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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 39° Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
Βιολογικών Επιστημών που διοργανώνεται φέτος στη Λαμία, από τις 25 μέχρι τις 27 Μαΐου 2017.
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 αποτελεί
βήμα για την παρουσίαση των εργασιών που πραγματοποιούνται στα διάφορα συναφή με την Βιολογία
Πανεπιστημιακά Τμήματα αλλά και Ερευνητικά Κέντρα από μεταπτυχιακούς αλλά και προπτυχιακούς φοιτητές.
Οι φετινές συμμετοχές είναι 146 και καλύπτουν όλη τη σύγχρονη θεματολογία των Βιοεπιστημών. Στη μνήμη του
Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Δανιήλ Δανιηλίδη οργανώνεται ειδική συνεδρία με θέματα που
καλύπτουν τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. 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 στη Βιομηχανία.
Η Οργανωτική Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, υπό την αιγίδα των οποίων διεξάγεται το συνέδριο, καθώς επίσης τους
Χορηγούς που στήριξαν οικονομικά αυτή την προσπάθεια. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και τον Δήμο Λαμιέων για την αμέριστη βοήθεια, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στη διοργάνωση του
συνεδρίου.
Είμαστε βέβαιοι ότι και το 39ο 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 Λαμία και καλή επιτυχία σε όλους όσοι θα
παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Οργανωτική Επιτροπή
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Σημείωμα Μνήμης
Το φετινό συνέδριο της
Ελληνικής
Εταιρείας
Βιολογικών
Επιστημών
είναι αφιερωμένο στη
μνήμη του συναδέλφου
Δανιήλ
Δανιηλίδη,
αναπληρωτή
καθηγητή
στον Τομέα Οικολογίας και
Ταξινομικής του ΕΚΠΑ.
Ο Δανιήλ Δανιηλίδης,
έφυγε από τη ζωή στις 31
Ιανουαρίου
2017,
μεσημέρι ημέρας Τρίτης.
Ο Ντάνυ, για τους φίλους
και
στενότερους
συνεργάτες του, υπήρξε ένας μαχητής σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Έχοντας πολύ πικρές εμπειρίες στο στενό
οικογενειακό του περιβάλλον, μια και πολύ νωρίς στη ζωή του έχασε τον πατέρα και στη συνέχεια την αδελφή του,
αντιμετώπισε με μοναδική αξιοπρέπεια τα αμέτρητα προσωπικά του προβλήματα ζωής, μέχρι που έφυγε, νέος.
Υπόδειγμα καρτερίας, αντοχής ψυχής και πάλης.
Ο Ντάνυ χαρακτηριζόταν από φυσική ευγένεια, αν και, όταν ο θυμός του ξεχείλιζε, η φωνή του ακουγόταν και στον
διπλανό διάδρομο. Ακούραστος, λειτουργούσε στο χώρο του Τομέα παραγωγικά και όχι μόνο σε όσα ήταν τα
τυπικά και από τον νόμο οριζόμενα καθήκοντά του, κάτι ιδιαίτερα σπάνιο στις μέρες μας. Επισκευή στερεοσκοπίων,
ζυγών, ντουλαπιών, φωτιστικών οροφής, βιντεοπροβολέων και υπολογιστών, βοήθεια σε ερωτήματα στατιστικής,
οργάνωση βάσης δεδομένων για τη Γραμματεία του Τμήματος, οργάνωσης βάσης δεδομένων για το κτηματολόγιο
του Τομέα, με προθυμία και ειλικρινή διάθεση επίλυσης προβλημάτων και κυρίως, χωρίς τυμπανοκρουσίες για την
προσφορά του. Προσιτός στις ανθρώπινες σχέσεις, καλός δάσκαλος, αγαπητός στους φοιτητές του,
αναγνωρισμένος επιστήμονας στη χώρα αλλά και στο εξωτερικό. Το χιούμορ του ήταν οξύ. Το διατήρησε μέχρι
τέλους, μαζί με τον χαρακτηριστικό του αυτοσαρκασμό για να ξορκίζει τη γκρίνια, τη μιζέρια και το κακό.
Σημείωμα μνήμης και κατάθεση ψυχής για τον άνθρωπο.
Ντάνυ, λείπεις από τον Τομέα Οικολογίας και Ταξινομικής, όχι μόνο γιατί πολλοί ρωτούν ποιός θα διδάξει το τάδε ή
το δείνα μάθημα αλλά γιατί ήσουν από τους πολύ λίγους ανθρώπους του χώρου με ειλικρινή, σεμνή και ανιδιοτελή
διάθεση προσφοράς στα κοινά, ένα στοιχείο ισορροπίας ανάμεσα στην εκπαίδευση και στην έρευνα, μια δυνατή
φωνή στο διάδρομό μας, ένας καλός συνάδελφος και φίλος. Σιωπή και, πλέον, μόνο μνήμη.
Μαργαρίτα Αριανούτσου - Φαραγγιτάκη
Διευθύντρια του Τομέα Οικολογίας και Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
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Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια οικοσυστήματα υπογραμμίζουν τον ρόλο
της θερμοκρασίας, του CO2 και του οξυγόνου στη διαμόρφωση των αβιοτικών συνθηκών και
τονίζουν επίσης την ανάγκη για την κατανόηση των θερμικών ορίων των οργανισμών. Η έννοια
της μειωμένης θερμοανθεκτικότητας λόγω περιορισμένης ικανότητας λήψης οξυγόνου σε
υψηλές θερμοκρασίες (Οxygen-and Capacity-Limited Thermal Tolerance-OCLTT) έχει συμβάλλει
ουσιαστικά στον προσδιορισμό των θερμικών ορίων των υδρόβιων ζώων, της φυσιολογικής
απόδοσης τους και της αφθονίας τους. Η έννοια αυτή εξετάζει τον ρόλο των μοριακών
μηχανισμών στην θερμική αντοχή των οργανισμών και εστιάζεται στην ικανότητα τους για λήψη
και παροχή οξυγόνου διατήρησης της αερόβιας ικανότητας κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. Η
φυσιολογική απόδοση του οργανισμού βασίζεται στο «πλεόνασμα της αερόβιας ικανότητας στο
σύνολό της», διαδικασία που στηρίζει την κίνηση, την αναπαραγωγή και την ανάπτυξη. Επίσης
βασίζεται σε μηχανισμούς που διευρύνουν τη θερμικά όρια σε ακραίες θερμοκρασιακές
συνθήκες όπως ο αναερόβιος μεταβολισμός και η αντιοξειδωτική άμυνα. Επιπλέον η έννοια
OCLTT εξηγεί γιατί η θερμική ευαισθησία είναι υψηλότερη σε επίπεδο οργανισμού και
χαμηλότερη σε μοριακό επίπεδο και συμβάλλει ουσιαστικά στην εξήγηση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στην δημιουργία αξιόπιστων μοντέλων
πρόβλεψης για τις μελλοντικές αλλαγές σε μεμονωμένα είδη αλλά και τις αλληλεπιδράσεις
μεταξύ των ειδών και τη σύνθεση τους. Η ομιλία θα συνοψίσει την έννοια της OCLTT στο ρόλο
της φυσιολογικής απόδοσης των οργανισμών και η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με την
παρουσίαση αποτελεσμάτων εφαρμογής τέτοιων προσεγγίσεων και την συμβολή τους στον
προσδιορισμό των επικείμενων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα οικοσυστήματα που
σύμφωνα με την έκθεση της πέμπτης αξιολόγησης της Διεθνούς Επιτροπής για την Κλιματική
Αλλαγή (Fifth Assessment Report-ΑR5, ΙCPP) συμβάλλουν στον στον προσδιορισμό των ορίων
περιβαλλοντικού κινδύνου.
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CLIMATE CHANGE IMPACTS ON OCEAN BIOLOGY: PHYSIOLOGICAL
UNDERPINNINGS, PROJECTIONS AND UNCERTAINTIES
Pörtner Hans-O.
IPCC co-chair WGII, Integrative Ökophysiologie, Alfred-Wegener-Institut, Bremerhaven, Germany. Co-chair WGII IPCC
(Working Group II, Impacts, Adaptation, Vulnerability - International Panel of Climate Change), http://www.ipccwg2.awi.de https://www.ipcc.ch/nominations/cv/cv_hans_portner.pdf

Observations of climate impacts on marine ecosystems reveal core roles for water temperature,
CO2 and oxygen levels as climate drivers in the ocean. They also highlight the need for an
understanding of organismal thermal ranges, their dynamics and their implications at the
ecosystem level. Where changes in aquatic animal populations have been observed, the
integrative concept of oxygen- and capacity-limited thermal tolerance (OCLTT) has successfully
characterized the onset of thermal limits to performance and field abundance. The OCLTT
concept addresses the molecular to whole-animal mechanisms that define thermal constraints,
by focusing on the capacity for oxygen supply in relation to demand. Routine performance relies
on the ‘total excess aerobic power budget’ supporting motor activity, reproduction and growth.
OCLTT explains why thermal vulnerability is highest at whole-animal and lowest at molecular
levels. OCLTT also integrates protective mechanisms that expand temperature tolerance at
thermal extremes – mechanisms such as chaperones, anaerobic metabolism and antioxidative
defence. OCLTT may thus play a crucial role in explaining the observed impacts of climate
change on marine ecosystems and support reliable projections of future changes, from impacts
on individual species to those on species interactions and shifts in species composition at
ecosystem level. The talk will summarize the OCLTT concept and update it by addressing the
role of routine metabolism at ecosystem level. The talk will conclude with illustrating how such
approaches have contributed to the identification of climate risks to ecosystems in the last IPCC
assessment report (AR5) and how these have helped to identify risk thresholds for a sustainable
future.
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ΤΑ ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αλβανού Νικολέτα, Καφρίτσα Μαρία-Ελένη, Σκουρολιάκου Δήμητρα-Ιόλη, Υψηλού
Γεωργία, Χαβάς Χρήστος και Οικονόμου Ανθή*
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πανεπιστημιούπολη
Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί υψηλή συχνότητα εισαγωγής ξενικών ειδών
παγκοσμίως, με την αύξηση της βιοτικής ομογενοποίησης, τον ανταγωνισμό και την εξαφάνιση
των αυτόχθονων ειδών να αποτελούν τις σημαντικότερες επιπτώσεις για τα οικοσυστήματα των
εσωτερικών υδάτων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
του ευρύτερου κοινού μέσω της διερεύνησης των ξενικών ειδών ψαριών στα ποτάμια
οικοσυστήματα της Ηπείρου. Έπειτα από ενδελεχή επισκόπηση της βιβλιογραφίας, συλλέχθηκαν
δεδομένα για τα ξενικά είδη ψαριών με επιβεβαιωμένη παρουσία στους ποταμούς της Ηπείρου
(Άραχθος, Αχέροντας, Αώος, Καλαμάς και Λούρος). Για την καλύτερη γεωγραφική απεικόνιση
των ειδών δημιουργήθηκαν χάρτες κατανομής. Στα ποτάμια της Ηπείρου βρέθηκαν 5 είδη:
Pseusorasbora parva (Ψευδορασμπόρα), Carassius gibelio (Πεταλούδα), Oncorhynchus mykiss
(Ιριδίζουσα πέστροφα), Gambusia holbrooki (Κουνουπόψαρο) και Lepomis gibbosus (Ηλιόψαρο).
Αναλυτικότερα, με την παρούσα εργασία επιβεβαιώνεται η παρουσία του Ηλιόψαρου στην
τεχνητή λίμνη των πηγών Αώου. Τα Κυπρινοειδή Ψευδορασμπόρα και Πεταλούδα
ανταγωνίζονται τα αυτόχθονα είδη ως προς τους τροφικούς πόρους, με την Πεταλούδα να
ανήκει στα 10 πιο διαδεδομένα ξενικά της Ελλάδας. Τροφικός ανταγωνισμός παρατηρείται και
ανάμεσα στην Ιριδίζουσα πέστροφα με τους αυτόχθονους πληθυσμούς, παρόλο που δεν
επιβεβαιώνεται η φυσική της αναπαραγωγή στα υπό μελέτη συστήματα. Τέλος, το αρπακτικό και
επιθετικό Κουνουπόψαρο, ένα από τα 100 πιο εισβολικά είδη παγκοσμίως, ανταγωνίζεται τους
αυτόχθονους πληθυσμούς των ψαριών και ιδιαίτερα του ενδημικού είδους Valencia letourneuxi.
Συμπερασματικά, η παρούσα εργασία αναδεικνύει την έντονη παρουσία των ξενικών ειδών στα
ποτάμια μελέτης όπου και κρίνεται απαραίτητη η λήψη μέτρων για τον περιορισμό τους.
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ALIEN FISH SPECIES IN THE RIVERS OF EPIRUS
Alvanou Nikoleta, Kafritsa Maria-Eleni, Skouroliakou Dimitra-Ioli±, Ipsilou Georgia, Chavas
Christos and Oikonomou Anthi*
Department of Biological Applications & Technology, School of Health Sciences, University of Ioannina, 45110, Ioannina

Over the last decades, an alarmingly high frequency of alien species introductions has been
observed worldwide, with the increase of biotic homogenization, competition and extinction of
native species being the most important consequences for freshwater ecosystems. The main
purpose of the current study is to inform and raise awareness by investigating alien fish species
composition in lotic ecosystems of Epirus. Through an extensive literature survey, data of alien
fish species’ confirmed presence in the rivers of Epirus (Arachthos, Acherontas, Aoos, Kalamas
and Louros) were collected. In order to achieve a better geographical representation,
distribution maps were created. Five species were recorded in the rivers of Epirus: Pseusorasbora
parva (Stone moroko), Carassius gibelio (Prussian carp), Oncorhynchus mykiss (Rainbow trout),
Gambusia holbrooki (Eastern mosquitofish) και Lepomis gibbosus (Pumpkinseed). More
specifically, with the current study the presence of Pumpkinseed is confirmed in the dam lake of
Aoos springs. The cyprinids Stone moroko and Prussian carp are competing with native species
for food resources, with the Prussian carp being one of the 10 most widespread alien species of
Greece. Competition for food resources is also observed between the Rainbow trout and native
fish populations, although there is no confirmed record of its natural reproduction in the studied
ecosystems. Finally, the aggressive and predatory Eastern mosquitofish, one of the 100 most
invasive species worldwide, competes with the native fish populations, mainly with the endemic
species Valencia letourneuxi. In conclusion, the current study highlights the wide occurrence of
alien species in the studied rivers and the need of the implementation of measures in order to
restrict their invasion.
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ΑΓΩΝΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ: ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
Αλετρά Βασιλεία, Γεωργακάκη Νικολέτα, Κουβέλη Ευαγγελία, Κουτούπας Γεώργιος,
Ταμπακίδου Μαρία-Ιωάννα και Οικονόμου Ανθή*
Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα
*email: anthi.oikon@gmail.com

Οι ιχθύες των εσωτερικών υδάτων είναι η πιο απειλούμενη ομάδα παγκοσμίως με το 25% των
ειδών να κινδυνεύουν με εξαφάνιση λόγω ανθρωπογενών δράσεων. Σε αυτές συγκαταλέγονται η
ρύπανση, η υπεράντληση νερού, ο εμπλουτισμός των οικοσυστημάτων με ξενικά είδη και ο
κατακερματισμός των ενδιαιτημάτων. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή των
δεδομένων κατανομής και οικολογίας των απειλούμενων ιχθύων των ποταμών της Ηπείρου
(Άραχθος, Αχέροντας, Καλαμάς και Λούρος), καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του
κοινού σχετικά με τις απειλές που αντιμετωπίζουν. Τα είδη που συμπεριλήφθηκαν είναι
αυτόχθονα, έχουν επιβεβαιωμένη παρουσία και τέλος, ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες
κινδύνου της Κόκκινης Λίστας της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN) και του
Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας. Έπειτα από επισκόπηση της
βιβλιογραφίας, τα είδη που βρέθηκαν και για τα οποία δημιουργήθηκαν χάρτες κατανομής είναι
τα: Cobitis arachthosensis (Αραχθοβελονίτσα), C. hellenica (Λουροβελονίτσα), Salmo farioides
(Ιονική πέστροφα), S. lourosensis (Πέστροφα του Λούρου), Valencia letourneuxi (Ιονικός ζουρνάς)
και Caspiomyzon graecus (Γκαβόχελο Ηπείρου). Ενδεικτικά, ο ζουρνάς συγκαταλέγεται στα «100
πιο απειλούμενα είδη του κόσμου». Τα δύο είδη πέστροφας κινδυνεύουν από παράνομη αλιεία
και την εισαγωγή της μη αυτόχθονης ιριδίζουσας πέστροφας (Oncorhynchus mykiss) στα
ενδιαιτήματα που διαβιούν. Για τα συγγενικά είδη Αραχθοβελονίτσα και Λουροβελονίτσα, η
καταστροφή των ενδιαιτημάτων από δημόσια ή ιδιωτικά έργα συνιστά μια από τις
σημαντικότερες απειλές. Τα δεδομένα σχετικά με το Γκαβόχελο είναι ανεπαρκή και για αυτό είναι
αναγκαία η μελέτη και αξιολόγησή του με βάση τα κριτήρια της IUCN. Με την παρούσα εργασία
αναδεικνύεται η αναγκαιότητα της προστασίας των ειδών μέσω της εφαρμογής κατάλληλων
μέτρων διαχείρισης, με τη διατήρηση των υφιστάμενων ενδιαιτημάτων για τα είδη με
περιορισμένη κατανομή και εξειδικευμένες οικολογικές απαιτήσεις να συνιστά προτεραιότητα.
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SURVIVAL BATTLES: THREATENED FISHES IN RIVERS OF EPIRUS
Aletra Vasileia, Georgakaki Nikoleta, Kouveli Evangelia, Koutoupas George, Tampakidou
Maria-Ioanna and Oikonomou Anthi*
Department of Biological Applications and Technology, School of Health Sciences, University of Ioannina, 45110,
Ioannina *email: anthi.oikon@gmail.com

Freshwater fishes constitute the most endangered taxon worldwide with 25% of species being
threatened with extinction due to human activities. These include pollution, water abstraction,
introduction of alien species to ecosystems and habitat fragmentation. The purpose of the
current study is to document the distribution and ecology of the threatened fish species
distributed in the rivers of Epirus (Arachthos, Acheron, Kalamas and Louros), as well as to inform
and raise awareness about the threats they face. Only native species are includedthat have
confirmed presence of occurrence and are assigned to the threatened categories of the Red List
of International Union for Conservation of Nature (IUCN) and the The Red Book of endangered
animals of Greece. Through an extensive literature survey, the species that are found and for
which distribution maps were created are: Cobitis arachthosensis (Arachthos spined loach), C.
hellenica (Louros spined loach), Salmo farioides (West Balkan trout), S. lourosensis (Louros trout),
Valencia letourneuxi (Corfu valencia) and Caspiomyzon graecus (Epirus brook lamprey),.
Indicatively, V. letourneuxi is among the "100 most threatened species in the world". The two
trout species are threatened by illegal fishing and the introduction of the rainbow trout
(Oncorhynchus mykis) in their habitat. For the sister species of Arachthos and Louros spined
loach, habitat destruction due to human activities is considered one of the most eminent threats
to their survival. Data for the Epirus brook lamprey is deficient and an evaluation based onIUCN
criteria and assessment is imperative. The present study highlights the importance of species
protection through appropriate management measures, with theconservation of the habitats of
species with limited distribution and specific ecological requirements being a priority.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ TOURETTE ΚΑΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ
Αλεξούδα Σοφία1, Κανταρίδου Φωτεινή1, Καραγιαννίδης Ιορδάνης1, Τσέτσος Φώτης1,
Μαντζάρης Δημήτριος1,2, Πάσχου Περιστέρα1
1

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ορεστιάδα,
Ελλάδα.

