέρουν σαφές συνθετικό πλεονέκτηµα για να διερευνηθούν νέες
ενώσεις-οδηγοί ως αναστολείς της λιποξυγονάσης και των λευκοτριενίων.
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SYNTHESIS OF NEW CHALCONE DERIVATIVES AND
EXPLORATION OF THEIR BIOLOGICAL ROLE AS
LIPOXYGENASE INHIBITORS
Chioti G. Afroditi 1,2, Lazou Antigone 1, Hadjipavlou-Litina Dimitra 2
1

Laboratory of Animal Physiology, School of Biology, Faculty of Sciences, Aristotle
University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, 2Laboratory of Pharmaceutical
Chemistry, School of Pharmacy, Faculty of Sciences, Aristotle University of
Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki

5-Lipoxygenase (5-LOX) catalyzes two steps in the biosynthesis of leukotrienes
(LTs), lipid mediators of inflammation. It is known that inflammation is implicated in
a number of pathophysiological situations, disorders and diseases in which the role of
LTs becomes quite extensive. Therefore, 5-LOX is a promising pharmaceutical target.
Chalcones which are precursors of flavonoids inhibit 5-LOX and considered to be
studied because they are pleiotropic agents with "privileged" structures. They have
low toxicity and their synthetic procedure is simple. Herein, we report the synthesis of
four suitable substituted chalcones via Claisen-Schmidt reaction and their chloroethers. The compounds were studied a) in vitro: for their interaction with 1,1-diphenyl2-picrylhydrazyl radical, for their inhibitory effect on lipid peroxidation of linoleic
acid, and for their inhibitory effect on soyean lipoxygenase , b) ex vivo: for the ability
to inhibit leukotriene B4 (LTB4) in human polymorphonuclear leukocytes and c) in
vivo: for their anti-inflammatory activity on carrageenan-induced rat paw edema. An
increase of biological response by the transformation of chalcones to chloro- ethers (p
0.05) was observed. The most potent compounds were 1- (4- (3-chloro-propoxy)
phenyl) -3-phenylprop-2-en-1-one and 1- (4 - (3-chloro-propoxy) phenyl) -3- (naphth1-yl) prop-2-en-1-one. The IC50 of LTB4 inhibition were 1,89µM and 1,48µM
respectively, whereas, inhibition of edema were 71% and 47.2%. The structural
change did not enhance the reducing ability neither lipid peroxidation inhibition. It
seems that enone and ether group -O(CH2)3Cl constitute important structural
elements. The lipophilicity does not appear to interfere but stereochemistry is
important. These potent compounds offer distinct synthetic advantage to investigate
new lead compounds as lipoxygenase and leukotrienes inhibitors.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ
Χνούδας Κωνσταντίνος 1,2, Fewer David 2, Γκέλης Σπύρος 1
1

Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.
109, 541-24, Θεσσαλονίκη, 2 Department of Food and Environment Sciences, Division
of Microbiology and Biotechnology, University of Helsinki, P.O. Box 56, Viikki
Biocenter, Viikinkaari 9, FIN-00014, Helsinki, Finland. (*david.fewer@helsinki.fi)

Tα κυανοβακτήρια είναι µια σηµαντική πηγή δευτερογενών µεταβολιτών, από τους
οποίους µερικοί έχουν φαρµακευτικό ενδιαφέρον. Κάποια από αυτά τα βιολογικώς
ενεργά µόρια έχουν αντιµικροβιακές δράσεις. Σε αυτή την εργασία διερευνήσαµε την
αντιβακτηριακή δράση ε κχυλισµάτων των στελεχών Oscillatoria sp. PCC 6506,
Nostoc Kurssi και Anabaena HΑΝ 37/1 έναντι στελεχών των παθογόνων ειδών
βακτηρίων Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Burkholderia pseudomallei,
Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus και Micrococcus luteus. Τα κυανοβακτηριακά
εκχυλίσµατα παρασκευάστηκαν µε λυοφίληση της βιοµάζας τους κατά την εκθετική
φάση ανάπτυξής τους και εκχύλιση 100 mg βιοµάζας σε 2 ml 100% MeOH. Η
αντιβακτηριακή δραστηριότητα των εκχυλισµάτων ελέγχθηκε µε τη µέθοδο διάχυσης
αγαρόζης. Συγκεκριµένα έγινε χρήση αγαρόζης Müller-Hinton, η οποία επιστρώθηκε
µε βακτηριακά εκχυλίσµατα και αφού δηµιουργήθηκαν οι κατάλληλες εγκοπές,
προστέθηκαν τα εκχυλίσµατα κυανοβακτηρίων. Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήσαµε
τεχνικές εξόρυξης γονιδιώµατος (genome mining) των κυανοβακτηριακών
γονιδιωµάτων, προκειµένου να εντοπιστούν περιοχές γονιδίων ικανές να
κωδικοποιήσουν πεπτίδια µε γνωστή αντιµικροβιακή δράση. Τα προκαταρκτικά
αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι το στέλεχος Oscillatoria sp. PCC 6506 είχε την
υψηλότερη αντιβακτηριακή δράση κατά των στελεχών Micrococcus luteus και
Burholderia pseudanalbei, γεγονός που υποδεικνύει την παραγωγή αντιβακτηριακής
ένωσης (-εων). Η χρωµατογραφική ανάλυση του εκχυλίσµατος µε HPLC, µε βάση το
χρόνο έκλουσης, έδειξε ότι η ουσία είναι πιθανόν υδρόφοβη. Η εξόρυξη γονιδιώµατος
στα τρία στελέχη αποκάλυψε την ύπαρξη περιοχών µε γονίδια που εκτιµάται ότι
εµπλέκονται στη βιοσύνθεση αντιµικροβιακών πεπτιδίων. Περαιτέρω έρευνες
χρειάζονται για να προσδιοριστεί εάν η ένωση (-εις) που πιθανώς κωδικοποιείται από
αυτές τις περιοχές µπορεί να συνδεθεί µε τη δραστηριότητα που παρατηρήθηκε στα
εκχυλίσµατα.
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SCREENING CYANOBACTERIA STRAINS FOR
ANTIMICROBIAL ACTIVITY
Chnoudas Konstantinos 1,2, Fewer David 2,*, Gkelis Spyros 1
1

Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Box
109, GR-54124 Thessaloniki, Hellas (Greece), 2 Department of Food and Environment
Sciences, Division of Microbiology and Biotechnology, University of Helsinki, P.O.
Box 56, Viikki Biocenter, Viikinkaari 9, FIN-00014, Helsinki, Finland
(*david.fewer@helsinki.fi)

Cyanobacteria are a rich source of secondary metabolites, some of which are of
pharmaceutical importance due to their antibacterial properties. In this study we
investigated the antibacterial activity of the cyanobacteria strains Oscillatoria sp. PCC
6506, Nostoc Kurssi and Anabaena HAN 37/1 against strains of the pathogenic
bacterial species Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Burholderia pseudanalbei,
Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus and Micrococcus luteus. The cyanobacterial
extracts were prepared by freeze-drying the biomass of exponential growth phase
cultures for every strain and extracting 100 mg of the biomass in 2 ml of 100%
MeOH. Antibacterial activities of the extracts were tested by agar well diffusion
method. Müller-Hinton agar was coated with bacterial extracts and wells were made
and filled with cyanobacterial cell extract. Furthermore, we conducted genome mining
on the cyanobacterial genomes, in order to locate regions with biosynthetic gene
clusters capable of encoding peptides of known antimicrobial-like properties. Our
preliminary results show that strain Oscillatoria sp. PCC 6506 had the highest
antimicrobial activity against Micrococcus luteus and Burholderia pseudanalbei,
suggesting a promising antibacterial compound(s) production. HPLC analysis of this
extract indicated that this compound(s) is probably hydrophobic, based on the
retention time. Genome mining also revealed interesting gene cluster regions with the
ability to encode antimicrobial compounds. Further studies are needed to determine if
the compound(s) encoded by these regions can be linked with the activity observed in
the assay.
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΚΡΑΝΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Χοβαλοπούλου Μαρία-Ελένη1, Παπαγεωργοπούλου Χριστίνα 2, Μπερτσάτος
Ανδρέας1
1

ΕΚΠΑ, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Εργαστήριο
Φυσικής Ανθρωπολογίας ,2 Laboratory of Anthropology, Department of History and
Ethnology, Democritus University of Thrace, 69100 Komotini, Greece
Στόχος της παρούσας µελέτης ήταν να αξιολογήσει και να ποσοτικοποιήσει την
ασυµµετρία του κρανίου ενός σύγχρονου ελληνικού πληθυσµού. Επιπλέον, ελέγθηκε
η πιθανότητα ύπαρξης φυλετικού διµορφισµού στη διακυµαινόµενη ασυµµετρία του
κρανίου καθώς και η συσχέτισή της µε την ηλικία. Το δείγµα της µελέτης
αποτελούνταν από 173 κρανία γνωστού φύλου και ηλικίας (92 άνδρες, 81 γυναίκες)
που ανήκουν στη σύγχρονη συλλογή αναφοράς του τοµέα Φυσιολογίας Ζώων και
Ανθρώπου του ΕΚΠΑ. Οι τριδιάστατες συντεταγµένες 77 αναφορικών σηµείων στην
εξωτερική επιφάνεια του κρανίου ψηφιοποιήθηκαν µε τη χρήση του Microscribe
3DX. Η γενικευµένη αναλυση Προκρούστη χρησιµοποιήθηκε για την ανάλυσή τους.
Όσον αφορά στην κατευθυνόµενη ασυµµετρία του κρανίου, τα αποτελέσµατα έδειξαν
ότι στον ε λληνικό πληθυσµό υπερέχει η αριστερή πλευρά. Ο υψηλότερος βαθµός
διακυµαινόµενης ασυµµετρίας εντοπίζεται στην βάση του κρανίου. Σε όλες τις υπό
µελέτη περιοχές του κρανίου, ο βαθµός διακυµαινόµενης ασυµµετρίας είναι
υψηλότερος στα αρσενικά απ'ό, τι στα θηλυκά άτοµα, ωστόσο δεν παρατηρείται
στατιστικά σηµαντικός φυλετικός διµορφισµός. Τέλος, σε κανένα από τα δύο φύλα
δεν εντοπίστηκε συσχέτιση µεταξύ της διακυµαινόµενης ασυµµετρίας και της ηλικίας.
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CRANIUM ASYMMETRY IN A MODERN GREEK POPULATION
SAMPLE OF KNOWN AGE AND SEX
Chovalopoulou Maria-Eleni1, Papageorgopoulou Christina2, Bertsatos Andreas3
1

NKUA, Faculty of Biology, Department of Animal & Human Physiology, Physical
Anthropology Lab, 2 Laboratory of Anthropology, Department of History and
Ethnology, Democritus University of Thrace, 69100 Komotini, Greece

The aim of this paper is to evaluate and quantify cranium asymmetry in a modern
Greek population sample. In addition, the sexual differences with regard to fluctuating
asymmetry scores as well as the relationship between fluctuating asymmetry and age
were evaluated. The study sample consisted of 173 crania of known sex and age (92
males, 81 females) belonging to individuals who lived in Greece during the 20th
century. The three-dimensional coordinates of 77 ecto-cranial landmarks were
digitized using a Microscribe 3DX contact digitizer and landmark configurations were
analyzed using the generalized least-squares Procrustes method. Regarding directional
asymmetry, the results show that the human skull has a tendency for a left-side excess
for the Greek population. In fluctuating asymmetry, the highest levels in both genders
are located on the skull base. The amount of fluctuating asymmetry in all cranial
regions is higher in males than in females but the differences between sexes is not
statistically significant. Finally, there is no relationship between fluctuating
asymmetry scores and age for both males and females.