2

Το σύνδρομο Τουρέτ (TS) είναι μια κληρονομική νευροψυχιατρική διαταραχή η οποία
χαρακτηρίζεται από πολλαπλά σωματικά (κινητικά) τικ και τουλάχιστον ένα φωνητικό. Από την
άλλη πλευρά, η σχιζοφρένεια (SCZ) είναι μια ψυχική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από
παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις, αποδιοργανωμένο λόγο και συμπεριφορά. Στην ανάπτυξη και
των δύο διαταραχών συνεισφέρουν τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Σε
προηγούμενη εργασία μας είχαμε πραγματοποιήσει μετα-ανάλυση με στόχο τη διερεύνηση
πιθανής ύπαρξης κοινού γενετικού υποβάθρου στην ανάπτυξη των δύο διαταραχών. Στην
παρούσα μελέτη, πραγματοποιούμε μετα-ανάλυση σε μεγαλύτερο αριθμό δεδομένων για τη SCZ
τα οποία διατίθενται δημόσια από την ιστοσελίδα της PGC, ενώ τα δεδομένα για το TS προήλθαν
από την πρώτη μελέτη GWAS για το σύνδρομο. Μετά τη συλλογή των δεδομένων
χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα METAL για τη μετα-ανάλυση. Τα SNPs rs674119, rs1488299 και
το rs2708149, το οποίο είχε βρεθεί και στην προγενέστερη μετα-ανάλυσή μας, προέκυψε ότι
είναι στατιστικά σημαντικά. Το rs674119 βρίσκεται στο χρωμόσωμα 18 ανάμεσα στο γονίδιο
SALL3 και το RNU6-655P. Τα rs2708149 και rs1488299 βρίσκονται σε περιοχές linc RNA,
LINC01122 στο χρωμόσωμα 2 και LINC02261 στο χρωμόσωμα 4, αντίστοιχα. Το LINC02261
εντοπίζεται σε περιοχές του εγκεφάλου όπως η αμυγδαλή, παχύ έντερο, όρχεις, ενώ το
LINC01122 σε περιοχές όπως τα βασικά γάγγλια, μετωπιαίο φλοιό, ινιακό, βρεγματικό,
κροταφικό λοβό. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα ευρήματα προκύπτει το συμπέρασμα ότι
ενδεχομένως υπάρχει συσχετισμός μεταξύ του συνδρόμου Τουρέτ και της σχιζοφρένειας.
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INVESTIGATION OF POTENTIAL COMMON GENETIC BACKGROUND
BETWEEN TOURETTE SYNDROME AND SCHIZOPHRENIA
Alexouda Sofia1, Kantaridou Foteini1, Karagiannidis Iordanis1, Tsetsos Fotis 1, Mantzaris
Dimitrios1,2, Paschou Peristera1
1

Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace, Greece.
Department of Forestry Department of Forestry and Management of the Environment and Natural Resources,
Democritus University of Thrace, Greece

2

Gilles de la Tourette Syndrome (TS) is an inherited neuropsychiatric disorder, characterized by
multiple physical (motor) tics and at least one vocal (phonic) tic. On the other hand,
Schizophrenia (SCZ) is a mental disorder characterized by illusions, hallucinations, disorganized
speech and behavior. It is known that genetic and environmental factors play an important role
in the development of both of the disorders. In a previous study, we have performed metaanalysis to investigate the existence of common genetic background for the development of
both disorders. In the current study, we used a bigger dataset for SCZ which are publicly
available on the PGC website, while data for TS were obtained from the first GWAS study of TS.
After the collection of the data, we proceeded to the analysis using METAL software. SNPs
rs674119, rs1488299 and rs2708149 (which was also pointed out from our previous metaanalysis) showed statistical significance. SNP rs674119 is located on chromosome 18 and is
surrounded by SALL3 gene and RNU6-655P. SNPs rs2708149 and rs1488299 belong to linc RNAs,
LINC01122 on chromosome 2 and LINC02261 on chromosome 4, respectively. LINC02261 is
transcribed in regions of the brain such as the amygdala, colon, testis, whereas LINC01122 in
areas such as the basal ganglia, the frontal cortex, the occipital, parietal and temporal lobe.
Based on the areas of the brain that were found to be implicated there might be a potential
correlation between TS and SCZ.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΧΛΩΡΙΔΑΣ ΤΟΥ
ΕΚΤΡΕΦOΜΕΝΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ CORNU ASPERSUM MAXIMA ΚΑΙ
ΤΩΝ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ
Αμανετίδου Ε.1, Κοκκαλένιου Μ.1 , Ντούσκου Ε.1, Στάικου Α.2, Γιάγκου Μηνάς1
1

Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας,Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ.
Τομέας Ζωολογίας,Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ

2

Το σύνολο των αλληλεπιδράσεων της εντερικής μικροχλωρίδας και του γαστρεντερικού σωλήνα
συνιστούν βασικό μηχανισμό για τη διατήρηση και ενίσχυση της ομοιόστασης του οργανισμού.
Η χρήση προβιοτικών, ζωντανών μικροοργανισμών που όταν χορηγηθούν σε κατάλληλες
ποσότητες προάγουν την υγεία του ξενιστή, θέτει τον εντερικό μικροβιόκοσμο ως θεραπευτικό
στόχο. Παρά την εκτεταμένη χρήση τους στον άνθρωπο και σε εκτρεφόμενα σπονδυλωτά, οι
γνώσεις μας είναι περιορισμένες όσον αφορά στην απομόνωση και χρήση προβιοτικών στα
ασπόνδυλα εκτρεφόμενα είδη, όπως τα σαλιγκάρια. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η
απομόνωση αναερόβιων γαλακτοβακτηρίων από τον εντερικό σωλήνα των σαλιγκαριών και η
διερεύνηση των προβιοτικών ιδιοτήτων τους. Απομονώθηκαν και αναπτύχθηκαν υπό
αναερόβιες συνθήκες 56 στελέχη για τα οποία έγινε φαινοτυπικός χαρακτηρισμός.
Προσδιορίστηκαν, η ικανότητά διέλευσης τους από φραγμούς και έμφυτους μηχανισμούς
άμυνας του γαστρεντερικού σωλήνα (εξωτερική βλέννα, γαστρική βλέννα, όξινο pΗ, γαστρικά
οξέα) και οι ιδιότητες της κυτταρικής επιφάνειας (υδροφοβία, αυτουσσωμάτωση, βιοϋμένιο) που
σχετίζονται με την ικανότητα αποικισμού τους στον εντερικό βλεννογόνο των σαλιγκαριών. Τα
στελέχη ομαδοποιήθηκαν βάσει των in vitro ιδιότήτων τους και διερευνήθηκε in vivo η
ανοσοτροποποιητική τους ικανότητα στους μηχανισμούς της έμφυτης άμυνας των σαλιγκαριών
(χημειοτακτική και φαγοκυτταρική ικανότητα κυττάρων της αιμολέμφου). Η διερεύνηση
προβιοτικών μικροοργανισμών αποτελεί μέρος μιας επιστημονικής προσέγγισης με στόχο την
κατανόηση των αλληλεπιδράσεων των έμφυτων μηχανισμών άμυνας και της εντερικής
μικροχλωρίδας των σαλιγκαριών, που παρέχει τη βάση για ορθολογική χρήση τους στην
πρόληψη και θεραπεία μολυσματικών ασθενειών που πλήττουν τη σαλιγκαροεκτροφία. Η
χορήγηση τους αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση της υγείας και του ρυθμού αύξησης των
σαλιγκαριών, μείωση της θνησιμότητας τους και επομένως αύξηση της παραγωγικότητας των
μονάδων εκτροφής.
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CHARACTERAZATION OF THE GUT MICROFLORA OF THE EDIBLE
LAND SNAIL CORNU ASPERSUM MAXIMA AND ITS PROBIOTIC
PROPERTIES
Amanetidou Eleni 1, Kokkaleniou Marianthi-Maria 1, Dushku Esmeralda–Maria 1, Staikou
Alexandra 2, Yiangou Minas1
1

Division of Genetics, Development and Molecular Biology, Department of Biology, A.U.Th.
Division of Zoology, Department of Biology, A.U.Th

2

The network of interactions between the intestinal microflora and the gastrointestinal tract is a
key mechanism for maintaining and strengthening the homeostasis of an organism. Probiotics
are living microorganisms, which upon ingestion in adequate amounts confer health benefits to
the host and set the intestinal microbiota as a therapeutic target. Despite its widespread use in
humans and farmed vertebrates, our knowledge is limited with regard to the isolation and use of
probiotics in invertebrate’s farmed species, such as snails. The aim of this work was the isolation
of anaerobic lactic acid bacteria from the intestinal tract of snails and investigation of their
probiotic properties. Fifty six (56) strains were isolated and cultivated under anaerobic
conditions and were given a phenotypic characterization. Gastric maintenance of the bacteria in
the intestinal tract was evaluated by determining their capacity to tolerate the presence of
external and gastric mucus, low pH and gastric secretions, as well as exhibiting certain cell
surface features such as biofilm formation, autoaggregation and hydrophobicity. Strains were
grouped according to their in vitro properties and used to determine their ability to increase the
chemotaxis and phagocytosis of hemolymph cells after being administrated to the snails. The
investigation of probiotic microorganisms is part of a scientific approach aiming at
understanding the interactions of innate defense mechanisms of the intestinal microflora of
snails, which provides the basis for rational use in the prevention and treatment of infectious
diseases affecting snails’ breeding. The administration is expected to lead to improved health
and growth of snails, a decline in mortality rates and therefore an increase in the productivity of
farms.
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ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΥ ΦΩΣΦΟ-ΠΡΩΤΕΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αμούτζιας Γρηγόριος*
Εργαστήριο Βιοπληροφορικής, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιόπολη, Λάρισα, 41500

Η πρωτεϊνική φωσφορυλίωση είναι μια από τις πιο συχνές μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις
και λειτουργεί ως μεταγωγέας σήματος, μοριακός διακόπτης ή και μοριακός ρεοστάτης. Η
στοχοποιημένη μετάλλαξη συγκεκριμένων θέσεων φωσφορυλίωσης δίνει τη δυνατότητα
τροποποίησης του φαινότυπου με χειρουργική ακρίβεια και με λιγότερες παρενέργειες για το
κύτταρο, αντί της υπερ-έκφρασης ή καταστολής ενός ολόκληρου γονιδίου. Tην τελευταία
δεκαετία οι νέες τεχνολογίες πρωτεωμικής επέτρεψαν τον μαζικό εντοπισμό χιλιάδων θέσεων
φωσφορυλίωσης. Παρ’όλα αυτά, ο θόρυβος που υπάρχει σε αυτά τα νέα δεδομένα είναι υψηλός
και δυσχεραίνει την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Με τη βοήθεια των εργαλείων
της Βιοπληροφορικής συλλέξαμε και φιλτράραμε από τη βιβλιογραφία άνω των 170
δημοσιευμένων δεδομένων φωσφοπρωτεωμικής για τον άνθρωπο και άλλους τρεις
ευκαρυωτικούς οργανισμούς μοντέλα, τον ποντικό, το φυτό Arabidopsis thaliana και τον
ζυμομύκητα S. cerevisiae. Με μαθηματική και στατιστική ανάλυση προβλέψαμε ποιό είναι το
πλήρες μέγεθος του κάθε φωσφοπρωτεώματος, λαμβάνοντας υπ’όψην το θόρυβο που υπάρχει
στα δεδομένα. Στη συνέχεια, ενσωματώνοντας λειτουργικά/ομικά και εξελικτικά δεδομένα,
μελετήσαμε τις γενικές ιδιότητες του φωσφοπρωτεώματος του ζυμομύκητα και εστιάσαμε στον
μεταβολισμό. Συμπερασματικά, η φωσφορυλίωση ως ρυθμιστικός μηχανισμός είναι πολύ
διαδεδομένη και παρατηρείται με μεγαλύτερη συχνότητα στις πρωτεΐνες που παίζουν κομβικό
ρόλο μέσα στο κύτταρο.
Σημείωση: Στην εργασία αυτή συμμετείχαν και οι Π. Βλασταρίδης, Π. Κυριακίδου, Α. Χαλιώτης, Α.
Παπακυριακού, Ε. Στρατίκος, Y. Van de Peer, S.G. Oliver
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THE PROPERTIES OF THE EUKARYOTIC PHOSPHO-PROTEOME
THROUGH THE BIOINFORMATICS PRISM
Amoutzias Grigoris*
Bioinformatics Laboratory, Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly, Biopolis, Larisa, 41500,
Greece

Protein phosphorylation is the most frequent eukaryotic post-translational modification and can
act as either a transducer of signal, or a molecular switch or rheostat for protein functions. The
deliberate manipulation of protein phosphorylation has great potential for regulating specific
protein functions with surgical precision, rather than the gross effects gained by the over/underexpression or complete deletion of a protein-encoding gene. Τhe advent of Proteomic
technologies, especially in the last decade has revolutionized the field, since thousands of p-sites
may be detected within a single experiment. Yet, these data have high levels of noise that
complicate any further analyses. With Bioinformatics tools, we have mined the literature and
filtered over 170 high-throughput phosphoproteomic datasets from human and three
eukaryotic model organisms, mouse, Arabidopsis thaliana and the buddying yeast
Saccharomyces cerevisiae. With mathematical and statistical tools we have provided the first
reliable estimate on the total size of these four phospho-proteomes. Furthermore, by integrating
functional Omic and evolutionary data, we have analyzed the global properties of the yeast
phosphoproteome as a case study, where more than half of its proteins undergo
phosphorylation. In conclusion, protein phosphorylation is very frequent and is observed with
higher frequency in proteins that play a central role in the cell.
* Other participating researchers: P. Vlastaridis, P. Kyriakidou, A. Chaliotis, A. Papakyriakou, E.
Stratikos, Y. Van de Peer, S.G. Oliver.
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IN
VITRO
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ZnO ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΕΣ
ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΩΓΗ ΡΙΖΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ
ΜΥΔΙΟΥ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS
Αναστάση-Παπαθανάση Ναταλία1, Ευθυμίου Ιωάννα2, Μουζουράκης Ελευθέριος3,
Γεωργίου Γιάννης3, Νταϊλιάνης Στέφανος1, Δεληγιαννάκης Ιωάννης3, Βλαστός Δημήτριος2
1

Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Ζώων, Εργαστήριο Ζωολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500, Πάτρα
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών, 30100 Αγρίνιο
3
Εργαστήριο Φυσικοχημείας Υλικών και Περιβάλλοντος, Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Φυσικής Υλικών και
Επιφανειών, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110, Ιωάννινα
2

Η παρούσα μελέτη διερευνά τις επιπτώσεις των νανοσωματιδίων του οξειδίου του ψευδαργύρου
(ZnO NPs), μεγέθους 58 nm (το μέγεθος των νανοσωματιδίων υπολογίστηκε με τη χρήση
δεδομένων περίθλασης ακτίνων-Χ), που παρασκευάστηκαν με τη χρήση της τεχνικής Flame
Spray Pyrolysis, στα αιμοκύτταρα του δίθυρου μαλακίου Mytilus galloprovincialis. Συγκεκριμένα,
μετά τη συλλογή και την προετοιμασία των κυτταρικών αιωρημάτων, τα αιμοκύτταρα εκτέθηκαν
για 1 h σε διαφορετικές συγκεντρώσεις ZnO NPs (5, 10, 25 και 50 μg·mL-1, από stock διάλυμα ZnO
NPs σε Hepes/2dH2O, αναλογία 1:1, και διασπορά των νανοσωματιδίων με τη χρήση υπερήχων).
Στη συνέχεια προσδιορίστηκαν (α) η κυτταρική βιωσιμότητα, μe χρήση της τεχνικής διάχυσης
της χρωστικής ουδέτερο ερυθρό από τα λυσοσώματα των αιμοκυττάρων (Neutral Retention
Time/NRRT), καθώς και (β) η παραγωγή υπεροξειδικών ανιόντων (O2.-), με χρήση Nitro blue
tetrazolium (NBT). Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική μείωση της κυτταρικής βιωσιμότητας
(p0.05) μετά από έκθεση σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 5 μg·mL-1, με δραστική μείωση
(>50%) να παρατηρείται σε συγκέντρωση ZnO NPs 50 μg·mL-1. Επιπλέον, έκθεση των
αιμοκυττάρων σε υπο-θανατογόνες συγκεντρώσεις ZnO NPs (5-25 μg·mL-1), έδειξε σημαντική
αύξηση της παραγωγής O2.-, σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές που μετρήθηκαν στα κύτταρα
αναφοράς. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης αποδεικνύουν για πρώτη φορά ότι
νανοσωματίδια ZnO, μεγέθους 58 nm, μπορεί να επιφέρουν σημαντικές κυτταροτοξικές και
οξειδωτικές επιπτώσεις σε αιμοκύτταρα του μυδιού Mytilus galloprovincialis, εμπλουτίζοντας τη
γνώση μας σχετικά με τις επιπτώσεις των νανοσωματιδίων που χρησιμοποιούνται σε καινοτόμες
εφαρμογές.
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INVESTIGATION OF MODEL ZnΟ NANOPARTICLES MEDIATED
CYTOTOXIC AND OXIDATIVE EFFECTS ON HEMOCYTES OF MUSSEL
MYTILUS GALLOPROVINCIALIS
Anastasi-Papathanasi Natalia1, Efthimiou Ioanna2, Mouzourakis Eleftherios3, Georgiou
Yiannis3, Dailianis Stefanos1, Deligiannakis Yiannis3, Vlastos Dimitris2
1

Division of Animal Biology, Lab of Zoology, Department of Biology, University of Patras, GR-26500, Patras, Greece
Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Patras, GR-30100 Agrinio, Greece
3
Laboratory of Physical Chemistry of Materials and Environment, Division of Solid State Physics and Physics of Materials
and Surfaces, Department of Physics, University of Ioannina, GR-45110, Greece
2

The present study investigates the effects of zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs, size 58 nm, as
calculated using X-Ray diffraction data), which were manufactured through Flame Spray
Pyrolysis, on the hemocytes of the bivalve mollusc Mytilus galloprovincialis. After collecting and
preparing cell suspensions, mussel hemocytes were treated for 1 h with different concentrations
of ZnO NPs (5, 10, 25 and 50 μg·mL-1, from a stock solution of ZnO NPs in Hepes/2dH2O, in 1:1
ratio, dispersed with a probe sonicator). Thereafter, (a) cell viability (in terms of Neutral Red
Retention Time/NRRT assay) and the generation of superoxide radicals (O2.-, using Nitro blue
tetrazolium/NBT) were measured. According to the results, a significant increase of cell death
occurred after hemocytes’ treatment with ZnO NPs at concentrations higher than 5 μg·mL-1, with
maximum values (>50%) of cell death, observed after exposure to ZnO NPs 50 μg·mL-1.
Furthermore, mussel hemocytes exposure to sub-lethal concentrations of ZnO NPs (5-25 μg·mL1
), showed a significant increase of O2.- production, compared to those values observed in control
cells in each case. Those preliminary findings firstly confirm that such small-sized NPs could
affect aquatic biota, thus enriching our knowledge about the environmental risk of wellpromised nanomaterials, widely used in a variety of new cutting-edge applications.
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ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΤΣΙΠΟΥΡΑ «ΑΛΑΝΙΑΡΑ» ; ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ (SNPS).
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
Αναστασιάδου Κυριακή, Γκαγκαβούζης Κωνσταντίνος, Καραΐσκου Νικολέτα,
Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος, Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Εργαστήριο Γενετικού Ελέγχου, DNA Ταυτοποίησης και Διαχείρισης Πληθυσμών Ζωικών Ειδών, Τομέας Γενετικής,
Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Η τσιπούρα (Sparus aurata Linnaeus, 1758) αποτελεί είδος με μεγάλη εμπορική σημασία που
καλλιεργείται και αλιεύεται εντατικά στις ελληνικές θάλασσες. Η παροχή ποιοτικών προϊόντων
στην εγχώρια και την ευρωπαϊκή αγορά προϋποθέτει τη δυνατότητα ελέγχου της προέλευσης
των διακινούμενων ατόμων. Μέσω της ιχνηλασιμότητας, δηλαδή του συστήματος
παρακολούθησης ενός τρόφιμου σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής του,
καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση προέλευσης. Έτσι διευκολύνεται ο έλεγχος για διαφυγές
ιχθύων από καλλιέργειες και διασφαλίζεται η προστασία του καταναλωτή από εκούσια ή
ακούσια εξαπάτηση. Η ταυτοποίηση αυτή μπορεί να επιτευχθεί με μεγάλη αξιοπιστία και
ταχύτητα με τη χρήση μοριακών εργαλείων, όπου αξιοποιούνται γενετικοί δείκτες για να
απαντηθούν ερωτήματα, όπως αν ένα δείγμα προέρχεται από φυσικό ή εκτρεφόμενο πληθυσμό.
Στην παρούσα εργασία έγινε εφαρμογή μοριακού εργαλείου, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού
προγράμματος
“Aquatrace”
και
συγκεκριμένα
γενοτυπήθηκαν
15
μονονουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί (SNPs). Χρησιμοποιήθηκαν ως μάρτυρες 9 φυσικά και 9
εκτρεφόμενα άτομα τσιπούρας, ενώ ελέγχθηκαν και 24 άτομα αμφισβητούμενης προέλευσης.
Όλα τα άτομα προέρχονται από Ελληνικά ύδατα. Προσδιορίστηκε επιτυχώς ο αναμενόμενος
πληθυσμός προέλευσης για 8 από τους 9 φυσικούς και για 6 από τους 9 εκτρεφόμενους
μάρτυρες. Επιπλέον, από την ανάλυση προέκυψε ότι από τα 24 άτομα αμφισβητούμενης
φυσικής προέλευσης τα 4 ήταν τελικά εκτρεφόμενα. Θα ακολουθήσει εφαρμογή σε μεγαλύτερο
αριθμό δειγμάτων για τη διερεύνηση της κατάστασης στην Ελληνική αγορά και για την ανάδειξη
μοριακών εργαλείων ιχνηλασιμότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτενώς για έλεγχο
από κρατικούς φορείς, ιδιώτες προμηθευτές και εμπόρους.

28

Proceedings of the 39th E.E.B.E.Scientific Conference, Lamia, May 25-27, 2017

WILD OR FARMED? TRACEABILITY OF SPARUS AURATA: SNP
GENOTYPING USING KASP TECHNOLOGY. PRELIMINARY RESULTS.
Anastasiadou Kyriaki, Gkagkavouzis Konstantinos, Karaiskou Nikoleta, Triantaphyllidis
Constantinos, Triantafyllidis Alexandros
Laboratory of Population Genetics and Traceability of Animal Organisms, Division of Genetics, Development and
Molecular Biology, Department of Biology, AUTH

Gilthead sea bream is a species of great commercial value and it is widely captured and farmed
in Greek seas. In order to provide fish of high quality to Greek and European markets, it is
necessary to be able to identify the origin of the individuals being sold. Through traceability, i.e.
the ability to track a product during all stages of processing and distribution, it is possible to
identify the origin and so to detect farmed escapees into the wild, ensuring consumer protection
from intentional and unintentional fraud. This can be achieved quickly and with high reliability
using molecular tools, namely genetic markers, to address questions regarding the origin of a
specific sample from a natural or farmed population. In this study, a molecular tool developed
within the European program “Aquatrace” was applied. Specifically, 15 Single Nucleotide
Polymorphisms (SNPs) were genotyped to distinguish whether Sparus aurata individuals
captured in Greek waters originate from a wild or a farmed population. Nine wild and 9 farmed
individuals were used as positive controls and 24 individuals of uncertain origin were analyzed.
Eight out of 9 wild and 6 out of 9 farmed positive controls were assigned correctly to the
expected population of origin. Regarding the 24 individuals of uncertain origin, 4 were identified
as of farmed origin. Wider application of the aforementioned molecular tool will be performed in
more samples in order to gain more insights into the current situation in Greek markets as well
as to promote molecular tools that can be applied in monitoring plans either by national
authorities or the private sector.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΗΣ TAU ΣΤΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΑΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΥΝΑΠΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ NMDA
Αποκότου Ολυμπία, Τσάκα Γρηγορία, Μαυροειδή Παναγιώτα, Παπαζαφείρη Παναγιώτα,
Χαραλάμπους Σύλβα, Ευθυμιόπουλος Σπύρος
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 157 84 Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια,
Ελλάδα

Η νόσος του Alzheimer είναι μια χρόνια, νευροεκφυλιστική ασθένεια, η οποία χαρακτηρίζεται
παθολογικά από την ύπαρξη αμυλοειδικών πλακών που αποτελούνται κυρίως από Αβ πρωτεΐνη
και νευροϊνιδιακών δεματίων που αποτελούνται από υπερφωσφορυλιωμένη tau πρωτεΐνη αλλά
και από απώλεια συνάψεων και νευρώνων. Η πρωτεΐνη tau είναι μια πρωτεΐνη των
μικροσωληνίσκων, η οποία όταν υπερφωσφορυλιώνεται εκπίπτει από αυτούς. Για τη διερεύνηση
του ρόλου της πρωτεΐνης tau στην νόσο Alzheimer έχουν αναπτυχθεί διαγονιδιακά μοντέλα
ποντικών που εκφράζουν μεταλλαγμένη tau πρωτεΐνη και αναπτύσσουν νευροϊνιδιακά δεμάτια.
Έχει δειχθεί στο εργαστήριό μας ότι οι νευρώνες των διαγονιδιακών ποντικών σηματοδοτούν
εντονότερα και η εκπόλωσή τους οδηγεί σε υγηλότερα επίπεδα φωσφορυλίωσης των ERKs. Στην
παρούσα μελέτη διερευνήσαμε την απόκριση των διαγονιδιακών νευρώνων μετά από
ενεργοποίηση συναπτικών και εξωσυναπτικών υποδοχέων του NMDA. Έχει προταθεί ότι οι
συναπτικοί υποδοχείς σχετίζονται με νευροπροστασία του κυττάρου, ενώ οι εξωσυναπτικοί με
νευροξικότητα. Πειράματα σε μύες φυσικού τύπου της σειράς Bl6 έδειξαν ότι το σηματοδοτικό
μονοπάτι MAPK/ERK, που είναι απαραίτητο για την επιβίωση των κυττάρων, ενεργοποιείται
σημαντικά έπειτα από πρόκληση εκπόλωσης της μεμβράνης, αλλά και με τη δράση
bicuculine/4AP. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουμε και με την επίδραση NMDA σε συνδυασμό με
D-σερίνη ή γλυκίνη που αποτελούν συναγωνιστές του NMDA. Προκειμένου να διερευνηθεί ο
ρόλος της tau στο νευροτροφικό μονοπάτι των pERKs, αντίστοιχα πειράματα θα
πραγματοποιηθούν στους διαγονιδιακούς μύες.
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THE ROLE OF MUTANT TAU ON THE SIGNALING OF SYNAPTIC AND
EXTRASYNAPTIC NMDA RECEPTORS
Apokotou Olympia, Tsaka Grigoria, Mavroeidi Panagiota, Papazafeiri Panagiota,
Haralambous Sylva, Efthimiopoulos Spyros
Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens, Panepistimioupolis, 15784, Ilissia, Athens, Greece

Alzheimer’s disease (AD) is a chronic, neurodegenerative disease that is pathologically
characterized by the existence of amyloid plagues, consisting of αβ protein, and neurofibrillary
tangles, consisting of hyperphosphorylated tau protein, but also loss of synapses and neurons.
Tau protein is a microtubule associated protein that deducts of them when
hyperphosphorylated. Transgenic mice that express mutated tau protein and develop
neurofibrillary tangles have been created for the investigation of the role of tau protein in AD. In
our laboratory, it has been shown that transgenic mice’s neurons display stronger signal
transduction and depolarization leads to higher levels of ERKs phosphorylation. In the current
study, we are investigating the response of transgenic neurons after activating the NMDA
receptors. It has been suggested that synaptic receptors are related to neuroprotection, while
extrasynaptic are related to neurotoxicity. Experiments on Bl6 wild type mice have shown that
the signaling pathway of MAPK/ERK, that is crucial for the cellular survival, is strongly activated
after membrane depolarization, but also with the effect of bicuculline/4AP. Similar are also the
results collected after the effect of NMDA along with D-serine or glycine that are NMDA’s co –
agonists. In order to investigate the role of tau protein in the neurotrophic pathway of ERKs, the
same experiments will be conducted on transgenic mice.
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Η ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΛΙΜΠΙΝΙΝΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΜΕΣΟΛΑΒΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
Αραμπατζής Στέφανος1, Ανεστόπουλος Ιωάννης1, Βλάχου Δήμητρα1, Παναγιωτίδης
Μιχάλης1,2, Παππά Αγλαΐα1
1

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 68100, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα,
Department of Applied Sciences, Northumbria University, Newcastle Upon Tyne NE1 8ST, UK

2

Η σιλιμπινίνη, το κύριο ενεργό συστατικό της σιλυμαρίνης (μείγμα επτά φλαβονολιγνανίων και
ενός φλαβονοειδούς που εξάγεται από το φυτό Silybum Marianum L), αποτελείται από δύο
διαστερεοϊσομερή (silybin Α-Β). Σύμφωνα με μελέτες, η αντι-νεοπλασματική ικανότητα της
σιλιμπινίνης σε διάφορα μοντέλα καρκίνου (παχέος εντέρου, ήπατος, πνευμόνων) μεσολαβείται
από την παρεμβολή της σε διάφορους επιγενετικούς μηχανισμούς. Στον καρκίνο του προστάτη,
προγενέστερα αποτελέσματά μας, έδειξαν ότι η σιλιμπινίνη μειώνει την έκφραση της EZH2
(Enhancer of Zeste Homolog 2), μεθυλοτρανσφεράσης των ιστονών, που υπερκεφράζεται στον
καρκίνο του προστάτη. Η EZH2 δρα ως μεταγραφικός αναστολέας, στρατολογώντας
μεθυλοτρανσφεράσες του DNA (DNMTs) που μεθυλιώνουν CpG νησίδες υποκινητών. Η έκφρασή
της ρυθμίζεται θετικά από το ογκογονίδιο myelocytomatosis (MYC), που επίσης υπερεκφράζεται
στον καρκίνο του προστάτη. Έκθεση κυττάρων PC3 και DU145 σε κλινικά εφικτές συγκεντρώσεις
(25-75μg/mL) σιλιμπινίνης, προκάλεσαν αυξημένη ενεργότητα των DNMTs και μείωση των
ολικών και φωσφορυλιωμένων (Ser-62) επιπέδων έκφρασης του MYC. Η επιγενετική ρύθμιση της
γονιδιακής έκφρασης μεσολαβείται και από απακετυλάσες των ιστονών (HDACs) που αφαιρούν
ακετυλομάδες από ιστονικά κατάλοιπα, οδηγώντας σε συμπύκνωση της χρωματίνης και τελικά
σε γονιδιακή αποσιώπηση. Οι HDACs1-2 (Class I) παρουσιάζουν αυξημένη έκφραση σε ασθενείς
με καρκίνο του προστάτη. Συνεπώς, οι αναστολείς των HDACs πιθανόν να συμβάλουν στη
θεραπεία της νόσου. Η σιλιμπινίνη φαίνεται να μειώνει τα επίπεδα των HDACs1-2 στις δύο
κυτταρικές σειρές. Επιπλέον, η συνεπώασή της με το συνθετικό αναστολέα των HDACs, SAHA
(vorinostat), οδήγησε σε αυξημένο κυτταρικό θάνατο και μεγαλύτερη μείωση των επιπέδων των
HDACs1-2, όπως προέκυψε από δοκιμές SRB και ανοσοαποτυπώματος, αντίστοιχα.
Συμπερασματικά, η σιλιμπινίνη φαίνεται να παρεμβαίνει σε κεντρικούς επιγενετικούς
μηχανισμούς στον καρκίνο του προστάτη, αιτιολογώντας τις πλειοτροπικές αντικαρκινικές της
δράσεις.
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THE ANTICANCER ACTIVITY OF SILIBININ IN PROSTATE CANCER IS
MEDIATED BY REGULATION OF IMPORTANT EPIGENETIC
MECHANISMS
Arabatzis Stefanos1, Anestopoulos Ioannis1, Vlachou Dimitra1, Panayiotidis Mihalis1,2,
Pappa Aglaia1
1

Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace, 68100 Alexandroupolis, Greece
Department of Applied Sciences, Northumbria University, Newcastle Upon Tyne NE1 8ST, UK

2

Silibinin, the main active ingredient of silymarin (a mixture of seven flavonolignans and one
flavonoid, extracted from Silybum Marianum L), is composed of two diastereoisomers (silybin AB). According to several studies the antineoplastic ability of silibinin in various cancer models
(colon, liver and lung), is mediated by its interference with different epigenetic mechanisms. In
prostate cancer (PCa), our previous results showed that silibinin reduces EZH2 (Enhancer of
Zeste Homolog 2) expression, a histone methyltransferase enzyme, over-expressed in PCa. EZH2
acts as a transcriptional repressor by recruiting DNA methyltransferases (DNMTs) that methylate
CpG islands in promoter regions. Its expression is positively regulated by myelocytomatosis
oncogene (MYC), also over-expressed in PCa. Exposure of PC3 and DU145 cells to clinicallyachievable concentrations (25-75μg/mL) of silibinin, resulted in increased DNMT activity, with a
parallel reduction of total and phosphorylated (Ser-62) MYC expression levels. Epigenetic
regulation of gene expression is also mediated by histone deacetylases (HDACs) that remove
acetyl groups from histone residues leading to a condensed chromatin configuration and
ultimately in gene silencing. HDACs1-2 (Class I), have been reported to be up-regulated in
prostate cancer patients. To this end, HDAC inhibitors could potentially play a role in the
treatment of the disease. In the current report, silibinin appeared to reduce HDAC1-2 levels in
both prostatic cell lines. Moreover, co-incubation with the synthetic HDAC inhibitor
suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA, vorinostat), resulted in increased cell death and a more
profound reduction of HDACs 1-2 expression levels, as indicated by sulforhodamine B (SRB) and
immunoblot assays, respectively. In conclusion, silibinin appears to interfere with central
epigenetic mechanisms in prostate cancer, justifying its pleiotropic anticancer effects.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ C ΣΕ ΚΥΡΙΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΥΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΠΙΛΟΚΑΡΠΙΝΗΣ
Αριστοδήμου Π.1‡, Ελπιδοφόρου Α.1‡, Πέτρου Ι.1‡, Στυλιανού Φ.1‡, Γεωργίου Χ.Δ.2,
Παναγόπουλος Ν.Θ.1
1

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504, Πάτρα, Ελλάδα,
2
Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504, Πάτρα, Ελλάδα
‡
Ισότιμη συνεισφορά

Η επιληψία είναι μια κύρια νευρολογική διαταραχή του κεντρικού νευρικού συστήματος και είναι
στενά συνδεδεμένη με το οξειδωτικό στρες. Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε τα επίπεδα
λιπιδικής υπεροξείδωσης και την ενζυμική δραστηριότητα τριών κύριων αντιοξειδωτικών
ενζύμων, της καταλάσης, της σουπεροξειδικής δισμουτάσης (SOD) και των μη εξειδικευμένων
υπεροξειδασών (NSPX), καθώς και την επίδραση της βιταμίνης C, ενός εξωγενούς αντιοξειδωτή,
στους παραπάνω δείκτες σε εγκεφαλικά ημισφαίρια ενηλίκων μυών στο επιληπτικό μοντέλο της
πιλοκαρπίνης. 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 απομονώθηκαν τα κεντρικά
ημισφαίρια. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι η χορήγηση της πιλοκαρπίνης οδήγησε σε αύξηση
των επιπέδων λιπιδικής υπεροξείδωσης καθώς και σε αύξηση της ενζυμικής δραστηριότητας της
καταλάσης, της SOD και των NSPX στα κεντρικά ημισφαίρια. 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. Τέλος, η χορήγηση βιταμίνης C στα φυσιολογικά ζώα έδειξε να μην επηρεάζει τους
παραπάνω δείκτες. Συμπερασματικά, στο επιληπτικό μοντέλο που μελετήσαμε, η χορήγηση της
πιλοκαρπίνης οδήγησε σε αύξηση του οξειδωτικού στρες και 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
THE CEREBRAL HEMISPHERES OF ADULT MICE IN THE EPILEPTIC
MODEL OF PILOCARPINE
Aristodimou P.1‡, Elpidoforou A.1‡, Petrou I.1‡, Stylianou F.1‡, Georgiou C.D.2, Panagopoulos
N.T.1
1

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

Epilepsy is a main neurological disorder of central nervous system closely related to oxidative
stress. In the present study, we investigated lipid peroxidation levels and enzyme activity of
catalase (CAT), 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 cerebral hemispheres of 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 cerebral hemispheres were isolated. Our results have shown
that in adult mice, a single pilocarpine injection led to an increase in lipid peroxidation levels
and enzyme activity of CAT, SOD and NSPX. Additionally, vitamin C administration in the
epileptic mice led to a reduction of the observed changes, while there was also a tendency to
return back to the normal state, as far as the enzyme activity and lipid peroxidation levels are
concerned. Finally, vitamin C appeared not to significantly affect the markers studied in this
brain area of adult control mice. In conclusion, in the epileptic model we investigated,
pilocarpine resulted in an increase of oxidative stress and the antioxidant defense of the brain,
changes that seem to be reversed after vitamin C administration.
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ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αρναούτ Γκιουλνάζ1, Βαφειάδης Στυλιανός2, Παπαδημητροπούλου Τριανταφυλλιά1,
Κοντοπούλου Λαμπρινή3 και Βασάρα Ελένη1
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Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
3
Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
2