299

Πρακτικά 38ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Καβάλα 26-28 Μαΐου 2016

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ (ΕΛΛΑΔΑ)
Χρηστίδης Γεώργιος, Τσίκληρας Αθανάσιος
Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη,
Εmail: atsik@bio.auth.gr
Το ανατολικό Αιγαίο είναι από τις φτωχότερες σε αλιευτικά δεδοµένα περιοχές της
Ελλάδας. Η εργασία αυτή στοχεύει στην καταγραφή των ειδών που συνθέτουν τα
αλιεύµατα και τα παραλιεύµατα της παράκτιας αλιείας στο ανατολικό Αιγαίο. Η
συλλογή των δεδοµένων έγινε µε επιτόπια καταγραφή σε έξι λιµάνια της Σάµου
(Καρλόβασι, Βαθύ, Ποσειδώνιο, Πυθαγόρειο, Ηραίον, Όρµος Μαραθοκάµπου) και
στους Φούρνους Κορσεών, το καλοκαίρι και φθινόπωρο 2015. Συγκεκριµένα, στη
Σάµο, πραγµατοποιήθηκαν 39 επιτόπιες καταγραφές σε 26 παράκτια αλιευτικά σκάφη
(25/7/2015 µε 19/8/2015), και στους Φούρνους πραγµατοποιήθηκαν 11 καταγραφές
σε 11 παράκτια αλιευτικά σκάφη (26/10/2015 µε 30/10/2015), στις οποίες
καταγραφόνταν τα είδη και οι ποσότητες που αλιευθηκαν ανά είδος (σε βιοµάζα και
αφθονία) µαζί µε τα χαρακτηριστικά του σκάφους και του αλιευτικού εργαλείου, αλλά
και την καταγραφή τυχόν ζηµιών από θαλάσσια θηλαστικά και ερπετά στα εργαλεία.
Τα περισσότερα σκάφη χρησιµοποιούσαν απλά και µανωµένα δίχτυα και παραγάδια
αλλά και βιντζότρατες. Από την ανάλυση προέκυψε ότι η παράκτια αλιεία στο
ανατολικό Αιγαίο είναι πολυειδική καθώς καταγράφηκαν συνολικά 85 είδη, από τα
οποία τα περισσότερα ήταν ψάρια (72 είδη: 63 οστεϊχθύες και 9 χονδριχθύες), ενώ
αλιευθηκαν και καρκινοειδή (5 είδη), κεφαλόποδα (4 είδη), εχινόδερµα (2 είδη),
πολύχαιτοι (1 είδος) και γαστερόποδα (1 είδος). Με βάση τη βιοµάζα, τα κυριότερα
αλιεύµατα ήταν το µπαρµπούνι Μullus surmuletus, η κουτσοµούρα Mullus barbatus,
τα είδη των γενών Scorpaena (σκορπίνες) και Pagellus, ο µπακαλιάρος Merluccius
merluccius και ο σκάρος Sparisoma cretense. Οι σαλούβαρδοι (Phycis spp.) και οι
εισβολικές αγριόσαλπες (Siganus spp.) συλλαµβάνονταν αποκλειστικά ως
παραλιεύµατα.
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SMALL-SCALE FISHERIES CATCH AND BY-CATCH
COMPOSITION IN THE EASTERN AEGEAN SEA (GREECE)
Christidis Georgios, Tsikliras Athanassios
Laboratory of Ichthyology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle
University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece, Εmail: atsik@bio.auth.gr

The eastern Aegean Sea is one the most fisheries data-poor areas in Greece. The aim
of this work was to record the species composition in the catches and by-catches of the
small-scale coastal fishery in the eastern Aegean Sea. The data was collected at six
landing ports of Samos (Karlovasi, Vathi, Posidonio, Pythagorio, Ireon, Ormos
Marathokampou) and Fourni Korseon, during summer and fall of 2015. Specifically,
at Samos, 39 samplings were carried out from 26 coastal fishing vessels (from
25/7/2015 to 19/8/2015), and at Fourni 11 samplings were carried out from 11 coastal
vessels (from 26/10/2015 to 30/10/2015). The abundance and biomass were recorded,
per species, along with the characteristics of the fishing vessel and fishing gear. The
damages caused by sea mammals and reptiles on the fishing gear were also recorded.
Most vessels were using gillnets, trammel nets, longlines and boat-seines. According
to the findings, the small-scale coastal fishery in the eastern Aegean Sea is
multispecific. Overall, 85 species were recorded, most of which were fishes (72
species: 63 teleosts and 9 elasmobranchs), while crustaceans (5 species), cephalopods
(4 species), echinoderms (2 species), annelids (1 species) and gastropods (1 species)
were also caught. Based on the biomass, the main catches were Scorpaena spp.,
surmullet (Mullus surmuletus) and red mullet (Mullus barbatus), Pagellus spp., the
european hake Merluccius merluccius and the parrotfish Sparisoma cretense.
Forkbeards (Phycis spp.) and the invasive spinefoot (Siganus spp.) were caught
exclusively as by-catches.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ PI3-ΚΙΝΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΦΑΓΙΑΣ,ΑΠΟ ΤΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΑ
ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΑ
Χριστοφορίδη Ευαγγελία, Πλαστουργού Βασιλική, Σωτήρης Τσάκας
Εργαστήριο Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών,Πάτρα 26504