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα αναμένεται να επιφέρει αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες
του πληθυσμού. Διατροφική μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 147 φοιτητές (67♂/76♀) στη
Θεσ/νίκη, ηλικίας 18-27 ετών (2015-2016). Από κάθε συμμετέχοντα συλλέχθηκαν
ανθρωπομετρικά και διατροφικά δεδομένα. Η συλλογή των διατροφικών στοιχείων έγινε με τη
μέθοδο ανάκλησης της δίαιτας του προηγούμενου 24ώρου για δύο μη συνεχόμενες ημέρες και η
εκτίμηση της συνολικής ημερήσιας πρόσληψης θερμίδων και θρεπτικών συστατικών έγινε με τη
χρήση του λογισμικού Food Processor Nutrition Program (vers 7.4). Η αξιολόγηση της
διαιτητικής επάρκειας σε μακρο- και μικρο-θρεπτικά συστατικά έγινε σε σύγκριση με τις
συστάσεις της EFSA (DRVs). Η ημερήσια πρόσληψη ενέργειας για το σύνολο του δείγματος ήταν
2.381,746 ±610,922 kcal. Η πρόσληψη πρωτεϊνών ήταν σύμφωνη με τις συστάσεις για το 92,2%
του δείγματος, των υδατανθράκων για το 49,5% , ενώ η πρόσληψη λιπιδίων μόνο για το 25,2%
του δείγματος. Όσον αφορά στα κορεσμένα λιπίδια η ημερήσια πρόσληψη ήταν υψηλότερη από
τις συστάσεις (8-10%Ε) για το 87,4% του δείγματος. Ως προς την πρόσληψη των βιταμινών C,
φυλλικού οξέος, B12, A, E και παντοθενικού οξέος φάνηκε ότι η ημερήσια πρόσληψη αυτών ήταν
κάτω από τις συστάσεις της EFSA για ένα σημαντικό μέρος του δείγματος - κυμαίνονταν από 45%
για τη Βιταμίνη Α έως και 62% για την B12. Τα ανόργανα συστατικά που αξιολογήθηκαν ήταν ο
Fe, το Ca, ο P, το Mg και το Se. Η ημερήσια πρόσληψη αυτών ήταν χαμηλότερη των συστάσεων
για το Fe (23,1% του δείγματος), για το Ca και το Mg σε ποσοστά υψηλότερα του 50% και για το
Se σε ποσοστό υψηλότερο του 40%. Τέλος, η πρόσληψη εδώδιμων ινών ήταν χαμηλότερη των
25γρ/ημέρα που είναι η σύσταση για υγιείς ενήλικες άνδρες και γυναίκες για το 49% του
δείγματος. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι ένα σημαντικό ποσοστό των
φοιτητών έχει ανεπαρκή πρόσληψη μικροθρεπτικών στοιχείων και εδώδιμων ινών, ενώ
καταναλώνει περισσότερα κορεσμένα λιπαρά από τις συστάσεις της EFSA.
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ENERGY AND NUTRIENTS INTAKE IN STUDENTS IN THESSALONIKI
Arnaout Gkioulnaz1, Vafeiadis Stylianos2, Papadimitropoulou Triantafyllia1, Kontopoulou
Lamprini3 and Vasara Eleni1
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3
Department of Nutrition and Dietetics, Technological Educational Institute of Thessaly, Karditsa
2

Economic crisis in Greece is expected to bring about changes in dietary habits of the population.
A dietary survey was carried out on 147 students (67♂/ 76 ♀), in Thessaloniki, aged 18-27 years
(2015-2016). For each participant anthropometric and dietary data were recorded. The
methodology that was used for the collection of dietary data included 24-hour dietary recalls on
two non-consecutive days. Total energy and nutrient intakes were estimated using Food
Processor Nutrition Program software (version 7.4). Macro- and micro-nutrient intakes were
compared to EFSA’s recommendations (DRVs). The daily energy intake for the entire sample was
2381.746 ±610.922 kcal. Protein intake was in accordance with recommendations for the 92.2%
of the sample, carbohydrate intake for 49.5% of the sample, while the fat intake for only 25.2% of
the sample. Regarding the daily intake of saturated fatty acids, 87.4% of the sample exceeded
EFSA’s recommendations. The daily intakes of vitamins C, folic acid, B12, A, E and pantothenic
acid were below EFSA recommendations for a significant percentage of the sample - ranging
from 45% for vitamin A to 62 % for B12. The inorganic nutrients which were evaluated were Fe,
Ca, P, Mg and Se. The daily intake was lower than recommended for Fe (23.1% of the sample), for
Ca and Mg at rates higher than 50% and for Se (greater than 40% of the sample). Finally, almost
half of the participants (49%) had dietary fiber intakes less than 25 g/day, which is recommended
for healthy adult men and women. The preliminary results indicate that a significant proportion
of students have insufficient micronutrients and fiber intakes, while the consumption of
saturated fat is higher than EFSA’s recommendations.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΝΤΥΛΕΝΟΤΕΤΡΑΖΟΛΗΣ ΣΕ
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΥΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΧΩΔΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ
Βαρδάκας Π.‡, Ανέστη Μ. ‡, Ατσοπάρδη Κ., Κότσιρα Μ-Χ., Παναγόπουλος Ν.Θ.1, Μαργαρίτη
Μ.
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, 26504, Ελλάδα
‡
Ισότιμη συνεισφορά

Η επιληψία είναι μία νευρολογική διαταραχή του εγκεφάλου, που χαρακτηρίζεται από
αυθόρμητες και επαναλαμβανόμενες επιληπτικές κρίσεις. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν: α)
η μελέτη της δραστηριότητας των αντιοξειδωτικών ενζύμων καταλάση και μη εξειδικευμένες
υπεροξειδάσες (NSPX) στον εγκέφαλο αρσενικών ενηλίκων μυών στο επιληπτικό μοντέλο της
πεντυλενοτετραζόλης (ΡΤΖ), μετά από χορήγηση ή όχι βιταμίνης C (εξωγενές αντιοξειδωτικό) και
β) η μελέτη της επαγωγής ή μη αγχώδους συμπεριφοράς. Τα πειραματόζωα χωρίστηκαν σε
τέσσερις ομάδες στις οποίες χορηγήθηκαν ενδοπεριτοναϊκά: i) φυσιολογικός ορός (μάρτυρας), ii)
PTZ (60 mg/kg), iii) βιταμίνη C (250 mg/kg) και iv) PTZ (60 mg/kg) και βιταμίνη C (250 mg/kg), η
οποία χορηγήθηκε μισή ώρα νωρίτερα. Η δραστηριότητα των ενζύμων προσδιορίστηκε
φωτομετρικά, ενώ για την αξιολόγηση της αγχώδους ή μη συμπεριφοράς μετρήθηκε ο χρόνος
θιγμοτακτισμού στη δοκιμασία ανοιχτού πεδίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χορήγηση PTZ
προκάλεσε: α) στατιστικά σημαντική μείωση στη δραστηριότητα των NSPX και της καταλάσης,
συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου και β) στατιστικά σημαντική αύξηση της συμπεριφοράς
άγχους/φόβου μόνο μετά από δεύτερη χορήγηση PTZ και επαγωγή επιληπτικής κρίσης, ενώ η
συμπεριφορά επανήλθε μετά από 10 μέρες. Η χορήγηση της βιταμίνης C στα πειραματόζωα που
παρουσίασαν επιληπτική κρίση έδειξε στατιστικά σημαντική μείωση μόνο στην ενζυμική
δραστηριότητα της καταλάσης, η οποία όμως ήταν μικρότερου βαθμού από εκείνη που
παρατηρήθηκε στα πειραματόζωα που χορηγήθηκε μόνο το PTZ. Συμπερασματικά, η επιληπτική
κρίση μείωσε σημαντικά την αντιοξειδωτική άμυνα του εγκεφάλου, η χορήγηση της βιταμίνης C
είχε εν μέρει θετικό αποτέλεσμα και η αγχώδης συμπεριφορά αυξήθηκε μόνο μετά από τη
δεύτερη χορήγηση ΡΤΖ.
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EFFECT
OF
PENTYLENOTETRAZOL
ADMINISTRATION
IN
ANTIOXIDANT MARKERS IN THE BRAIN OF ADULT MICE AND IN
THEIR ANXIETY BEHAVIOR
Vardakas P.‡, Anesti M.‡, Atsopardi K., Kotsira M-C., Panagopoulos N.T., Margarity M.
Laboratory of Human and Animal Physiology, Department of Biology, University of Patras, Rio 26504, Greece
‡
Equal contribution

Epilepsy is a neurological brain disorder, characterized by spontaneous and recurrent epileptic
seizures. The aim of the present study was: a) to examine the activity of the antioxidant enzymes
catalase and nonspecific peroxidases (NSPX) in the brain of adult male mice in the epileptic
model of pentylenetetrazol (PTZ), without or after administration of vitamin C (exogenous
antioxidant) and b) to study the induction or not of anxiety behavior. Mice were divided into
four groups and were injected intraperitoneally with: i) saline (control), ii) PTZ (60 mg/kg), iii)
vitamin C (250 mg/kg) and iv) PTZ (60 mg/kg) and vitamin C (250 mg/kg), which was
administered 30 minutes before the PTZ administration. The enzyme activity was determined
photometrically and the thigmotaxis time was measured to evaluate the anxiety behavior or not
in the open-field test. The results indicated that the administration of PTZ caused: a) a
statistically significant decrease in NSPX and catalase activity, compared to the control group
and b) a statistically significant increase in anxiety/fear behavior only after the second
administration of PTZ and induction of seizure, while the anxiety/fear behavior was reverted
after 10 days. The administration of vitamin C in the epileptic animals revealed a statistically
significant reduction only in the enzyme activity of catalase, which was lower than the observed
one in the PTZ group. In conclusion, seizure induction significantly decreased antioxidant
defense of the brain, the administration of vitamin C had partially positive effect and anxiety
behavior was increased only after the second administration of PTZ.
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ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
SOLANUM LYCOPERSICUM ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
Βαρελτζόγλου Μαγδαληνή Ραφαέλα, Sheikh Arsheed, Ντουκάκης Βαρδής
1

Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
vmagdalin@bio.auth.gr
2
School of Life Sciences, University of Warwick, Coventry, CV4 7AL, United Kingdom Arsheed.Sheikh@warwick.ac.uk ,
V.Ntoukakis@warwick.ac.uk

Η κύρια στρατηγική μολυσματικότητας του φυτοπαθογόνου βακτηρίου Pseudomonas syringae
pv tomato DC3000 είναι η απελευθέρωση πρωτεϊνών-τελεστών (effectors) μέσα στα φυτικά
κύτταρα στοχεύοντας το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Πρωτεΐνες-τελεστές, όπως οι AvrPto και
AvrPtoB, αναγνωρίζονται από το σύμπλοκο Pto/Prf, ένα εξειδικευμένο ενδοκυτταρικό σύμπλοκο
του φυτικού κυττάρου που αποτελείται από διμερή της NB-LRR (Nucleotide Binding-Leucine rich
repeats) πρωτεΐνης Prf και της κινάσης Pto. Έπειτα από «διακοπή» του βρόγχου P+1 της κινάσης
Pto, που αποτελεί την περιοχή αλληλεπίδρασης των τελεστών, και τρανσ-φωσφορυλίωση το
σύμπλοκο Pto/Prf εκκινεί έναν καταρράκτη μεταγωγής σήματος μέσω διαδοχικών
φωσφορυλιώσεων και αποφωσφορυλιώσεων των κινασών MAPKs (Mitogen-activated protein
kinases). Επομένως, το σύμπλοκο Pto/Prf είναι μια «εκλεπτυσμένη μοριακή παγίδα» για τους
τελεστές και παρέχει ένα εξαιρετικό μοντέλο για την περαιτέρω μελέτη του μηχανισμού
ενεργοποίησης των MAPK κινασών. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του
μηχανισμού ενεργοποίησης των MAPK κινασών μετά την αναγνώριση των μορίων τελεστών
AvrPto/AvrPtoB από το σύμπλοκο Pto/Prf. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, κλωνοποιήθηκαν
τα γονίδια Pto, PtoD164N (πολυμορφισμός χωρίς ενεργότητα κινάσης), Fen και MAP3Kα και στη
συνέχεια εκφράστηκαν σε βακτήρια E.coli, με στόχο την απομόνωση των αντίστοιχων
πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες αυτές ανήκουν στην οικογένεια 14-3-3 και συμμετέχουν στη δομή του
συμπλόκου Pto/Prf λειτουργώντας ως ρυθμιστικά στοιχεία στην ενεργοποίηση των MAPK
κινασών. Οι απομονωμένες πρωτεΐνες εν συνεχεία θα χρησιμοποιηθούν για in vitro ανάλυση
κινάσης, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι η ενεργοποίηση των MAP3Ks γίνεται με φωσφορυλίωση
του Pto μέσω των 14-3-3 πρωτεϊνών.
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CLONING AND EXPRESSION OF PLANT IMMUNITY RELATED GENES
OF TOMATO SOLANUM LYCOPERSICUM
Vareltzoglou Magdalini Rafaela, Sheikh Arsheed, Ntoukakis Vardis
1

Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, Aristotle University of Thessaloniki A.U.Th. 54124, Thessaloniki,
Greece vmagdalin@bio.auth.gr
2
School of Life Sciences, University of Warwick, Coventry, CV4 7AL, United Kingdom, Arsheed.Sheikh@warwick.ac.uk ,
V.Ntoukakis@warwick.ac.uk

The major virulence strategy of the phytopathogenic bacteria Pseudomonas syringae pv tomato
DC3000 is to secrete proteins into the tomato cells to target the immune machinery. Effectors
like AvrPto and AvrProB are recognized by intracellular effector-recognition complex composed
of the Nucleotide Binding-Leucine rich repeats (NB-LRR) protein Prf and the Pto kinase.
Following Pto P+1 loop disruption, which is the most important interaction surface for these
effectors, and trans-phosphorylation the Pto/Prf complex dissociate leading to downstream
signaling through mitogen-activated protein kinases (MAPKs). Hence, the Pto/Prf complex is a
sophisticated molecular trap for effectors and provides an excellent model to study the
mechanism of MAPKs activation. In the current study, we sought to investigate the mechanism
of MAPKs activation post-Pto/Prf recognition of AvrPto/ AvrPtoB effectors. We identified 14-3-3
proteins as part of the Pto/Prf resistance complex acting as regulators of MAPKs activation. Here,
we cloned the genes Pto, PtoD164N (kinase dead variant of Pto), Fen and MAP3Ka genes for
expression in E.coli cells to purify the relevant proteins. The purified proteins will be used for invitro kinase assay to confirm that MAP3Ks are activated with phosphorylation of Pto via 14-3-3
proteins. Vareltzoglou was supported by Erasmus + placement between AUTh and UW.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΛΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΣΤΙΚΗΣ ΙΝΩΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Βασιλείου Βασίλειος1, Παπανικολάου Βασίλης2, Μαρουλής Βασίλης3,4, Τσιφιντάρης
Μαργαρίτης1, Alexander John1, Γκόλιου Γλυκερία1, Καραγιαννίδης Ιορδάνης1, Μαντζάρης
Δημήτριος1,5, Πάσχου Περιστέρα1, Παπαδάκης Μανούσος2
1

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 68100, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα, email:
dmantzar@med.duth.gr
2
Ευρωγενετική Ι.Α.Ε., Αθήνα/Θεσσαλονίκη, email: papadakisnm@gmail.com
3
Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, 15701, Αθήνα, email:
maroulisv@gmail.com
4
NeoLab I.A.E. Μιχαλακοπούλου 125 και Βερβαίνων 14, 11527, Αθήνα
5
Τμήμα Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
68200, Ορεστιάδα, Ελλάδα, email: dmantzar@med.duth.gr

Η Κυστική Ίνωση (Cystic Fibrosis, CF) είναι μια γενετική διαταραχή που επηρεάζει κυρίως τους
πνεύμονες, αλλά επίσης προκαλεί προβλήματα στο πάγκρεας και το έντερο. Κληρονομείται με
αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο και προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο CFTR το οποίο
εκφράζει έναν υποδοχέα, το Ρυθμιστή Διαμεμβρανικής Διακίνησης Ιόντων (Cystic Fibrosis
Transmembrane conductance Regulator gene, CFTR), που φυσιολογικά ρυθμίζει τα επίπεδα Clστα κύτταρα. Η κυστική ίνωση είναι η πιο συχνή κληρονομική ασθένεια σε ανθρώπους με
καταγωγή από τη Βόρεια Ευρώπη. Όμως, και στον ελληνικό πληθυσμό υπολογίζεται ότι περίπου
ένα παιδί ανά εβδομάδα γεννιέται με τη νόσο της κυστικής ίνωσης (συχνότητα 1:2500). Σήμερα,
δεν υπάρχει διαθέσιμη θεραπεία αν και στις ανεπτυγμένες χώρες η μέση διάρκεια ζωής με
διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις έχει φτάσει 42-50 έτη. Στην Ελλάδα, το προσδόκιμο ζωής
των ασθενών με κυστική ίνωση υπολογίζεται ότι είναι περίπου στα 25 χρόνια. Ο χαρακτηρισμός
των μεταλλάξεων στο γονίδιο CFTR που προκαλούν την ασθένεια μπορεί να βοηθήσει στην
ανάπτυξη στοχευμένων θεραπειών. Στην παρούσα μελέτη, εξετάσαμε μονονουκλεοτιδικούς
πολυμορφισμούς (Single Nucleotide Polymorhisms, SNPs) στο γονίδιο CFTR με τεχνικές
γονοτύπης επόμενης γενεάς (Next-Generation Sequencing, NGS) σε 925 άτομα από τον ελληνικό
πληθυσμό, 2 από τους οποίους ήταν ασθενείς και οι υπόλοιποι φορείς. Χρησιμοποιώντας
εργαλεία βιοπληροφορικής, όπως τα λογισμικά Plink, GATK, wANNOVAR και Haploview,
προσπαθήσαμε να καθορίσουμε τα παθογόνα SNPs και τους παθογόνους απλοτύπους σε αυτό
το σύνολο δεδομένων. Για την ανάλυση που πραγματοποιήσαμε, χρησιμοποιήθηκαν συνολικά
432 SNPs. Ο προσδιορισμός των απλοτύπων για το γονίδιο CFTR που κυριαρχούν στον ελληνικό
πληθυσμό είναι η βασική έρευνα για την ανάπτυξη της φαρμακογονιδιωματικής, στοχεύοντας
στην εύρεση κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης.
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HAPLOTYPIC ANALYSIS OF CFTR GENE IN GREEK POPULATION
Vasileiou Vasileios1, Papanikolaou Vasilis2, Maroulis Vasilis3,4, Gkoliou Glykeria1,
Tsifantaris Margaritis1, Alexander John1, Karagiannidis Iordanis1, Mantzaris Dimitrios1,
Paschou Peristera1, Papadakis Manousos2
1

Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace, 68100, Alexandroupolis, Greece
Eurogenetics I.A.E. Athens/Thessaloniki
3
Department of Biology, Laboratory of Genetics and Biotechnology, University of Athens 15701, Athens
4
NeoLab I.A.E., 11527, Athens
5
Department of Forestry and Management of the Environment and Natural Resources, 68200, Orestiada
2

Cystic Fibrosis (CF) is a genetic disorder that mostly affects the lungs, but also causes problems
in the pancreas and intestine. It is inherited in an autosomal recessive manner and caused by
mutations in the Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator gene (CFTR), which
translates a receptor that normally regulates Cl- levels in cells. It is the most common hereditary
disease among people of Northern European ancestry. In the Greek population, it is estimated
that about one child per week is born with the disease cystic fibrosis (frequency 1:2500). There is
currently no available therapy, although the average lifetime with various therapeutic
approaches has reached 42-50 years in developed countries. In Greece, it is estimated to be
about 25 years. The characterization of mutations in the CFTR gene which cause the disease
shows that it can help to develop targeted treatments. In this study, we examined Single
Nucleotide Polymorphisms (SNPs) found in the CFTR gene with Next-Generation Sequencing
(NGS) for 925 individuals from Greek population, two of them are patients while the rest are
carriers for mutations in the gene. Using bioinformatics tools, such as Plink, GATK, wANNOVAR
and Haploview, we tried to determine the pathogenic SNPs and haplotypes in this dataset. For
the analysis that we carried out were used 432 SNPs in total. The determination of haplotypes for
the CFTR gene which dominate the Greek population will be the basic research for the
development of pharmacogenomics, aiming to find an appropriate therapeutic approach.
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ I/D ΤΟΥ
ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ (ACE) ΜΕ ΤΗΝ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ
Βασιλείου Χριστίνα1, Μπράλιου Γεωργία1, Κάμπα Μαρία1, Βρίγκου Ελένη2, Κοντού
Παναγιώτα1, Γιαλεράκη Αργυρή2, Τσαντές Αργύριος2, Τσαγκάρης Ηρακλής3, Μπάγκος
Παντελής1
1

Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βϊοιατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία, 35131, Ελλάδα
Αιματολογικό Εργαστήριο και Τράπεζα Αίματος, “Αττικόν” Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα
3
2η Κλινική Εντατικής Θεραπείας, “Αττικόν” Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, Αθήνα, Ελλάδα.