Ένα από τα σηµατοδοτικά µόρια που παράγεται κατά την κυτταροφαγία είναι το
υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2). Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε ο ρόλος της
κινάσης της 3-ύδροξυ-φωσφατίδιλο-ινοσιτόλης (PI3K) στην κυτταροφαγία και στην
παραγωγή Η2Ο2. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν ο στεροϊδής µεταβολίτης
wortmannin ως αναστολέας της PI3K, φθορίζοντα βακτήρια E.coli-FITC για τη
µελέτη της κυτταροφαγίας και διυδροροδαµίνη (DHR) για την παραγωγή του Η2Ο2.
Η DHR οξειδώνεται παρουσία Η2Ο2 στη φθορίζουσα ροδαµίνη. Αποµονωµένα λευκά
αιµοσφαίρια προεπωάστηκαν παρουσία wortmannin (10µΜ) και στη συνέχεια
επωάστηκαν µε E.coli-FITC. Ανάλυση µε κυτταροµετρία ροής έδειξε µείωση της
κυτταροφαγίας παρουσία του αναστολέα. Παράλληλα, καλλιέργεια λευκών
αιµοσφαιρίων παρουσία wortmannin (100µΜ), DHR (1,5µΜ) και Ε.coli έδειξε
µείωση της παραγωγής Η2Ο2. Σε επόµενο στάδιο, δείγµα ολικού αίµατος
προεπωάστηκε απουσία ή παρουσία wortmannin (100µΜ) και στη συνέχεια µε E.coli.
Ανοσοαποτυπώµατα πρωτεϊνικών εκχυλισµάτων από αποµονωµένα λευκά
αιµοσφαίρια, έδειξε αύξηση της φωσφορυλίωσης των πρωτεϊνών p38, ERK και JNK
απουσία αναστολέα. Η αναστολή της δράσης της PI3K µείωσε τη φωσφορυλίωση των
p38 και ERK αλλά αύξησε ακόµα περισσότερο τη φωσφορυλίωση της κινάσης JNK.
Κατά την κυτταροφαγία παρατηρείται µείωση της κυτταροπλασµατικής p47 λόγω
µεταφοράς της στην πλασµατική µεµβράνη για συγκρότηση της NADPH οξειδάσης,
για την παραγωγή Η2Ο2. Ανοσοκυτταροχηµική χρώση λευκών αιµοσφαιρίων µετά
από επώασή τους µε βακτήρια E.coli-FITC έδειξε ότι οι φωσφορυλιώσεις που
εµφανίζονται στα ανοσοαποτυπώµατα, οφείλονται αποκλειστικά σε φωσφορυλιώσεις
που γίνονται µόνο στα ουδετερόφιλα πολυµορφοπύρηνα κύτταρα τα οποία επιτελούν
την κυτταροφαγία, και όχ ι στα υπόλοιπα µονοπύρηνα κύτταρα του αίµατος.
Συµπερασµατικά, η PI3K διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην κυτταροφαγία, µέσω
της διαφορικής φωσφορυλίωσης πρωτεϊνών απαραίτητες για τη δράση της NADPH
οξειδάσης και τη σηµατοδότηση της κυτταροφαγίας.
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INVOLVEMENT OF PI3-KINASE IN THE SIGNALING OF
PHAGOCYTOSIS BY POLYMORPHONUCLEAR NEUTROPHILS
CELLS
Christoforidi Evangelia, Plastourgou Vasiliki, Tsakas Sotiris
Laboratory of Biology, Department of Biology, University of Patras, Patras 26504
Hydrogen peroxide (H2O2) is one of the signaling molecules, produced during
phagocytosis. In this study, we investigated the role of phosphatidylinositide-3OHkinase (PI3K) in phagocytosis and of H2O2 production. For this purpose, we used the
steroid metabolite wortmannin as an inhibitor of PI3K, fluorescent bacteria E. coliFITC for the study of phagocytosis and dihydrorhodamine (DHR) for the production
of H2O2. In the presence of H2O2, DHR is oxidized into fluorescent rhodamine.
Isolated white blood cells were pre-incubated with wortmannin (10µΜ) and then
incubated in the presence of E.coli-FITC. Analysis by flow cytometry showed reduced
phagocytosis in the presence of the inhibitor. In parallel, incubation of white blood
cells with wortmannin (100µM), DHR (1,5M) and E.coli showed a reduced production
of H2O2. In the next step, whole blood sample was pre-incubated in the absence or
presence of wortmannin (100µM) and then further incubated with E.coli. Immunoblot
analysis of protein extracts from isolated leukocytes, showed increased
phosphorylation of p38 protein, ERK and JNK in the absence of inhibitor. Inhibition
of PI3K activity reduced the phosphorylation rate of p38 and ERK but increased even
more the phosphorylation of JNK kinase. During phagocytosis, cytoplasmic protein
p47 is reduced due to its translocation onto the membrane for the assembly of the
NADPH oxidase, for the production of H2O2. Immunocytochemical staining of white
blood cells, after incubation with E.coli-FITC, showed that the phosphorylation
appeared in immunoblots was taken place only in polymorphonuclear neutrophils,
which perform phagocytosis, and not in the other mononuclear cell types. In
conclusion, PI3K plays an important role in phagocytosis, by the differential
phosphorylation of proteins kinases to promote the activity of NADPH oxidase and
phagocytosis.
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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ GRO/TLE ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΟΥ
Χυτούδης-Περούδης Χαράλαµπος-Χρυσοβαλάντης1, Φυσέκης Ιωάννης1,
Στυλιανοπούλου Ηλέκτρα1, Καλυβιώτης Κωνσταντίνος1, Υψηλάντης Πέτρος2,
Σιµόπουλος Κωνσταντίνος2, Σκάβδης Γεώργιος1, και Μαρία Ε. Γρηγορίου1
1

Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, 2 Tµήµα Ιατρικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
H οικογένεια Groucho/transducin-like Enhancer of split (Gro/TLE) στα θηλαστικά
αποτελείται από έξι µέλη: τα TLE1-4, το AES και το TLE6. Οι παραοµόλογες
πρωτεΐνες TLE1-4 είναι ο µόλογες µε τον καταστολέα Groucho της Drosophila
melanogaster, ενώ οι AES και TLE6 (Gro-TLE related proteins) αποτελούν ελλειπείς
µορφές των TLE που συνεκφράζονται µε τ iς TLE1-4 σε διάφορους ιστούς και σε
ορισµένες περιπτώσεις δρουν ως αρνητικοί ρυθµιστές αυτών. Τα µέλη της οικογένειας
Gro/TLE είναι πυρηνικές πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν, µε πλήθος µεταγραφικών
παραγόντων, δρώντας ως συγκαταστολείς της µεταγραφής. Τόσο στα σπονδυλωτά
όσο και στα ασπόνδυλα, οι Gro/TLE εµπλέκονται σε πληθώρα αναπτυξιακών
διαδικασιών ρυθµίζοντας διάφορα σηµατοδοτικά µονοπάτια συµπεριλαµβανοµένων
των Νotch, Wingless/Wnt και Dpp/BMP/TGF-β. Οι πρωτεΐνες Gro/TLE θεωρούνταν
παραδοσιακά ως ιδιοσυστατικοί παράγοντες των οποίων η κατασταλτική ενεργότητα
ρυθµίζεται από τη διαθεσιµότητα των µεταγραφικών παραγόντων µε τους οποίους και
αλληλεπιδρούν. Τα τελευταία χρόνια σταδιακά αποκαλύπτεται ότι η γονιδιακή
έκφραση των Gro/TLE τελεί υπό χωρικό και χρονικό έλεγχο. Στην παρούσα µελέτη
αναλύσαµε τη γονιδιακή έκφραση των τεσσάρων µελών της οικογένειας Gro/TLE,
Tle1, Tle2, Tle3 και Tle4 στον αναπτυσσόµενο εµπρόσθιο εγκέφαλο του ποντικού µε
υβριδοποίηση in situ και ανοσοφθορισµό. Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι τα µέλη
της οικογένειας Gro/TLE εκφράζονται, από την Ε11.5, µε χαρακτηριστικά, διακριτά
πρότυπα έκφρασης δηµιουργώντας έναν «χάρτη µεταγραφικής καταστολής». Ο Χ.Χ.
Χυτούδης-Περούδης υποστηρίζεται µε υποτροφία από το Ίδρυµα Μποδοσάκη
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EXPRESSION OF THE GRO/TLE FAMILY MEMBERS IN THE
DEVELOPING MOUSE FOREBRAIN
Charalampos-Chrysovalantis Chytoudis-Peroudis1, Ioannis Fysekis1, Electra
Stylianopoulou1, Konstantinos Kalyviotis1, Petros Ypsilantis2, Constantinos
Simopoulos2, George Skavdis1 and Maria E. Grigoriou1
1 Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis, Greece, 2 School of Medicine, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis, Greece
In mammals, six Gro/TLEs family members homologues to the Drosophila
melanogaster repressor Groucho have been identified. Tle1-4 are full-length
paralogues, whereas AES and TLE 6 (Gro-TLE related proteins) are deficient forms of
TLE which are coexpressed with TLE1-4 in various tissues and, in some cases, act as
negative regulators of these. The members of the Groucho/transducin-like Enhancer of
split (Gro/TLE) family are nuclear proteins that interact with a variety of DNAbinding factors acting as transcriptional co-repressors. In both invertebrates and
vertebrates, Gro/TLE family members are implicated in a number of developmental
processes acting as regulators of several signaling pathways, including the Notch, the
Wingless/Wnt and the Dpp/BMP/TGF-β. Gro/TLE proteins were traditionally
regarded as constitutive factors with repressive activity regulated by the availability of
their partners. Yet, in the past few years, it becomes increasingly evident, that
Gro/TLE gene expression is under tight spatial and temporal control. In this study we
analyzed the gene expression of four members of the Gro / TLE family, namely Tle1,
Tle2, Tle3 and Tle4, in the developing forebrain of the mouse by in situ hybridization
and immunofluorescence. Our results show that the Gro/TLE family members are
expressed from E11.5 with distinct characteristics expression patterns generating a
"transcriptional repression map". CCCP is supported by Bodossaki Foundation
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Γκιαούρης Ευστάθιος

20,130,150,176

Γοργογιέτας Βύρωνας

86

Γούναρη Ελένη .

44

Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος

218

Γουρνής Δηµήτριος

68

Γούσια Άννα

244

Γούτας Ανδρέας

46,68

Γράψας Β. Δηµοσθένης

114

Γρηγοριάδης Σωκράτης

48

Γρηγορίου Ε. Μαρία

72

Γριβάκη Χριστοφόρα

134

Δ
Δαµάσκου Α.

202

Δανιήλ Ζωή

196

Δάρας Γεράσιµος

40

Δελής Kώστας

264

Δελλαδέτσιµα Κλοτίλδη

176

Δενδρινός Παναγιώτης

226

Δεπάστας Σόλων-Χρήστος

50

Δηµάκη Δ.Βιργινία

24

Δηµητρέλλου Δήµητρα

6

Δηµητριάδης Χαράλαµπος

180

Δηµητρίου Στυλιανός

56,116

Δηµόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος

220

Διαλλινάς Γεώργιος

156,208,240
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Διαµαντόπουλος Ιωάννης-Μάριος

50,52

Διαµαντοπούλου Ζ.

54

Διαµαντοπούλου Μαγδαληνή

118

Διολή Χρυσούλα

56

Δοξάκης Επαµεινώνδας

256

Δρινέας Πέτρος

276

Δροσοπούλου Ελένη

46,68,202,266,276

Ε
Ελευθεριάδου Ιωάννα

58

Ελευθερίου Π. Ελευθέριος
Ελισάβετ Λιακάτα

18
232

Έλληνα Γεωργία

60

Ευθυµιόπουλος Σπυρίδων

62,70,284

Ζ
Ζαρογιάννης Σωτήριος

218

Ζαφειράκογλου Αρίστη

64

Ζαχαροπούλου Α.

202,292

Ζινδριλή Ροδάνθη

66

Ζίφα Αιµιλία
Ζωίδου Μ.

196
120

Θ
Θυσιάδης Σάββας

284

Ι
Ιατρού Γρηγόρης

24

Ιωαννίδου Χρυσάνθη

68

Ιωάννου Αθανασία

194

Κ
Καγιάννη Νικολέτα

56,116

Κάγκαλου Ιφιγένεια

60

Κακαρίδη Μαρία

270

Κακουράτος Χ.

122,146

Καλαϊτζάκη Βασιλεία

70

Καλαµίδα Δ.