2

Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση (ΠΑΥ) είναι μια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από αυξημένη
αρτηριακή πίεση στο πνευμονικό αγγειακό σύστημα και προοδευτική έλλειψη λειτουργικότητας
των πνευμόνων. Μπορεί να οφείλεται είτε σε κληρονομικά αίτια ή να είναι ιδιοπαθής. Η γενετική
αιτιολογία της νόσου παραμένει ασαφής. Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η γενετική
συσχέτιση του I/D πολυμορφισμού του ACE γονιδίου (Angiotensin Converting Enzyme) τόσο με
την ΠΑΥ όσο και με την ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια). Οι γονότυποι του γονίδιου
ACE προσδιορίστηκαν σε 88 ασθενείς με ΠΑΥ και 88 υγιή άτομα από το «Αττικόν» Νοσοκομείο
Aθηνών. Η γονοτύπηση έγινε με την χρήση της τεχνικής PCR και ηλεκτροφόρησης σε γέλη
αγαρόζης. Κατόπιν αναζήτησης στη βιβλιογραφία, τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη χρήση του
Cochran-Armitage Trend Test και ακολούθως με μετα-ανάλυση χρησιμοποιώντας το Stata 13
(Stata Corporation, Texas, USA). Η μετα-ανάλυση για την σύγκριση των γονοτύπων ID+DD έναντι
του γονοτύπου II έδειξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την πνευμονική αρτηριακή
υπέρταση με OR ίσο με 3.19 και διάστημα εμπιστοσύνης 95%CI:(1.26-8.03) στο δείγμα ασθενώνυγιών του ελληνικού πληθυσμού. Για το σύνολο των 3 μελετών, με την χρήση του CochranArmitage Trend Test παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του πολυμορφισμού I/D
του γονιδίου ACE με την ΠΑΥ με p=0.0026. Επιπλέον, δεν βρέθηκε συσχέτιση του
πολυμορφισμού I/D του γονιδίου ACE με την ΧΑΠ, αλλά ούτε και με πνευμονική υπέρταση σε
ασθενείς με ΧΑΠ. Εξαιτίας της σπανιότητάς της νόσου, περαιτέρω μελέτες με μεγαλύτερες
ομάδες δειγμάτων απαιτούνται για να επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα των ευρημάτων μας.
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GENETIC ASSOCIATION OF THE ANGIOTENSIN CONVERTING
ENZYME I/D POLYMORPHISM WITH PULMONARY ARTERIAL
HYPERTENSION: A CASE CONTROL STUDY AND A META-ANALYSIS
Vasiliou Christina1, Braliou Georgia1, Vrigou Eleni2, Kampa Maria1, Kontou Panagiota1,
Gialeraki Argyri2, Tsantes Argirios 2, Tsangaris Iraklis3, Bagos Pantelis1
1

Department of Computer Science and Biomedical Informatics, University of Thessaly, Lamia, 35131, Greece
Haematology Laboratory and Blood Bank, “Attikon” University Hospital, University, Athens, Greece
3
2nd Critical Care Department, “Attikon” University Hospital, Athens, Greece.
2

Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) is a disease characterized by increased blood pressure in
the pulmonary vasculature and progressive lack of functionality of the lungs. It may be either
hereditary or idiopathic. The genetic etiology of the disease is still unclear. In the present study
we investigated the genetic association of the I/D polymorphism of ACE gene (Angiotensin
Converting Enzyme) both with PAH and COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease).
Genotypes for the ACE gene were determined in 88 patients with PAH and 88 healthy subjects
from the “Attikon” hospital, Athens. Genotyping was determined by PCR followed by agarose gel
electrophoresis. Then, a comprehensive literature search was performed. Retrieved data were
analyzed with the Cochran-Armitage Trend Test and subsequently with meta-analysis using
Stata 13, (Stata Corporation, Texas, USA). Odds ratios were estimated as the effect size and 95%
confidence intervals (CIs) were calculated according to the random and fixed effects model. The
association between the ACE I/D polymorphism and PAH was statistical significant in the metaanalysis for genotypes ID+DD versus II genotype with the OR equal to 3.19 and 95%CI:(1.26-8.03)
in the Greek population. A significant association of the ACE I/D gene with PAH was also
revealed in the statistical analysis using the Cochran-Armitage Trend Test (p=0.0026). However,
there was no association of the ACE D variant with COPD neither with pulmonary hypertension
in COPD patients. Because of the rarity of the disease, further studies with larger groups of
samples are needed to confirm the results of our findings.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΠΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΣΑΥΡΑΣ (PODARCIS ERHARDII)
Βασσάκη Κατερίνα1, Καψάλας Γρηγόρης1, Itescu Yuval2, Meiri Shai2, Παφίλης Παναγιώτης1
1

Τομέας Ζωολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιούπολη, 15784, Ιλίσια, Αθήνα
2
Department of Zoology, Tel Aviv University, Tel Aviv 6997801, Israel

Ο όρος πεπτική αποδοτικότητα εκφράζει την ικανότητα των οργανισμών να απορροφούν
ενέργεια από την τροφή τους και σχετίζεται με το ποσοστό της ενέργειας που περιέχεται στην
τροφή και γίνεται τελικά διαθέσιμο στους οργανισμούς. Η πεπτική αποδοτικότητα φαίνεται να
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι η θερμοκρασία, ο νησιωτισμός και η τροφική
διαθεσιμότητα. Στην έρευνα αυτή μελετήσαμε την πεπτική αποδοτικότητα των πρωτεϊνών, των
σακχάρων και των λιπιδίων σε έξι διαφορετικούς νησιωτικούς πληθυσμούς της αιγαιόσαυρας
(Podarcis erhardii) από τα νησιά Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Ίο, Φολέγανδρο και Σχοινούσα. Τα νησιά
αυτά χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές ως τυπικά του Αιγαίου, με θερμό και ξηρό κλίμα και
την επικράτηση μακίας και φρυγανικής βλάστησης. Τα θρεπτικά συστατικά αναλύθηκαν
ξεχωριστά στη τροφή και στα περιττώματα του κάθε ατόμου. Η πεπτική αποδοτικότητα
εκφράζεται ως η ποσότητα των θρεπτικών που περιέχεται στην τροφή πλην της ποσότητας που
περιέχεται στα περιττώματα, διαιρεμένη με την ποσότητα που περιέχεται στην τροφή. Τα
αποτελέσματά μας δείχνουν ότι τα συστατικά της τροφής απορροφώνται με διαφορετική
απόδοση. Σε όλους τους πληθυσμούς της μελέτης, φαίνεται η μεγαλύτερη απορρόφηση να
γίνεται στην πέψη των λιπιδίων (81%), καθώς με αυτόν τον τρόπο οι νησιωτικοί πληθυσμοί
αξιοποιούν καλύτερα τους περιορισμένους πορους των νησιών. Μεγάλο ποσοστό των σακχάρων
που παραλαμβάνονται από τις σαύρες βρίσκεται με την μορφή χιτίνης, η οποία δεν πέπτεται,
γι’αυτό τα σάκχαρα απορροφούνται σε μικρότερο βαθμό (54%). Η πεπτική αποδοτικότητα για
τις πρωτεΐνες άγγιξε το 60%. Ωστόσο, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στην
πεπτική αποδοτικότητα μεταξύ των πληθυσμών, πιθανόν λόγω της ομοιότητας των έξι νησιών
ως προς την ποιότητα και την διαθεσιμότητα της τροφής.
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THE IMPACT OF INSULARITY ON THE DIGESTIVE EFFICIENCY OF THE
AEGEAN WALL LIZARD (PODARCIS ERHARDII)
Vassaki Katerina1, Kapsalas Grigoris1, Itescu Yuval2, Meiri Shai2, Pafilis Panayiotis1
1

Division of Zoology and Marine Biology, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens,
Panepistimioupolis, 15784, Ilissia, Athens
2
Department of Zoology, Tel Aviv University, Tel Aviv 6997801, Israel

The term digestive efficiency indicates the ability of organisms to absorb energy through
digestion and is related to the amount of energy contained in food and eventually becomes
available to organisms. The digestive efficiency seems to be influenced by many factors, such as
temperature, insularity and food availability. In this study we investigated the digestive
efficiency of proteins, sugars and lipids in six different island populations of the Aegean Wall
lizard (Podarcis erhardii) from Andros, Tinos, Mykonos, Ios, Folegandros and Schinoussa. These
islands are typical of the Aegean Sea, with dry and hot climate and maquis and phrygana
vegetation. We determined the content of the main nutrients in the food and feces of each
individual. The digestive efficiency is expressed as the amount of nutrient contained in food
minus the quantity contained in feces, divided by the amount contained in food. Our results
indicate that the components of the food are absorbed in different efficiency, most probably
due to their discrete nutritional value. All populations of the study seem to digest lipids most
efficiently (81%), in that way, the insular populations are able to better utilize the limited
resources of the islands. A large percentage of sugars received from lizards is in the form of
chitin, which is not digested, so sugars are absorbed to a lesser extent (54%). The digestive
efficiency of proteins reached 60%. However, we found no differences in the digestive efficiency
between populations, probably due to the similarity of the six islands in the quality and
availability of food.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΑΜΥΛΟΕΙΔΙΚΟ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΠΟΝΤΙΚΩΝΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER
Βελεντζά-Αλμπάνη Ελισάβετ, Διαμαντοπούλου Μαγδαλινή, Γεωργόπουλος Σπύρος
Εργαστήριο Κυτταρικής Νευροβιολογίας, Κέντρο Βασικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Η νόσος του Alzheimer (Alzheimer’s disease, AD) είναι μία νευροεκφυλιστική νόσος η οποία
χαρακτηρίζεται από σταδιακή εξασθένηση της μνήμης και απώλεια των γνωστικών δεξιοτήτων.
Παθολογικά, η νόσος χαρακτηρίζεται από τον σχηματισμό β-αμυλοειδών πλακών και
νευροϊνιδιακών δεματίων, στην απομάκρυνση των οποίων φαίνεται να εμπλέκεται η έμφυτη
ανοσία. Ενώ ο ρόλος του έμφυτου ανοσοποιητικού συστήματος στην παθογένεια της νόσου έχει
μελετηθεί εκτενώς, λίγα είναι γνωστά για τον ρόλο του προσαρμοστικού ανοσοποιητικού
συστήματος. Η πρωτεΐνη Ikaros είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας ο οποίος είναι υπεύθυνος
για την ωρίμανση και την διαφοροποίηση των Τ, Β και ΝΚ κυττάρων. Η αδρανοποίηση του
γονιδίου αυτού σε διαγονιδιακά ποντίκια (Ik-/-) έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη των παραπάνω
κυτταρικών πληθυσμών. Προκειμένου να εξετάσουμε την επίδραση της έλλειψης της επίκτητης
ανοσίας στην AD δημιουργήσαμε -κατόπιν διασταυρώσεων- 5xFAD Ik-/- ποντίκια, όπου τα
5xFAD ποντίκια αποτελούν ένα διαγονιδιακό μοντέλο της AD. Η ανάλυσή μας έδειξε σημαντική
μείωση στην εναπόθεση του β-αμυλοειδούς πεπτιδίου τόσο στον ιππόκαμπο όσο και στον φλοιό
του εγκεφάλου των 5xFAD Ik-/- ποντικών. Περαιτέρω ανάλυση που πραγματοποιήθηκε στους
κυτταρικούς πληθυσμούς του ανοσοποιητικού συστήματος του εγκεφάλου έδειξε ότι τα
μικρογλοιακά κύτταρα των 5xFAD Ik-/- ποντικών χαρακτηρίζονται από ανώμαλο φαινότυπο, ενώ
παράλληλα τα αστροκύτταρα και τα περιαγγειακά κύτταρα εμφανίζουν αύξηση στον αριθμό των
κυτταρικών τους δεικτών σε σύγκριση με των 5xFAD Ik-/+ και 5xFAD Ik -/- ποντικών.
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THE ROLE OF ADAPTIVE IMMUNE SYSTEM IN THE AMYLOID BRAIN
PHENOTYPE OF ALZHEIMER’S DISEASE MOUSE MODEL
Velentza-Almpani Elisavet, Diamantopoulou Magdalini, Georgopoulos Spiros
Cellular Neurobiology Laboratory, Center of Basic Research, Biomedical Research Foundation, Academy of Athens,

Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disease characterized by progressive memory
impairment and loss of cognitive skills. Pathologically, the disease is characterized by the
formation of beta-amyloid plaques and neurofibrillary tangles whose clearance appears to
involve the adaptive immune system activity. While the role of the innate immune system in the
pathogenesis of the disease has been extensively studied, little is known about the role of the
adaptive immune system in AD pathogenesis. The Ikaros protein is a transcription factor, which
is responsible for the maturation and differentiation of T, B and NK cells, and the deletion of this
gene in transgenic mice (Ik -/-) results in a lack of the above cell populations. To examine the role
of acquired immunity in AD, we generated 5xFAD Ik -/- mice, where the 5xFAD mouse is a
transgenic model of AD. Our analysis demonstrated significant reduction in the beta-amyloid
deposition in both the hippocampus and cortex of the 5xFAD Ik -/- mice. Further analysis that
was performed on brain immune cells, showed that microglial cells of 5xFAD Ik -/- mice are
characterized by an abnormal phenotype, while astrocytes and perivascular cells present a
significant increase in the number of their cellular markers, compared to the respective
populations of 5xFAD Ik +/+ and 5xFAD Ik +/- mice.

49

Πρακτικά 39ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Λαμία, 25-27 Μαϊου 2017

ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ
Βέννου Ε. Κωνσταντίνα, Κοντού Ι. Παναγιώτα, Μπάγκος Γ. Παντελής
Τμήμα Πληροφορική με Εφαρμογές στην Βιοϊατική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία 35100, Ελλάδα

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εύρεση γενετικών παραγόντων οι οποίοι προκαλούν, είτε
επηρεάζουν την εμφάνιση της προεκλαμψίας (PE). Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση δεδομένων
στην διεθνή βάση μικροσυστοιχιών GEO ακλουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές PRISMA. Για
τα δεδομένα γονιδιακής έκφρασης τα βασικά κριτήρια για την επιλογή ήταν να προέρχονται από
μελέτες ασθενών-μαρτύρων σε ασθενείς με προεκλαμψία, χρησιμοποιώντας δείγματα από
πλακούντα. Δεδομένα γονιδιακής έκφρασης που σχετιζόταν με την επίδραση φαρμάκων στην
προεκλαμψία εξαιρέθηκαν. Πραγματοποιήθηκε t-test με χρήση bootstrap στα δεδομένα
γονιδιακής έκφρασης σε μελέτες ασθενών-μαρτύρων. Οι αρχικές μελέτες γονιδιακής έκφρασης
ήταν 49 και από αυτές οι εννέα πληρούσαν τα κριτήρια επιλογής και ένταξης, ενώ περιείχαν
συνολικά δεδομένα για 49180 γονιδιακούς τόπους σε 96 ασθενείς με προεκλαμψία και 114 υγιή
άτομα. Συνολικά από την μετα-ανάλυση εντοπίστηκαν 783 διαφορικά εκφραζόμενα γονίδια, σε
επίπεδο FDR= 0.01. Βιοπληροφορικές μέθοδοι ανάλυσης έδειξαν ότι τα γονίδια αυτά
εμπλέκονται κυρίως σε κυτταρικές και μεταβολικές διεργασίες όπως επίσης σε αναπαραγωγικές
διεργασίες και διεργασίες του ανοσοποιητικού συστήματος. Ακόμη, συμμετέχουν σε μη πλήρως
χαρακτηρισμένα μονοπάτια της βιοσύνθεσης των ανδρογόνων/οιστρογόνων/προγεστερόνης,
της ενεργοποίησης των Β και Τ λεμφοκυττάρων, της απόπτωσης καθώς και της ανταπόκρισης
στο οξειδωτικό στρες.
Ευχαριστίες: Η παρούσα εργασία είναι μέρος διδακτορικής διατριβής που υλοποιήθηκε με υποτροφία
του ΙΚΥ η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Πράξη «Ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού μέσω της
υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» από πόρους του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου (Ε.Κ.Τ.) και του Ελληνικού Δημοσίου.
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META-ANALYSIS OF GENE EXPRESSION PROFILES IN PREECLAMPSIA
Vennou E. Konstantina, Kontou I. Panagiota, Bagos G. Pantelis
Department of Computer Science and Biomedical Informatics, University of Thessaly, Lamia 35100, Greece

Our aim was to identify genetic factors that could lead to the onset of preeclampsia (PE).The
gene expression database GEO was searched following the PRISMA guidelines. The key inclusion
criteria were gene expression data derived from case-control studies on patients with
preeclampsia from placental samples. Gene expression datasets regarding the effect of drugs on
preeclampsia were excluded. t-test with the use of bootstrap was applied to gene expression
data from case-control studies. A total of 49 gene expression datasets were retrieved and from
these datasets, nine were selected based on the inclusion criteria, which contained data on
49180 loci in 96 preeclampsia patients and 114 healthy individuals. Collectively, from metaanalysis, 783 differentially expressed genes were indentified with FDR p-value 0.01.
Bioinformatics analysis methods showed that these genes are mainly involved in the biological
process of cellular and metabolic process as also to reproduction and immune system progress
and yet in not fully characterized pathways of androgen/estrogen/progesterone biosynthesis, of
B and T cells activation, apoptosis and oxidative stress response.
Acknowledgements: This work is part of the thesis, which was implemented by scholarship from IKY
(State Scholarships Foundation) funded by the Act “Strengthening Human Resources Research
Potential via Doctorate Research” from funds of the OP “Human Resources Development Program,
Education and Lifelong Learning”, 2014-2020 co-financed by the European Social Fund (ESF) and the
Greek Government.
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ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Τ
ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
Βερυκοκάκης Μιχάλης
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμινγκ", Οδ. Φλεμινγκ 34, 16672, Βάρη, Ελλάδα

Το ανοσοποιητικό σύστημα είναι ένα πολύπλοκο κυτταρικό δίκτυο, το οποίο είναι αυστηρά
συντονισμένο, ώστε να προστατεύει τον οργανισμό απο παθογόνα, αυτοάνοσες ασθένειες και
καρκινογένεση. Αυτό το σύστημα διαιρείται σε προσαρμοστικά και φυσικά συστατικά: τα
προσαρμοστικά λεμφοκύτταρα περιλαμβάνουν τα Β και Τ κύτταρα, τα οποία ανταποκρίνονται
αργά, αλλά με μεγάλη εξειδίκευση κατά την ανοσο-απάντηση, ενώ τα φυσικά ανοσοποιητικά
κύτταρα, που αναπτυξιακά ανήκουν στη μυελική σειρά, παρέχουν γρήγορες, αλλά μη ειδικές
απαντήσεις. Επιπρόσθετα, υπάρχουν ορισμένοι λεμφοκυτταρικοί τύποι που παρουσιάζουν
μοναδικά χαρακτηριστικά φυσικών ανοσολογικών κυττάρων, γνωστοί ως φυσικά λεμφικά
κύτταρα και συμπεριλαμβάνουν τα Φυσικά Φονικά Τ κύτταρα (Natural Killer T, NKT). Τα ΝΚΤ
κύτταρα αποτελούν τον πρωτότυπο πληθυσμό φυσικών Τ λεμφοκυττάρων και μοιράζονται τα
ίδια αναπτυξιακά μονοπάτια με τα συμβατικά Τ κύτταρα. Ωστόσο, και σε αντίθεση με τα Τ
κύτταρα, τα λειτουργικά προγράμματα των ΝΚΤ κυττάρων προ-καθορίζονται κατά τη διάρκεια
της ανάπτυξης των, πριν ακόμα υπάρξει έκθεση σε μη-εαυτό αντιγόνο. Η προ-ενεροποιημένη
τους κατάσταση επιτρέπει στα ΝΚΤ κύτταρα να παράξουν μεγάλες ποσότητες από ποικίλες
κυτοκίνες πολύ σύντομα μετά την ενεργοποίησή τους, ενορχηστρώνοντας έτσι την πρώιμη
φάση της ανοσολογικής απόκρισης. Τα ΝΚΤ κύτταρα ρυθμίζουν την απόκριση του οργανισμού
σε μία ευρεία σειρά νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων της μικροβιακής λοίμωξης,
αιματολογικών κακοηθειών, καρκίνου, φλεγμονοδών και αυτοάνοσων νόσων μετατρέποντας τα
σε ελκυστικούς στόχους στρατηγικών ανοσοθεραπείας και εμβολιασμού. Οι προηγούμενες
μελέτες μας έδειξαν ότι οι μεταγραφικοί παράγοντες της οικογένειας των Ε πρωτεϊνών και οι
ανταγωνιστές τους, οι ID πρωτεϊνες, ελέγχουν τόσο την απόκτηση των φυσικών ιδιοτήτων των
ΝΚΤ κυττάρων, όσο και τη διαφοροποίηση των ΝΚΤ υποπλυθησμών. Εδώ, θα συζητήσουμε τα
νέα μας ευρήματα σχετικά με τις λειτουργίες του Ε/ID μονοπατιού και των γονιδίων-στόχων του
στην ανάπτυξη των ΝΚΤ κυττάρων.
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TRANSCRIPTIONAL REGULATION OF INNATE T CELL DEVELOPMENTTHE E/ID PARADIGM
Verykokakis Mihalis
Biomedical Sciences Research Center “Alexander Fleming” 34 Fleming Str, 16672 Vari, Greece

The immune system is a complex cellular network that needs to be tightly coordinated and
appropriately regulated to protect against pathogens, autoimmune disease and cancer. This
system is broadly divided into adaptive and innate components; adaptive immune cells include
B and T lymphoid cells that mediate slow, but extremely specific, immune responses, whereas
innate cells, which belong to the myeloid lineage, provide a fast, albeit largely non-pathogen
specific, response. In addition, there are certain lymphoid cell types that exhibit unique
characteristics of innate cells, collectively known as innate lymphoid effector cells, including
Natural Killer T (NKT) cells. NKT cells constitute a prototypical innate T cell population that shares
the same developmental pathway with conventional T cells. However, in contrast to
conventional T cells, NKT cells acquire their innate-like transcriptional programs during thymic
development, and are polarized into three distinct sublineages, prior to foreign antigen
exposure. Their poised state allows NKT cells to produce a vast amount of various cytokines
rapidly after activation, thereby influencing the functions of a number of innate and adaptive
immune cells and orchestrating the early phases of an immune response. NKT cells can
modulate responses to a wide range of diseases, including microbial infection, hematopoietic
malignancies, cancer, inflammation and autoimmunity, thus rendering them attractive targets in
immune therapies and vaccination strategies. We have demonstrated that the E protein family of
transcription factors and their inhibitors, the ID proteins, control multiple aspects of NKT cell
development, including acquisition of the innate properties and subset differentiation. Here, we
will discuss our novel findings regarding the functions of the E/ID pathway and their target
genes during NKT cell development and differentiation.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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ΦΩΣΦΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗΣ ΣΕ
ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΑ ΠΡΩΤΕΩΜΑΤΑ.
Βλασταρίδης Παναγιώτης, Κυριακίδου Πελαγία, Χαλιώτης Ανάργυρος, Αμούτζιας
Γρηγόριος
Εργαστήριο Βιοπληροφορικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η φωσφορυλίωση είναι η πιο συχνή μετα–μεταφραστική τροποποίηση στις πρωτεΐνες η οποία
ρυθμίζει τη δράση τους είτε ως μοριακός διακόπτης είτε ως ροοστάτης. Παρά την πληθώρα
φωσφοπρωτεωμικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας (High Throughput) μέσα στην τελευταία
δεκαετία, παραμένει άγνωστος ο συνολικός αριθμός φωσφοπρωτεϊνών και των θέσεων
φωσφορυλίωσης σε ευκαρυωτικά πρωτεώματα. Χρησιμοποιώντας μια μεγάλη πληθώρα
δημοσιευμένων δεδομένων και εφαρμόζοντας αξιόπιστες μεθόδους Βιοπληροφορικής και
στατιστικής υπολογίσαμε τον συνολικό αριθμό φωσφοπρωτεϊνών και των θέσεων
φωσφορυλίωσης, για τέσσερις ευκαρυωτικούς οργανισμούς (άνθρωπο, ποντικό, Arabidopsis
thaliana και σακχαρομύκητα). Συνολικά επεξεργαστήκαμε και αναλύσαμε 187 δημοσιευμένα
φωσφοπρωτεομικά δεδομένα και τα συγκρίναμε με δεδομένα από πειράματα μικρής
κλίμακας(Lοw Throughput). Οι υπολογισμοί των συνολικών αριθμών φωσφοπρωτεϊνών και
θέσεων φωσφορυλίωσης πραγματοποιήθηκαν με α) την μέθοδο Capture-Recapture, β) την
μέθοδο υπολογισμού της καμπύλης κορεσμού των δεδομένων. Επίσης στους υπολογισμούς μας
λάβαμε υπόψη και τα επίπεδα του θορύβου των δεδομένων. Υπολογίσαμε ότι συνολικά
υπάρχουν 13,000, 11,000 και 3,000 φωσφοπρωτεΐνες και 230,000, 156,000 και 40,000 θέσεις
φωσφορυλίωσης στον άνθρωπο, ποντικό και σακχαρομύκητα αντίστοιχα. Για το Arabidopsis
thaliana δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά δεδομένα για να εξαχθούν σχετικά ασφαλή
συμπεράσματα. Οι αναλύσεις μας δείχνουν ότι οι περισσότερες φωσφοπρωτεΐνες για τον
άνθρωπο, ποντικό και σακχαρομύκητα έχουν ήδη ανακαλυφθεί. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τον
αριθμό των θέσεων φωσφορυλίωσης. Επιπλέον, από τις αναλύσεις μας εξάγεται το συμπέρασμα
ότι οι υπάρχουσες τεχνολογίες φωσφοπρωτεωμικής είναι ικανές να εντοπίσουν περίπου το 4060% των συνολικών θέσεων φωσφορυλίωσης.
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ESTIMATING THE TOTAL NUMBER OF PHOSPHOPROTEINS AND
PHOSPHORYLATION SITES IN EUKARYOTIC PROTEOMES
Vlastaridis Panayotis, Kyriakidou Pelagia, Chaliotis Anargyros, Amoutzias Grigoris
Laboratory of Bioinformatics, University of Thessaly

Phosphorylation is the most frequent post-translational modification made to proteins and may
regulate protein activity as either a molecular digital switch or a rheostat. Despite the
cornucopia of high-throughput (HTP) phosphoproteomic data in the last decade, it remains
unclear how many proteins are phosphorylated and how many phosphorylation sites (p-sites)
can exist in total within a eukaryotic proteome. We present the first reliable estimates of the total
number of phosphoproteins and phosphorylation sites (p-sites), for four eukaryotes (human,
mouse, Arabidopsis, and yeast). Results: In all, 187 HTP phosphoproteomic datasets were filtered,
compiled and studied along with two low-throughput (LTP) compendia. Estimates of the
number of phosphoproteins and p-sites were inferred by two methods: Capture-Recapture, and
fitting the saturation curve of cumulative redundant vs. cumulative non-redundant
phosphoproteins/p-sites. Estimates were also adjusted for different levels of noise within the
individual datasets and other confounding factors. We estimate that in total, 13,000, 11,000 and
3,000 phosphoproteins and 230,000, 156,000 and 40,000 p-sites exist in human, mouse and
yeast, respectively, whereas estimates for Arabidopsis were not as reliable. Conclusions: Most of
the phosphoproteins have been discovered for human, mouse and yeast, while the dataset for
Arabidopsis is still far from complete. The datasets for p-sites are not as close to saturation as
those for phosphoproteins, Integration of the LTP data suggests that current HTP
phosphoproteomics appears to be capable of capturing 70–95% of total phosphoproteins, but
only 40–60% of total p-sites.

55

Πρακτικά 39ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Λαμία, 25-27 Μαϊου 2017

ΑΙΘΕΡΙΟ
ΕΛΑΙΟ
ALOYSIA
CITRIODORA:
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΑΝΤΙΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΕ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Βλάχου Δήμητρα, Φίτσιου Ελένη, Αραμπατζής Στέφανος, Σπυριδοπούλου Κατερίνα,
Χλίχλια Κατερίνα, Παππά Αγλαΐα
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Η Aloysia citriodora είναι ένα φυτό που ευδοκιμεί στην Ανατ. Αμερική και καλλιεργείται σε
Ευρώπη και Β. Αφρική. Κύριο συστατικό του ελαίου της λουίζας αποτελεί το citral σε ποσοστό
περίπου 40%. Έχουν δειχθεί οι αντιοξειδωτικές και αντισπασμολυτικές ιδιότητες του ελαίου, ενώ
πρόσφατα άρχισαν να χαρακτηρίζονται και οι αντιπολλαπλασιαστικές του ιδιότητες, καθώς και
του citral. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν ο έλεγχος της κυτταροτοξικής δράσης του ελαίου
της λουίζας και του citral in vitro στις ανθρώπινες καρκινικές κυτταρικές σειρές παχέος εντέρου
HT29 και Caco2 και ο προσδιορισμός του μηχανισμού κυτταρικού θανάτου που προκαλούν. Για
το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν δοκιμές κυτταροτοξικότητας με τη μέθοδο SRB. Το έλαιο
και το citral ελέγχθηκαν μόνα τους, αλλά και σε συνδυασμό με δύο χημειοθεραπευτικούς
παράγοντες, το irinotecan και το oxaliplatin, ώστε να εξακριβωθεί η πιθανή συνεργιστική δράση
τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το citral είναι πιο δραστικό από το έλαιο και πως υπάρχει
συνεργιστική δράση με τα χημειοθεραπευτικά. Για τον προσδιορισμό του μηχανισμού θανάτου
ελέγχθηκε η απόπτωση μέσω κυτταρομετρίας ροής, ποσοτικής PCR πραγματικού χρόνου και
ενεργότητας του ενζύμου κασπάσης 3. Τα παραπάνω έδειξαν ότι τόσο το έλαιο όσο και το citral
δεν προκαλούν αποκλειστικά απόπτωση. Αυτό κατέστησε αναγκαία την περαιτέρω διερεύνηση
των μηχανισμών που οδηγούν στον κυτταρικό θάνατο. Για το σκοπό αυτό ελέγχθηκαν με
ποσοτική PCR πραγματικού χρόνου και ανοσοαποτύπωση κατά Western η νεκρόπτωση και η
αυτοφαγία σαν εναλλακτικά μονοπάτια. Συγκεκριμένα σαν δείκτες χρησιμοποιήθηκαν τα γονίδια
RIPK1, MLKL1 και TNFR για τον έλεγχο της νεκρόπτωσης και τα ATG3, ATG5 και BECN1 για την
αυτοφαγία. Η μελέτη και των δύο παραπάνω εναλλακτικών τρόπων κυτταρικού θανάτου θα μας
επιτρέψει να σχηματίσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το μηχανισμό δράσης του
αιθέριου ελαίου της λουίζας με απώτερο σκοπό τον καλύτερο χαρακτηρισμό των
αντιπολλαπλασιαστικών ιδιοτήτων της.
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ALOYSIA CITRIODORA ESSENTIAL OIL: ANTIPROLIFERATIVE
ACTIVITY, MODE OF ACTION AND MOLECULAR TARGETS IN HUMAN
COLON CARCINOMA CELLS
Vlachou Dimitra, Fitsiou Eleni, Arabatzis Stefanos, Spyridopoulou Katerina, Chlichlia
Katerina, Pappa Aglaia
Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis

Aloysia citriodora is a plant that grows in South America and is cultivated in Europe and North
Africa. The major constituent of the oil of Aloysia citriodora is citral at about 40%. It is known that
the oil possesses antioxidant and antispasmolytic properties, but both the oil and citral have
recently been characterized for their antiproliferative properties.The aim of the present study
was the evaluation of the cytotoxic activity of the oil of Aloysia citriodora and citral in vitro on
the human colon cancer cell lines HT29 and Caco2 and the identification of the intracellular
pathway of cell death they activate. For the determination of the cytotoxic activity of the agents
independently or in combination with two chemotherapeutic drugs, irinotecan and oxaliplatin,
the SRB cytotoxicity assay was used. Our results indicate that citral is a more potent cytotoxic
agent and that there is synergistic activity with these chemotherapeutic drugs. We also tried to
identify the mechanism of cell death caused by the oil of Aloysia citriodora and citral using flow
cytometry, real time PCR and caspase 3 activity assays and it seems that both the oil and citral do
not cause apoptotic cell death. As a consequence, we wanted to investigate alternative death
pathways like necroptosis and autophagy using real time PCR and western blotting. We used
RIPK1, MLKL1 and TNFR to test necroptosis and ATG3, ATG5 and BECN1 for autophagy. The study
of these alternative pathways will help us gain a better understanding of the activity of the
essential oil and its major component in order to achieve a more thorough characterization of
their antiproliferative properties.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΤΟΥ
ΡΟΛΟΥ
ΤΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ
ΚΑΙ
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ TP53 ΣΤΑ PHI (-)
ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Βλάχου Πηγή1,2, Κούτρα Μαρία- Γεωργία2, Παπαλεξανδρή Αποστολία2, Κουβάτση
Αναστασία1, Σταλίκα Ευαγγελία3, Κοράβου Ευαγγελία2, Παλέτα Αγγελική2,
Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας2, Τουλουμενίδου Τασούλα2
1

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
Αιματολογική Κλινική και ΜΜΜΟ, Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη
3
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (INEB), Εθνικό Κέντρο Έρευνας&Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Θεσσαλονίκη
2

Στη νέα ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας των αιματολογικών κακοηθειών (2016)
στα κριτήρια διάγνωσης των Phi(-)μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων συγκαταλέγονται νέοι
μοριακοί δείκτες (μεταλλάξεις στα γονίδια JAK2, CARL και MPL). Έρευνες προτείνουν ότι
μεταλλάξεις σε επιπρόσθετα γονίδια δύναται να έχουν προγνωστική σημασία. Σκοπός: Να
διερευνηθεί η προγνωστική σημασία των μεταλλάξεων και πολυμορφισμών του
ογκοκατασταλτικού γονιδίου που κωδικοποιεί για την πρωτεΐνη ΤΡ53 σε ασθενείς με Phi(-)
μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα. Υλικά και Μέθοδοι: Συλλέχθηκαν δείγματα αίματος n=9
ασθενών (3 γυναίκες, 6 άνδρες), που έπασχαν από δευτεροπαθή μυελοΐνωση (ΔΜΙ) έπειτα από
αληθή πολυκυτταραιμία (ΑΠ) (n1=6) ή ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση (ΙΘ) (n2=3). Η διάμεση
ηλικία των ασθενών ήταν 41 έτη (33-57). Η εξέλιξη της νόσου σε ΔΜΙ έγινε σε 8,1 έτη (1-11). Σε
3/9 ασθενείς η μελέτη έγινε πριν και μετά την εμφάνιση ΔΜΙ (ομάδα Α), σε 3/9 μελετήθηκε
δείγμα μετά την ΔΜΙ (ομάδα Β) και σε 3/9 πριν την εμφάνιση ΔΜΙ (ομάδα Γ). Πραγματοποιήθηκε
εκχύλιση DNA, που ενισχύθηκε με ποιοτική PCR και τα PCR προϊόντα αλληλουχήθηκαν σε
μηχάνημα τεχνολογίας Sanger. Διερευνήθηκαν τα εξώνια 4-6, 8-10 του TP53 και η ανάλυση των
αλληλουχιών έγινε με τη χρήση του βιοπληροφορικού εργαλείου BLAST, του προγράμματος
alignment VECTOR NTI και της βάσης δεδομένων IARC TP53 DATABASE. Αποτελέσματα. Σε όλα
τα δείγματα ανιχνεύθηκε συγκεκριμένος πολυμορφισμός στο εξώνιο 4, ο 72R. Σε 7 ασθενείς (3
της ομάδας Α, 2 της Β, 2 της Γ) ο 72R υπήρχε σε ομοζυγωτία. Στην ομάδα Α ο 72R προϋπήρχε της
εμφάνισης ΔΜΙ και διατηρήθηκε. Δεν ανιχνεύτηκαν μεταλλάξεις στα εξώνια που μελετήθηκαν.
Συμπέρασμα: Η εμφάνιση του 72R στο TP53 σε ασθενείς που παρουσιάζουν ΔΜΙ μετά από ΑΠ ή
ΙΘ είναι συχνή. Η εξέλιξη της νόσου δεν συσχετίστηκε με μεταλλάξεις σε εξώνια εκτός της hot
spot περιοχής (εξώνιο 7), που πρόκειται να αναλυθεί άμεσα. Ακολουθεί επιπλέον ανάλυση
ασθενών που πάσχουν από ΑΠ ή ΙΘ, χωρίς εξέλιξη σε ΔΜΙ.
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REVEALING THE ROLE OF MUTATIONS AND POLYMORPHISMS IN
TP53 GENE IN PHI(-)MYELOPROLIFERATIVE NEOPLASMS USING
MOLECULAR AND GENETIC TECHNIQUES
Vlachou Pigi1,2, Koutra Maria- Georgia2, Papalexandri Apostolia2, Kouvatsi Anastasia1,
Stalika Evaggelia3, Koravou Evaggelia2, Paleta Aggeliki2, Anagnostopoulos Achilles2,
Touloumenidou Tasoula2
1