122,146

Καλαντζής ΕΔ

188

Καλογιαννίδης Παναγιώτης

184

Καλότυχου Β. Τζανετέα Ρ.

10,100

Καλπαξής Λ. Δηµήτριος

38,114

Καλυβιώτης Κωνσταντίνος

72

Καµπάνης Σ.

120

Καµπούρης Ιωάννης

74,76

Κανινή Γραµµατική

236

Καπετανάκης Γεώργιος

200,236

Καραγιαννακίδης Παναγιώτης

76

Καραγιάννη Αικατερίνη

78,82,112,234

Καραγιάννη Ήρα

214

Καραγιαννίδης Ιορδάνης

16,110,276

313

Πρακτικά 38ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Καβάλα 26-28 Μαΐου 2016

Καραγκούνη Αµαλία

200,236

Καραθανάσης Βασίλειος

44

Καραΐσκου Νικολέτα

254

Καρακασιλιώτης Ι

128

Καράλη Χρυσή

230

Καραµάνη Α.

80

Καραµέτα Ε.

106

Καράµπερας Ε.

120

Καραντώνης Χαράλαµπος

50,270,272

Καραπέτσας Αθανάσιος

224,238,262,278,294

Καραπούλιος Ευάγγελος

82

Καρατσιοµπάνη Στεφανία

84

Καρατσώλη Μαρία

276

Καρρά Αικατερίνη

86

Καρρά Φωτεινή

176

Καρύδα Άννα

46

Καστρίτης Ευστάθιος

220

Κατσανεβάκης Στέλιος

180

Κατσάνη ΚΡ.

128

Κατσιάνου Μάιρα

134

Κατσιάπη Ματίνα

78

Κατσίφας Ευστάθιος

200,236

Κατσούλα Γεωργία

88

Κατσώρης Π.
Καφαντάρη Μελανθία

54

Καφετζής Στράτος

92

Καψάλας Γρηγόρης

92

Κεδαρίτη Μαρία

94

Κέκου Κυριακή

88

Κίτσιου-Τζέλη Σοφία

88

Κίτσου Π.

54

90

Κλάγκου Ελευθερία

166

Κοθρή Μαρία

96

Κοκκίνη Στέλλα

154

Κόκκορης Ι.

260

Κοκκόσης Γ. Αλέξανδρος

288

Κοκκόσης Γ.Αλέξανδρος

24

Κολεζάκη Γεωργία

98

Κολιάκος Γεώργιος .

44

Κόλλια Π.

10,80,100

Κοντογεωργίου Ζ.

10,100

Κοντοπούλου Λαµπρινή

210

Κοντός Χρήστος

20,50,52,130,150,176,270,272

Κορκολοπούλου Πηνελόπη

134

Κορµάς, Κωνσταντίνος
Κοροβίλα Χαραλαµπία

102
24
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Κοτζιαλάµπου Αναστασία

104

Κοτσιανίδης Ιωάννης

224

Κοτσιανίδης Ιωάννης

238

Κούβαρη Δ.

106

Κουζί Κοκκώνα .

44

Κούκλη Μ.

108

Κουκουλιάς Κυριάκος

184

Κουκουράκης Μ.I.

122

Κουκουράκης Μ.Ι.

146

Κουκούση Δήµητρα

110

Κουλαµάς Σπυρίδων-Άρης

94

Κουρκουτάς Ιωάννης

6,172

Κουρκουτµάνη Πολυξένη

112

Κουρνούτου Γ. Γεωργία

114

Κουτρουµανίδου Ε.

116

Κουτσούµπα Ανδριάνα

118

Κουτσούµπας Δρόσος

180

Κραββαρίτη Λάρα
Κρίγκας Ν.

120

Κρυπωτού Αιµιλία

240

Κυνηγόπουλος Σπυρίδων

278

4

Κυράνας Ρ.

122,146

Κυριακοπούλου Γεωργία

124

Κυριακοπούλου Ειρήνη

126

Κυριακού Ελένη
Κωλέττας Ευάγγελος

4
262

Κωνσταντή Ο.

250

Κωνσταντινίδης Δήµητρης

74,290

Κωνσταντινίδου Σ

128

Κωνσταντίνου Δέσποινα

36,198

Κωνσταντίνου Μαρία

86

Κωνσταντόπουλος Κ.

10,100

Κωστόπουλος Ιωάννης

220

Κωστοπούλου Ελένη

290

Λαγουµτζής Θεολόγος

150

Λ
Λάζου Αντιγόνη

8,282,296

Λάµαρη Ν. Φωτεινή

24,288

Λάµνησου Κλεονίκη

88

Λάµπρη Ευαγγελή

244

Λαµπριανίδου Ελευθερία

224,238

Λαµπροπούλου Μαρία

56,116,278

Λαµπρούση Μάνθα

120, 228

Λάππα Ισµήνη-Άννα

130,270

Λεγάκις Αναστάσιος

94

Λιαλιάρης Θεόδωρος

56
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Λιβανός Παντελής

26

Λιτοπούλου-Τζανετάκη Ελένη

290

Λουκάς Ιωάννης

48

Λυγερού Ζωή

48

Λυκίδης Δηµήτριος

56

Λύτρα Κρυσταλία

142

Μ
Μαδέσης Παναγιώτης

42

Μαζάρης Αντώνιος

216

Μακρής Αντώνης

152

Μαλαβάκη Χριστίνα

132

Μαλάκου Λίνα

134

Μάλαµα Βασιλική

12

Μαλάµου-Μήτση Βασιλική

244

Μαµούρης Ζήσης

140

Μαντά Κ. Αρετή

188,268

Μαντζάρης Δηµήτριος

16,110,276

Μάντσου Αγλαϊα

136

Μανώλης Σ.Κ.

148

Μανωλούδη Ελένη

138

Μαράκης Γεώργιος

210

Μαργαρίτη Μαριγούλα

24,288

Μαργαρίτης Λουκάς Χ.

188,268

Μαρκαντώνη Μαρία

140

Μαρκέλλα Ζαννίκου

232

Μαρκοπούλου Ιωάννα

272

Ματθιόπουλος Κώστας

266

Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π.