Division of Genetics, Development and Molecular Biology, Department of Biology, Aristotle University, Thessaloniki
Haematology Department-BMT Unit, George Papanicolaou Hospital, Thessaloniki
3
Institute of Applied Biosciences (INAB), Centre for Research and Technology Hellas (CERTH), Thessaloniki
2

According to the new classification of haematological malignancies of the WHO (2016) new
molecular markers are included in the diagnostic criteria of Phi(-)myeloproliferative neoplasms
(mutations in JAK2, CARL and MPL). Studies suggest that mutations in other genes may be of
prognostic significance. Purpose: To investigate the prognostic significance of mutations and
polymorphisms of the tumor suppressor gene coding for the protein TP53 in patients with Phi()myeloproliferative neoplasms. Materials and Methods: Blood samples of n = 9 patients were
collected (3 women, 6 men) with secondary myelofibrosis (SMF) after the presence of
polycythaemia vera (PV) (n1 = 6) or essential thrombocythaemia (ET) (n2 = 3). The median age of
patients was 41 years (33-57). Progression of the disease to SMF was documented in 8,1 years (113). In 3/9 patients, samples were tested before and after the occurrence of SMF (group A), in 3/9
patients samples were studied after SMF (group B) and in 3/9 samples were tested before SMF
(group C). DNA extraction was performed, DNA was amplified by qualitative PCR and the PCR
products were sequenced with Sanger sequencing. The study included exons 4-6, 8-10 of TP53
and the analysis of the sequences was performed using the bioinformatic tool BLAST, the
alignment program VECTOR NTI and the IARC TP53 DATABASE. Results: In all samples a specific
polymorphism in exon 4, the 72R, was detected. It was found in homozygosity in 7 patients (3 in
group A, 2 in B, 2 in C). In group A, 72R existed before the occurrence of SMF and was also
detected afterwards. No mutations were detected in the exons studied. Conclusion: Patients
suffering from SMF after PV or ET show a frequent appearance of 72R in TP53. Disease
progression was not associated with mutations in exons outside the hot spot region (exon 7),
which is to be analyzed shortly. An additional analysis of patients with PV or ET, without
progression to SMF is to be done in the near future.
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ARTEMIA ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΙΑ
Βρετζάκης Ηρακλής, Μπαξεβάνης Αθανάσιος Δ., Αμπατζόπουλος Θεόδωρος Ι.
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124

Η Artemia ανήκει στα Καρκινοειδή Ανόστρακα και έχει μελετηθεί ευρέως λόγω των
μορφολογικών, ανατομικών, φυσιολογικών, γενετικών και οικολογικών χαρακτηριστικών της. Το
γένος αποτελείται από έξι αμφιγονικά είδη (A. franciscana, A. persimilis, A. salina, A. sinica, A.
urmiana και A. tibetiana), καθώς και πολλά παρθενογενετικά στελέχη. Η συστηματική
ταυτοποίηση των πληθυσμών της Artemia παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς τα διάφορα
είδη/στελέχη παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό μορφολογικής ομοιότητας. Αν και οι
μορφομετρικές και κυτταρογενετικές αναλύσεις μπορούν να δώσουν μια εικόνα για το
είδος/στέλεχος που εξετάζεται, συχνά αυτές δεν επαρκούν και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση
σε μοριακό επίπεδο. Στην παρούσα μελέτη αξιοποιήθηκαν δύο γενετικοί δείκτες (16S rRNA και
ITS1) με σκοπό τη γενετική ταυτοποίηση πέντε μερικώς χαρακτηρισμένων πληθυσμών που
προέρχονται από τη Ρωσία και το Τουρκμενιστάν. Για τον πρώτο γενετικό τόπο
χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση “πολυμορφισμού μήκους θραυσμάτων εκ περιορισμού” και για τον
δεύτερο η ανάλυση πρωτοδιάταξης. Οι δύο αυτές τεχνικές είναι ακριβείς, γρήγορες και σχετικά
φθηνές. Στο σύνολο των δεδομένων που αξιοποιήθηκε για τη φυλογενετική ανάλυση κατά Bayes
συμπεριλήφθηκαν εκτός από άτομα των πέντε υπό μελέτη πληθυσμών και άτομα ειδών /
στελεχών Artemia που είναι καταχωρημένα στη GenBank. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι
πληθυσμοί του Τουρκμενιστάν και της Ρωσίας ταξινομούνται ως παρθενογενετικοί,
επιβεβαιώνοντας παλαιότερες έρευνες, και μάλιστα ομαδοποιούνται μαζί με τις A. tibetiana και A.
urmiana, που έχουν συσχετιστεί με την εμφάνιση της παρθενογένεσης στο γένος. Συγκεκριμένα,
οι τέσσερις πληθυσμοί που προέρχονται από υδατοσυλλογές της Ρωσίας παρουσιάζουν
ελάχιστη γενετική διαφοροποίηση μεταξύ τους, ενώ ο μοναδικός από το Τουρκμενιστάν
φαίνεται να είναι ο πιο διαφοροποιημένος. Τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν πληροφορίες
σχετικά με τη γενετική ποικιλότητα μέσα στο γένος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
μελλοντικές έρευνες.
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GENETIC CHARACTERIZATION OF ARTEMIA POPULATIONS FROM
ASIA
Vretzakis Iraklis, Baxevanis Athanasios D., Abatzopoulos Theodore J.
Division of Genetics, Development and Molecular Biology, Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, Aristotle
University of Thessaloniki, 54124, Greece

The genus Artemia belongs to Anostraca (Crustacea) and has been exhaustively studied due to
its morphological, anatomical, physiological, genetic and ecological traits. Artemia genus
consists of six bisexual species (A. franciscana, A. persimilis, A. salina, A. sinica, A. urmiana and A.
tibetiana) and many parthenogenetic strains. The systematic identification of Artemia
populations is difficult, as the species / strains present significant morphological similarities.
Even though morphometric and cytogenetic analyses may provide insights about the
species/strains, often these are proven to be inadequate. Thus, further investigation is needed,
focusing on molecular approaches. In the present study, two molecular markers (16S rRNA and
ITS1) were used for the genetic identification of five partially characterized populations
originating from Russia and Turkmenistan. The former locus was analysed using restriction
fragment length polymorphism (RFLP) analysis while the latter was analysed by sequencing.
Both techniques used are eligible, fast and relatively inexpensive for characterizing Artemia
populations. The dataset used for the Bayesian inference phylogenetic analysis included
individuals from all five populations and from other Artemia species/strains registered in the
GenBank. Our results showed that the populations from Turkmenistan and Russia are
parthenogenetic and grouped with A. tibetiana and A. urmiana. These two bisexual species are
closely related to parthenogenesis in this genus. More specifically, the four populations
originating from Russia exhibit low differentiation among them while the one originating from
Turkmenistan seems to be the most diverse. The presented results provide useful information
regarding the genetic diversity within the genus Artemia and can be used in future evolutionary
assessments.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ ΔΥΟ ΣΥΜΠΑΤΡΙΚΩΝ ΣΑΥΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ PODARCIS
Γεωργακόπουλος Θάνος, Καψάλας Γρηγόρης, Παφίλης Παναγιώτης
Τομέας Ζωολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσσια, 15784, Ελλάδα

Η επίδοση στο τρέξιμο, η μέγιστη ταχύτητα του ζώου σε εργαστηριακές συνθήκες, σχετίζεται με
την αρμοστικότητα των οργανισμών. Η ταχύτητα επιδρά σε διάφορες πτυχές της βιολογίας των
σαυρών, από την αναζήτηση τροφής και την αναπαραγωγή μέχρι τον ενδοειδικό ανταγωνισμό
και την άμυνα. Ο ρόλος της αυτοτομίας της ουράς (εκούσια αποκοπή) στο τρέξιμο, αν και έχει
μελετηθεί στο παρελθόν, έχει δώσει αντιφατικά αποτελέσματα. Επιπλέον, πολλές εργασίες που
εξετάζουν την επίδοση εστιάζουν στην σχέση θηρευτικής πίεσης - ταχύτητας χρησιμοποιώντας
πληθυσμούς από διαφορετικά ενδιαιτήματα. Συγκρίναμε την επίδοση στο τρέξιμο, και την
επίδραση της αυτοτομίας της ουράς σε αυτή, σε συμπατρικά είδη που αντιμετωπίζουν την ίδια
θηρευτική πίεση αλλά διαφέρουν στη χρήση του ενδιαιτήματος. Πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις
σε δύο είδη σαυρών του γένους Podarcis, την βαλκανόσαυρα (P. tauricus) και την
πελοποννησιακή γουστέρα (P. peloponnesiacus), άτομα των οποίων συλλέχθηκαν από το ίδιο
ενδιαίτημα στην Πελοπόννησο (Λίμνη Δόξα, Κορινθία). Αρχικά καταγράφηκε η ταχύτητα
τρεξίματος και αναρρίχησης και μια εβδομάδα μετά την πειραματική πρόκληση αυτοτομίας της
ουράς, οι μετρήσεις επαναλήφθηκαν. Τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι η αυτοτομία μειώνει
την ικανότητα τρεξίματος και στα δύο είδη, αλλά η επίδραση δεν είναι σημαντική όταν
χρησιμοποιηθούν το φύλο και το μέγεθος σώματος στην ανάλυση. Η ταχύτητα αναρρίχησης
φαίνεται να μην επηρεάζεται από την αυτοτομία της ουράς. Τα δύο είδη επιδεικνύουν παρόμοια
ταχύτητα τρεξίματος τόσο πριν όσο και μετά την αυτοτομία. Όσον αφορά στην ταχύτητα
αναρρίχησης, η P. peloponnesiacus (η οποία χρησιμοποιεί βραχώδεις θέσεις σε αντίθεση με την P.
tauricus που είναι εδαφόβια) φαίνεται να είναι καλύτερα προσαρμοσμένη στην κάθετη κίνηση,
το πλεονέκτημα αυτό όμως πιθανόν να εξηγείται από το μεγαλύτερο μέγεθος σώματος της.
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THE IMPACT OF TAIL AUTOTOMY ON THE SPRINT PERFORMANCE
OF TWO SYMPATRIC PODARCIS LIZARDS
Georgakopoulos Thanos, Kapsalas Grigoris, Pafilis Panayiotis
Division of Zoology and Marine Biology, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens,
Panepistimioupolis, Ilissia 15784, Greece

Sprint performance, the maximum sprint speed an animal achieves in laboratory settings,
greatly affects the fitness of organisms. Sprint speed influences various aspects of lizard biology,
including foraging, mating, interspecific competition and defence. The effect of tail autotomy on
performance, although well studied in the past, yielded conflicting results. Furthermore, many
studies focus on the relationship between predation pressure and sprint speed by comparing
populations from different habitats. In this study we compare sprint performance and the effect
of tail autotomy on it in two sympatric species that experience the same predation pressure but
differ in habitat use. We worked with two Podarcis lizards, the Balkan wall lizard (P. tauricus) and
the Peloponnesian wall lizard (P. peloponnesiacus), both of which were sampled from the same
habitat in the Peloponnese (Lake Doxa, Korinthia). We first recorded the running and climbing
speeds of the two species and then repeated the measurements one week later, after
experimentally inducing tail autotomy. Our results indicate that tail autotomy reduces running
speed in both species, but the impact is not significant when sex and body size are taken into
account. Climbing speed remains unaffected by autotomy. The two species do not differ
significantly in running speed, both pre- and post- autotomy. As for climbing speed, P.
peloponnesiacus (that frequently uses rocks and stones in contrast to P. tauricus that is confined
to the ground) appears to be a more skillful climber, better adapted to vertical movement,
however its superiority may depend more on its body size.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ TNF-Α ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ALZHEIMER
Γεωργόπουλος Σπύρος
Εργαστήριο Κυτταρικής Νευροβιολογίας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημία Αθηνών

Η νόσος του Alzheimer(AD) είναι η πιο κοινή αιτία άνοιας με τους ασθενείς να εμφανίζουν
προοδευτική έκπτωση μνήμης και διαταραχές των νοητικών λειτουργιών. Η κεντρική υπόθεση
για την παθογένεση της νόσου είναι η υπόθεση του καταρράκτη του αμυλοειδούς σύμφωνα με
την οποία η μετατόπιση της ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής και της εκκαθάρισης του Αβ
στον εγκέφαλο αποτελεί το εναρκτήριο γεγονός που οδηγεί στη συσσώρευσή του και τελικά στο
νευρωνικό εκφυλισμό και την άνοια. Η φλεγμονή αποτελεί επίσης μια διαδικασία που έχει
συσχετιστεί στενά με την έναρξη διάφορων νευροεκφυλιστικών ασθενειών,
συμπεριλαμβανομένης της AD. Η φλεγμονώδης απόκριση στο ΚΝΣ περιλαμβάνει την
ενεργοποίηση μικρογλοιακών κυττάρων και αστροκυττάρων, καθώς και την απελευθέρωση
κυτταροκινών. Πρόσφατες ενδείξεις υποστηρίζουν ότι η συστημική φλεγμονή και η AD
σχετίζονται μεταξύ τους. Ο TNF-α είναι μια προ-φλεγμονώδης κυτταροκίνη που εμπλέκεται στη
συστημική φλεγμονή που αναπτύσσεται σε ασθένειες όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα.
Αυξημένα επίπεδα TNF-α έχουν ανιχνευτεί στον εγκέφαλο ασθενών με AD, καθώς και στον ορό.
Η διαλεύκανση του ρόλου του TNF-α στη νόσο του Alzheimer παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για το σχεδιασμό ασφαλών θεραπευτικών προσεγγίσεων. Για να εξετάσουμε το ρόλο του TNF-α
ως μεσολαβητή της συστημικής φλεγμονώδους αρθρίτιδας στη νόσο του Alzheimer
χρησιμοποιήσαμε ποντίκια-μοντέλα της AD (5ΧFAD) τα οποία διασταυρώθηκαν με τα Tg197
διαγονιδιακά ποντίκια, που φέρουν ένα τροποποιημένο διαγονίδιο του ανθρώπινου TNF-α και
αναπτύσσουν χρόνια φλεγμονώδη πολυαρθρίτιδα. Για να αξιολογήσουμε το ρόλο του
περιφερικού TNF-α σε σχέση με τον TNF-α του εγκεφάλου χορηγήσαμε infliximab, ένα
μονοκλωνικό αντίσωμα που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της αρθρίτιδας. Ανάλυση των
διπλών διαγονιδιακών 5XFAD/Tg197 ποντικών έδειξε τη σχέση του σχηματισμού αμυλοειδών
πλακών με τα επίπεδα του περιφερικού TNF-α και εντόπισε στον εγκέφαλο κυτταρικούς
πληθυσμούς της περιφέρειας που εμπλέκονται ανοσοαπόκριση στον εγκέφαλο
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NEUROINFLAMMATION IN ALZHEIMER’S DISEASE; THE ROLE OF
TNF-Α.
Georgopoulos Spiros
Cellular Neurobiology Laboratory, Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens, Athens, Greece

Alzheimer’s disease (AD) is a progressive neurodegenerative disease characterized by severe
memory loss. Mounting evidence supports the active involvement of neuroinflammation in the
disease process. Microglia and astrocytes, the brain immune cells, have been shown to
accumulate around amyloid plaques and contribute to Aβ clearance. Experimental data suggest
that other mononuclear phagocytes involved in systemic inflammation can also affect the AD
pathogenic process. TNF-α is a pro-inflammatory cytokine, involved in autoimmune and
neurodegenerative diseases, including rheumatoid arthritis (RA) and AD. To examine the role of
TNF-α as a mediator in AD and RA and evaluate the therapeutical potential of TNF-α in AD, we
generated a novel mouse model that develops AD and RA, by combining the 5XFAD AD mouse
model with the transgenic line Tg 197 that over-expresses huTNF-α and develops RA.
5xFAD/Tg197 mice showed reduced amyloid plaque formation and increased activation of
astrocytes, microglia and perivascular macrophages at the blood vessels of the brain. To
evaluate the effect of peripheral versus brain TNF, we treated 5xFAD/Tg197 mice
intraperitoneally with infliximab, an anti-TNF-α therapy for RA that is suspected to have an effect
in AD, starting before the onset of amyloid deposits and RA. Treated mice developed increased
amyloid deposits and decreased astrocytosis, microgliosis and perivascular macrophages. Our
results show that TNF-α plays a crucial role in amyloid plaque deposition and
neuroinflammation. Activation of TNF-α in pathological conditions such as RA can have a direct
effect on AD. Therapeutical manipulation of TNF-α with infliximab is able to modify amyloid
deposition, neuroinflammation and perivascular macrophages. Our study provides a new
approach for the molecular mechanisms involved in AD and RA in a mouse with a complex
pathology of both diseases.
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ
ΕΝΤΟΝΗΣ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΡΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ
ΑΥΤΟΦΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
SPARUS AURATA
Γεωργούλης Ιωάννης, Τσαμπάζ Μπερίν, Ζαχαρίου Αντρέας, Φειδάντσης Κωνσταντίνος,
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124,
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τα θαλάσσια οικοσυστήματα παρέχουν ουσιώδεις, κοινωνικο-οικονομικής σημασίας, πόρους και
υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ανησυχητικές παγκόσμιες τάσεις της υπερβολικής
εκμετάλλευσής και της υποβάθμισης των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων, με σημαντική μείωση των
περισσότερων εμπορικών αποθεμάτων λόγω υπεραλίευσης. Η παγκόσμια αλλαγή προκαλεί
επίσης τροποποίηση των προτύπων της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, πιθανότατα με
περισσότερα έντονα αποτελέσματα στο μέλλον. Η περιβαλλοντική θερμοκρασία επηρεάζει τα
θαλάσσια εξώθερμα ζώα σε όλα τα επίπεδα της βιολογικής οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων
των φυσιολογικών και βιοχημικών λειτουργιών, και επιπλέον μεγαλύτερης κλίμακας διεργασιών
όπως τα βιογεωγραφικά πρότυπα κατανομής και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδών. Η
κατανόηση του πώς η θερμοκρασία του νερού μεταφράζεται σε σήματα σε κυτταρικό και
οργανικό επίπεδο είναι απαραίτητη για την προβολή των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης των
ωκεανών του πλανήτη στους θαλάσσιους οργανισμούς. Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε τις
βιοχημικές αποκρίσεις, που εμπλέκονται στην αυτοφαγία, στη φλεγμονή και στο μεταβολισμού
των πουρινών, στην καρδιά του Sparus aurata κάτω από υψηλές θερμοκρασίες νερού. Τα
δεδομένα δείχνουν μια αύξηση στην ενεργοποίηση της ΑΜΡΚ, υποστηρίζοντας το ρόλο της στην
παροχή της ενέργειας με τη μορφή του ΑΤΡ σε πολλές σημαντικές βιολογικές διαδικασίες.
Επιπλέον, κάτω από τις εργαστηριακά αυξημένες θερμοκρασίες, ενεργοποιείται η φλεγμονή,
όπως φαίνεται από την αυξημένη φωσφορυλίωση του IκB α. Επίσης, τα αυξημένα επίπεδα της
ξανθίνης στην καρδιά, στις υψηλότερες θερμοκρασίες, αντικατοπτρίζουν μια μείωση στον
μεταβολισμό των πουρινών. Παρόλα αυτά, απαιτείται επιπλέον διεύρυνση των παραπάνω
μηχανισμών και των μεταξύ τους σχέσεων προκειμένου να αποσαφηνιστεί η επίδραση της
θερμοκρασίας στη φυσιολογία των θαλάσσιων ειδών και η σχέση της με σημαντικές μοριακές
οδούς
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STUDY OF CELLULAR STRESS INDICATORS OF METABOLISM,
AUTOPHAGY AND INFLAMMATION IN THE HEART OF THE GILTHEAD
SEABREAM SPARUS AURATA DURING EXPOSURE TO HIGH
TEMPERATURES
Georgoulis Ioannis, Tsampaz Berin, Zachariou Antreas, Feidantsis Konstantinos,
Michaelidis Basileios
Laboratory of Animal Physiology, Division of Zoology, Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124,
Thessaloniki, Greece