46,68,202,266,292

Μαυροµαρά Π.

128

Μεγαλοφώνου Περσεφόνη

84,182

Μεντέ Έλενα

66

Μέντε Μελποµένη-Σοφία

142

Μερτζανιάν Άννυ

144

Μερτζανίδης Δηµήτριος

154

Μητράκας Α.Γ.

146

Μικρός Εµµανουήλ

168

Μισύρη Α. Διονυσία

38

Μιχαήλ Δ.Ε.

148

Μιχαηλίδης Βασίλειος

144

Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα

150

Μιχαλούδη Ευαγγελία

78,82,112,234,248

Μούγιου Νίκη

34,152

Μουστάκα-Γούνη Μαρία

112,142

Μουσταφά Σ.

128

Μούτου Αικατερίνη

140

Μπάκα Αλεξάνδρα

154
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Μπακαλούδης Δηµήτριος

158

Μπαλάσκα Σοφία

156

Μπαλασοπούλου A.
Μπάµπαλη Μαρία

80

*

110

Μπαµπέτσα Μαρία

160,162,164

Μπάντα Χριστίνα

272

Μπαντή Δήµητρα

76

Μπαρδάνη Ειρήνη

166

Μπαρδούκη Χάιδω

98,244

Μπάσδρα Ευθυµία Κ.

134

Μπεζιρτζόγλου Ευγενία

294

Μπέης Δηµήτρης
Μπενιάτα Ουρανία

126
168,220

Μπερτσάτος Ανδρέας

170,300

Μπεσιρίδου Ελένη

172

Μπόζνου Ειρήνη

174

Μποσµαλή Ειρήνη

42

Μπουζέλος Βύρωνας

50

Μπουζέτος Ευγένιος

196

Μπουρµπούλη Μαρία

200

Μπούρτζης Κ.

202,292

Μπούτου E.

80

Μπρόκος Νικόλαος

176

Μυλωνάς Δηµήτρης

30

Μώκος Παναγιώτης

178,228

Ν
Ναλµπάντη Μελίνα

180

Νανά Μαρία

182

Νάστου Κατερίνα

22

Νεοφύτου Χριστίνα

230

Νιανιάς Αλέξανδρος

184

Νικήτα Ευθυµία

186

Νταϊλιάνης Θάνος

46,174,180

Ντάουλα Σταυρούλα

288

Νταούτη ΠΠ

188

Ντάφου Δήµητρα

178,228,258

Ντίνος Π. Γιώργος

38

Ντότσικα Ε.

148

Ντουκάκης Βαρδής
Ντούρου Μαριάννα

190

Ντούσκου Εσµεράλντα -Μαρία

194

192

Ξ
Ξανθοπούλου Αλίκη

42

Ξανθοπούλου Ε.

116

Π
Παγωνοπούλου Όλγα

56.116
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Παναγιωτίδης Ι. Μιχάλης

14,244

Παναγιωτίδου Ελένη

196

Παναγιώτου Κασσιανή

36,198

Παναγόπουλος Θ. Νικόλαος

12,24,118

Πανάκια Δέσποινα

200

Πανδή Ιωάννα

138

Παντελίδου Χ.

202,292

Παντερής Εµµανουήλ-Νικόλαος
Πάντος Κ.

18,40,252
10,100

Παπαβασιλείου Αθανάσιος Γ.

134

Παπαβασιλείου Ευµορφία-Μαρία

204

Παπαγεωργίου Αλεξάνδρα-Αλίκη

56

Παπαγεωργίου Άννα

22

Παπαγεωργοπούλου Χ.

108,206,300

Παπαδάκη Γεωργία

208

Παπαδάτου Βασιλική

56,116

Παπαδαυίδ Ευαγγελία

134

Παπαδηµητρίου Στέργιος

184

Παπαδηµητροπούλου Τριανταφυλλιά

210

Παπαδήµου Ελισάβετ

212

Παπαδόπουλος Κ.

120

Παπαδόπουλος Νικόλαος

56,116

Παπαδοπούλου Αναστασία

184

Παπαδοπούλου Ελευθερία

214

Παπαδοπούλου Καλλιόπη

86

Παπαδοπούλου Μαρίνα

216

Παπαζαφείρη Παναγιώτα

70

Παπάζογλου Ελευθέριος

218

Παπάζογλου Θέλια

264

Παπαϊωάννου Α. Ιωάννης

26

Παπαϊωάννου Διονύσιος

38

Παπαϊωάννου Νίκος

168,220

Παπαϊωάννου Νίκος

220

Παπανικολάου Α. Νικόλαος

136

Παπανικολάου Σεραφείµ

192

Παπασιδέρη Ι.

250

Παπαστεφάνου Χαράλαµπος

144

Παπαχριστοδούλου Αναστασία

168

Παππά Αγλαΐα

14,98,172,222,244,278

Παππά Χρυσούλα

224,294

Παππάς Δ.

120

Παρδαλού Ανδρονίκη

226

Παρλαπάνη Ευαγγελία

120,228

Πάσχου Περιστέρα

16,110

Πατρωνίδης Πολίτης

254

Παυλίδου Βασιλική

280
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Παφίλης Παναγιώτης

92,94,106

Παχίτσα Φανή

230

Πέγκυ Λυµπέρη

232

Πέτρος Χαλάς

232

Πετρουλάκη Β.

54

Πιπέρη Χριστίνα

134

Πλαστουργού Βασιλική

304

Πλέσσας Σταύρος

294

Πολεµικός Γεώργιος

176

Πολύζου Χρυσούλα

234

Πολυκάρπου Πoλίνα

78

Πολυτάρχου Χρήστος

262

Πολυχρονίδου Μ.

120

Πότση Γεωργία

68

Πουλακάκης Νικόλαος

254

Πουλιλιου Σ.

146

Πούλιος Σ.

34

Πουρσανίδου Δ.

120

Ρ
Ράπτης Δηµήτριος

132

Ρήγας Σταµάτης

40

Ροδάκης Γεώργιος
Ρόµπος Ι.

4
10,100

Σ
Σαββίδης Αλέξανδρος

200,236

Σαγιά Αγγελική

236

Σάκουλα Δήµητρα

74

Σαλίαϊ Κώστας
Σαλίφογλου Αθανάσιος

28
90

Σαλωµίδη Μαρία

180

Σαµαρά Πηνελόπη

168

Σαµαράς Πέτρος

74,76

Σανδαλτζόπουλος Ραφαήλ

138,262

Σανταρµάκη Βαλεντίνα

6

Σαξάµη Γεωργία

6

Σαξάµη Γεωργία

238

Σαρλή Βασιλική

284

Σατικίδης Α.

116

Σβίγγου Μαρία

88

Σιβρίδης Ε.

122

Σιβροπούλου Αφροδίτη

58104124160162, 164

Σιµόπουλος Κωνσταντίνος

72

Σίνη Μαρία

180

Σιούπουλη Γεωργία

240

Σκάβδης Γεώργιος

72

Σκεπαστιανός Πέτρος

210
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Σκλαβιάδης Θεόδωρος
Σκορίλας Ανδρέας

242

Σκούρας Ζαχαρίας

230

52

Σκουρολιάκου Σ. Αικατερίνη

188,268

Σκούρτης Γεώργιος

288

Σµπώκου Ευαγγελία-Θεανώ

70

Σµυρνής Νικόλαος

30

Σπυριδόπουλος Θεµιστοκλής

44

Σπυριδοπούλου Κατερίνα

6,98,244

Στάικου Αλεξάνδρα
Σταµατίου Ροδόπη

194,246
132

Στάµου Γεωργία

78,82,112,234,248

Σταυροπούλου Ναταλία

288

Στεφανίδου Νατάσα

112,142

Στέφη ΑΛ

188

Στέφου Φ.

250

Στουκίδου Μυρτιάννα

252

Στραβοπόδης Ι. Δηµήτριος

268

Στρατής Αβραµέας

232

Στραχίνης Ηλίας

254

Στυλιανοπούλου Ηλέκτρα

72

Συκιώτη Κατερίνα

154

Σφακιανός Αριστείδης

14

Σωτήρης Τσάκας

304

Τ
Ταµιωλάκης Θεόδωρος

30,256

Ταραβήρας Σταύρος

48

Τασάκης Ραφαήλ Νικόλαος

258,274

Τέρπος Ευάγγελος

220

Τζανετέα Ρ.

100

Τζανουδάκης Δ.

260

Τιπτιρή-Κουρπέτη Αγγελική

6,98,172,244

Τοκαµάνη Μαρία

138,262

Τολόγκος Στυλιανός

56,116

Τοµπουλίδου Ευγενία

6

Τουντασάκη Άντζυ

264

Τουράκη Μαρία

204,258,274

Τραντάς Εµµανουήλ

152

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

254

Τριανταφυλλίδου Ειρήνη-Εύα

96

Τρίγκας Π.

260

Τσαβέ Όλγα

90

Τσάκας Σωτήρης

28

Τσακίρη Μ.

260

Τσαλαγράδας Πέτρος

138

Τσαµαδού Σοφία

266
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Τσαρπαλή Βασιλική

46,174

Τσάτσου Γ. Αντιγόνη

268

Τσέτσος Φώτης

16,110,276

Τσιγάρα Ευαγγελία

20,270

Τσιγάρα Μαρία

20,272

Τσίκληρας Αθανάσιος

226,302

Τσιλιµίγκα Φωτεινή

68

Τσιµάρα Ελένη

174

Τσιολάκη Παρασκεύη

22

Τσιότσιου Μαλαµατή

204

Τσιριγώτη Ε.

120

Τσιτσιλώνη Ουρανία

168,220

Τσιτσοπούλου Χαρίκλεια

258,274

Τσιφιντάρης Μαργαρίτης

16,276

Τσουµάνη Κωνσταντίνα

266

Τσοχανταρίδης Ηλίας

278

Τυµπανίδου Μαριάνθη

280

Τύπας Α. Μιλτιάδης

26

Υ
Υψηλάντης Πέτρος

72

Φ
Φαρµακάκης Νικόλαος

288

Φειδάντσης Κωνσταντίνος

144,282

Φερλέµη Αναστασία-Βαρβάρα

288

Φερµάνη Μαρία

284

Φίτσιου Ελένη

98,244

Φούκα Μαρία

196

Φουντουλάκης Κωνσταντίνος

16

Φραγκούλη Αποστολία

256

Φραντζέζος Γεώργιος

286

Φυσέκης Ιωάννης

72

Χ
Χαραλαµπίδου Αλεξάνδρα

178

Χαραλαµποπούλου Ανδριάνα

288

Χαριζάνη Ελισσάβετ

290

Χαρτοµατσίδου Τ.

202,292

Χασανίδης Χ.

80

Χατζηγεωργίου Γεώργιος

180

Χατζηευθυµίου Αποστολία

132

Χατζηθεοδώρου Μαγδαληνή

224,294

Χατζηµλάδη Α.

116

Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήµητρα

296

Χατζησταυράκη Μαρία

70

Χατζοπούλου- Κλαδαρά Μαργαρίτα

8,178,228,252

Χιώτη Γ. Αφροδίτη

296

Χλίχλια Κατερίνα

6,98,172,244
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Χνούδας Κωνσταντίνος

298

Χοβαλοπούλου Μαρία-Ελένη

170,186,300

Χονδρού Πελαγία

224,238

Χονδρού Πελαγία

238

Χουσεΐν-Ογλού Σεβντά

204

Χρηστίδης Γεώργιος

302

Χρισταφώροβ Δ

128

Χριστίδου Ακριβή

290

Χριστοφορίδη Ευαγγελία

304

Χρυσαφίδου Σ.

120

Χρυσή Χατζογλου

218

Ψ
Ψαρρά Άννα- Μαρία

86,140,196

Ψωµόπουλος Φώτης

178
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