Marine ecosystems provide essential resources and services, with socio-economic importance.
There are alarming global trends of excessive exploitation and habitat degradation, with a
significant reduction of most commercial stocks due to overfishing. Global change is also
altering patterns of marine biodiversity, probably with more pronounced effects on future.
Environmental temperature affects marine ectotherms at all levels of biological organization
including physiological and biochemical functions, and moreover larger scale processes such as
biogeographical distribution patterns and species interactions. Understanding of how water
temperature is translated into signals at cellular and organismal scales is needed to project the
impact of ocean warming on marine organisms. In the present work we studied the biochemical
responses, involved in autophagy, inflammation and metabolism of purines, in the heart of
Sparus aurata exposed to elevated water temperatures. The data show an increase in the
activation of AMPK, supporting its role in providing energy in the form of ATP in many important
biological processes. Moreover, under the laboratory elevated temperatures, inflammation is
activated, as shown by the elevated IκBα phosphorylation. Also the increased levels of xantine in
heart, in higher temperatures, are shown a reduced metabolism of purines. However, it is
required further investigation of these mechanisms and their relationships in order to elucidate
the effect of temperature in the physiology of marine species and its connection with significant
molecular pathways.
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ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΒΟΘΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ
Γιαννάκη Κλυταιμνήστρα, Μπερτσάτος Ανδρέας, Χοβαλοπούλου Μαρία-Ελένη, Βαλάκος
Ευστράτιος
«Σύγχρονη Σκελετική Συλλογή Αναφοράς Ελληνικού Πληθυσμού», Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα
Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Το βοθρίο της κεφαλής του μηριαίου (ΒΚΜ) δέχεται την άπω πρόσδεση του συνδέσμου της
κεφαλής. Παρόλο που πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι το τελευταίο πιθανόν έχει μια σειρά από
λειτουργίες συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής σταθερότητας προς την άρθρωση του ισχίου,
λίγα είναι γνωστά για τη ποικιλομορφία του ΒΚΜ. Η παρούσα μελέτη διερευνά την μορφολογική
διακύμανση του ΒΚΜ σε σχέση με το φύλο, την ηλικία και τη σωματική μάζα. Οι γεωμετρικές
μορφομετρικές ιδιότητες καταγράφηκαν από αμφότερα τα αριστερά και δεξιά μηριαία 212
ατόμων από τη σύγχρονη σκελετική συλλογή του τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ. Το ΒΚΜ
φωτογραφήθηκε κατά μέτωπο υπό κλίμακα και το πολύγωνο περιγραφής των ορίων του
βοθρίου εξάχθηκε με το λογισμικό AutoCAD. Οι ιδιότητες του σχήματος και του μεγέθους του
ΒΚΜ υπολογίστηκαν από τα πολύγωνα με τη χρήση GNU Octave. Η μορφολογική ανάλυση
βασίστηκε σε 3 μεταβλητές μεγέθους, συγκεκριμένα εμβαδόν ΒΚΜ, μέγιστη διάμετρο ΒΚΜ, και
αναλογία επιφάνειας κεφαλής μηριαίου προς το εμβαδόν του ΒΚΜ, καθώς και σε 2 μεταβλητές
σχήματος, την αναλογία του εμβαδού του ΒΚΜ προς το τετράγωνο της περιμέτρου του και την
αναλογία των δευτεροβάθμιων ροπών αδράνειας. Η στατιστική ανάλυση έγινε σε SPSS. Η
σωματική μάζα, που υπολογίσθηκε από εξισώσεις παλινδρόμησης της διαμέτρου της κεφαλής
του μηριαίου, και η ηλικία, χρησιμοποιήθηκαν ως μεταβλητές συνδιακύμανσης. Τα
αποτελέσματα έδειξαν απουσία ασυμμετρίας και μέτριο φυλετικό διμορφισμό, ο οποίος
αποδίδεται κυρίως σε μεταβλητές μεγέθους (σωστή ταξινόμηση από διασταυρωμένη επικύρωση
65%). Η ηλικία δε βρέθηκε να συσχετίζεται με την ποικιλομορφία του ΒΚΜ, ενώ η σωματική
μάζα, όταν χρησιμοποιήθηκε ως μεταβλητή συνδιακύμανσης, αποκάλυψε φυλετικό διμορφισμό
και σε μία μεταβλητή σχήματος. Η παλινδρόμηση της σωματικής μάζας έναντι των φυλετικά
διμορφικών μεταβλητών αποκάλυψε σημαντική συσχέτιση οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι η
ποικιλομορφία του ΒΚΜ ενδέχεται να οφείλεται σε μηχανική καταπόνηση.
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MORPHOLOGICAL VARIATION OF THE FEMORAL HEAD FOVEA
CAPITIS
Giannaki Klitemnistra, Bertsatos Andreas, Chovalopoulou Maria-Eleni, Valakos Efstratios
“Athens Skeletal Collection”, Division of Animal and Human Physiology, Department of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens

The fovea capitis femoris (FCF) receives the distal attachment of the ligamentum teres. Although
recent research has shown that the latter may have a number of functions including mechanical
stability to the hip joint, there is little published information on the morphological variation of
the FCF. The present study investigates the morphological variation of the FCF with respect to
sex, age and body mass. Geometric morphometric properties were recorded from both left and
right femurs of 212 individuals from the Athens skeletal collection. The FCF was photographed
en face with a reference scale and a polyline outlining the boundary edges of the FCF was
extracted using AutoCAD software. Shape and size properties for the FCF were calculated with
GNU Octave from the recorded polylines. The morphological analysis was based on 3 size
variables, namely FCF area, FCF max diameter and ratio of femoral head surface to FCF area, as
well as 2 shape variables, the ratio of FCF area to its squared perimeter and the ratio of the
second moments of area of the FCF. Statistical analysis was performed with SPSS. Body mass
calculated from femoral head diameter regression equations and age were used as covariates in
the statistical analysis. Our results showed no laterality and moderate sexual dimorphism mainly
attributed to size variables (cross-validated correct classification 65%). The age was not
correlated with the morphological variation of the FCF, whereas the body mass, when used as
covariate, also revealed sexual dimorphism in one shape variable. Regression of the body mass
against the sexually dimorphic variables revealed substantial correlation leading to the
conclusion that the morphological variation of the FCF may well be attributed to mechanical
stress.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΣΕ
ΜΕΣΕΓΧΥΜΑ (ΕΜΤ) ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΥΡΟΘΗΛΙΟ
Γιαννοπούλου Φ. Αικατερίνη1, Κωνσταντάκου Γ. Ευμορφία2, Βελέντζας Δ. Αθανάσιος1,
Παπασιδέρη Σ. Ισιδώρα1, Βουτσινάς Ε. Γεράσιμος3 και Στραβοπόδης Ι. Δημήτριος1
1

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου 15784, Αθήνα, Ελλάδα
2
Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital Cancer Center (MGHCC), Charlestown, Massachusetts, USA
3
Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μεταλλαξιγένεσης και Καρκινογένεσης, Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΑ),
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος», Αθήνα, Ελλάδα

Το τοίχωμα της ουροδόχου κύστης περιλαμβάνει το μεταβατικό επιθήλιο, ή αλλιώς ουροθήλιο,
το οποίον περιβάλει τον αυλό του οργάνου και συνίσταται από τρία είδη εξειδικευμένων
κυττάρων. Η πλειονότητα των καρκίνων της ουροδόχου κύστης, σε ποσοστό 70%, εντοπίζεται
στο ουροθήλιο, ενώ η προαγωγή της νόσου σχετίζεται με την δράση επιβλαβών
περιβαλλοντικών παραγόντων. Η θνησιμότητα της εν λόγω κακοήθειας αγγίζει το 4% σε
παγκόσμια κλίμακα, με την συχνότητα στους άνδρες να είναι τρεις με τέσσερεις φορές
μεγαλύτερη από αυτή των γυναικών. Στην εξέλιξη και εξάπλωση της συγκεκριμένης κακοήθειας,
πέραν του τοιχώματος της ουροδόχου κύστης, κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει το φαινόμενο του
ΕΜΤ (epithelial-to-mesenchymal transition), το οποίον αναφέρεται σε μία σειρά μορφολογικών
και φυσιολογικών διαφορικών αποκρίσεων των επιθηλιακών κυττάρων που μεταπίπτουν σε
μεσεγχυματικά, με αυξημένη διεισδυτική ικανότητα και βαθμό απο-διαφοροποίησης. Σκοπός
της παρούσας εργασίας είναι η αποκάλυψη του ΕΜΤ φαινομένου στις καρκινικές κυτταρικές
σειρές ουροδόχου κύστης RT4, RT112, T24 και TCCSUP, διαφορετικού βαθμού κακοήθειας και
(απο-)διαφοροποίησης, καθώς και η ταυτοποίηση νέων ΕΜΤ δεικτών. Ο χαρακτηρισμός του υπό
διερεύνηση EMT φαινοτύπου πραγματοποιήθηκε μέσω μελέτης, με την χρήση σύγχρονων
πρωτοκόλλων ανοσοφθορισμού, των προτύπων έκφρασης πλήθους ρυθμιστικών πρωτεϊνών,
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η Ε-Καδερίνη, η Κλαουδίνη-1, η Κερατίνη-8/18, η Βιμεντίνη,
η Snail και η Ν-Καδερίνη που αποτελούν κύριους δείκτες για την (αν)ενεργοποίηση του ΕΜΤ
φαινομένου. Στα ευρήματα της συγκεκριμένης εργασίας συμπεριλαμβάνεται και η κατάταξη των
προαναφερόμενων καρκινικών κυτταρικών σειρών ως προς την εμφάνιση των ΕΜΤ, ενδιάμεσου
ΕΜΤ (EMT/MET) και ΜΕΤ φαινοτύπων, όπου ως ΜΕΤ (mesenchymal-to-epithelial transition)
χαρακτηρίζεται η αντίστροφη του ΕΜΤ φαινομένου διαδικασία. Μεταξύ άλλων,
πραγματοποιήθηκε και συσχέτιση της φαρμακοανθεκτικότητας με την εμφάνιση του ΕΜΤ
φαινοτύπου στο ανθρώπινο καρκινικό ουροθήλιο.
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THE ROLE OF EPITHELIAL-TO-MESENCHYMAL TRANSITION (EMT)
PHENOMENON IN HUMAN CANCER UROTHELIUM
Giannopoulou F. Aikaterini1, Konstantakou G. Eumorphia2, Velentzas D. Athanassios1,
Papassideri S. Issidora1, Voutsinas E. Gerassimos3 and Stravopodis J. Dimitrios1
1

Division of Cell Biology and Biophysics, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens,
Panepistimioupolis, Zografou 15784, Athens, Greece (GR)
2
Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital Cancer Center (MGHCC), Charlestown, Massachusetts, USA
3
Laboratory of Environmental Mutagenesis and Carcinogenesis, Institute of Biosciences and Applications (IBA), National
Center for Scientific Research (NCSR) “Demokritos”, Athens, Greece (GR)

The stratified organization of human bladder’s wall comprises a specialized epithelium -the
urothelium- that creates a layer lining organ’s lumen, and consisting of three different types of
specialized cells. The majority of human bladder cancers (~70%) are urothelial carcinomas, with
the exposure to environmental risk factors playing major roles in the initiation and progression
of the malignancy. Development of the disease is three to four times more prevalent in males
than in females, while its mortality rates account for approximately 4% of cancer deaths,
worldwide. A series of morphological and physiological alterations triggered in epithelial cells to
become mesenchymal cells, a process widely known as EMT (epithelial-to-mesenchymal
transition), seem to play crucial roles in the initiation, progression, “re-homing” and metastasis of
bladder carcinomas beyond bladder’s wall. Hence, this study focuses on the detection of EMT
phenomenon in the different-grading bladder cancer-cell lines RT4, RT112, T24 and TCCSUP, as
well as on the identification of new and therapeutically exploited EMT markers. Therefore, we
aimed at analyzing, via engagement of an advanced immunofluorescence protocol, the
expression patterns of numerous regulatory proteins in our pre-clinical malignant-urothelium
model, including among others the E-Cadherin, Claudin-1 and Keratin-8/18 as epithelial markers,
and Vimentin, Snail and N-Cadherin as mesenchymal markers. Remarkably, we were able to
categorize our bladder cancer-cell lines into three distinct phenotypes: the EMT, the
intermediate EMT (EMT/MET) and the MET (mesenchymal-to-epithelial transition), with the last
one describing the reverse EMT process. Most surprisingly, a positive correlation between drug
resistance and EMT status in our human bladder cancer cells was observed.
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ΣΥΖΕΥΓΜΑΤΑ
ΠΟΛΥΑΜΙΝΗΣ-ΧΛΩΡΑΜΦΑΙΝΙΚΟΛΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΜΕ

Γιαννοπούλου Χ. Παναγιώτα, Καλπαξής Λ. Δημήτριος
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504-Πάτρα, Ελλάδα

Παρασκευάστηκε ένα σύζευγμα πολυαμίνης-χλωραμφαινικόλης (CAM) μέσω αντικατάστασης
διχλωρο-ακέτυλ ομάδας της CAM με ηλεκτρικό οξύ προσδεδεμένο στη Ν4 θέση της Ν(8), Ν8διβενζυλσπερμιδίνης (ένωση 1). Η ένωση 1 ήταν αποτελεσματικότερη από την CAM στην
αναστολή της δράσης της πεπτιδυλοτρανσφεράσης σε σύστημα ελεύθερο κυττάρων,
προερχόμενο από κύτταρα Escherichia coli και επέδειξε καλύτερη in vivo αντιβακτηριακή δράση
σε σχέση με την CAM έναντι ανθεκτικών στελεχών E. coli, χωρίς να επηρεάζεται από το AcrAAcrB-TolC τριμερές σύστημα εκροής, ούτε από την ακετυλοτρανσφεράση της CAM. Επιπλέον
μελέτες έδειξαν ισχυρή τοξικότητα της ένωσης έναντι ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων, με
παράλληλη χαμηλή τοξικότητα έναντι υγιών κυττάρων. Όμως, in vivo η ένωση 1 δεν ήταν
καλύτερη από την CAM, υποδεικνύοντας ότι η διαπερατότητα του κυτταρικού τοιχώματος ίσως
αποτελεί εμπόδιο στη δράση της ως αντιβιοτικό. Λαμβάνοντας υπόψη αποτελέσματα μελέτες
μοριακής μοντελοποίησης και τον κανόνα των πέντε του Lipinski, παρασκευάστηκε σειρά
αναλόγων της ένωσης 1, που διαφέρουν στην πολικότητα, το μοριακό μέγεθος και τους δέκτες ή
δότες δεσμών υδρογόνου. Παρόλο που τα ανάλογα έδειξαν καλή συγγένεια με ριβοσώματα από
E.coli, κανένα από αυτά δεν ήταν αποτελεσματικό στην αναστολή ανάπτυξης κυττάρων E.coli
αγρίου τύπου. Ωστόσο, κάποια εξ’ αυτών εμφάνισαν ισχυρή τοξικότητα έναντι ανθρώπινων
καρκινικών κυττάρων και χαμηλή τοξικότητα έναντι υγιών κυττάρων. Δεδομένου ότι τα ανάλογα
μπορεί να εμφανίζουν μέτρια δραστικότητα έναντι της γαστρεντερικής χλωρίδας, διερευνήσαμε
περαιτέρω τον μηχανισμό της αντικαρκινικής δράσης, αξιολογώντας την επίδραση τους στη
σύνθεση κυτοσολικών και μιτοχονδριακών πρωτεϊνών με Western blot ανάλυση. Βρέθηκε ότι τα
επίπεδα ιδιοστατικών πρωτεϊνών του κυτταροπλάσματος (β-ακτίνη, τουμπουλίνη) δεν
επηρεάστηκαν, προτρέποντας μας να υποθέσουμε ότι η μιτοχονδριακή πρωνεϊνοσύνθεση
μπορεί να είναι ο στόχος της αντικαρκινικής δράσης. Η τρέχουσα έρευνα διεξάγεται προς
επαλήθευση της υπόθεσης.
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POLYAMINE-CHLORAMPHENICOL CONJUGATES WITH ANTICANCER
ACTIVITY
Giannopoulou C. Panagiota, Kalpaxis L. Dimitrios
Department of Biochemistry, School of Medicine, University of Patras, 26504-Patras, Greece

A polyamine-chloramphenicol (CAM) conjugate was constructed by replacement of the
dichloro-acetyl group of CAM with succinic acid attached to N4 position of N(8), N8dibenzylspermidine (compound 1). Compound 1 was more effective than CAM in inhibiting the
ribosomal peptidyl transferase activity in a cell-free system derived from Escherichia coli cells.
Also, compound 1 exhibited better in vivo antibacterial activity than CAM against resistant E. coli
strains, neither affected by the AcrA-AcrB-TolC tripartite efflux system, nor by CAM
acetyltransferase. Further studies revealed strong toxicity of compound 1 against human cancer
cells, accompanied by low toxicity against healthy human cells. However, in vivo compound 1
was not better than CAM, which indicates that penetration of the cellular envelope is possibly a
restraining factor for the compound's antibiotic activity. Taking into account results from
molecular modeling studies and the Lipinski’s rule of five, a series of compound 1’ derivatives
were prepared, differing in polarity, molecular size and hydrogen bond donors or acceptors.
Although these constructs exhibited good affinity for E. coli ribosomes, none of them was active
in inhibiting the growth of wild-type E.coli cells. However, some of them displayed strong
toxicity against human cancer cells and low toxicity against human healthy cells. Motivated by
the fact that these compounds may also exhibit moderate activity against the gastrointestinal
flora, we further investigated the mode of their anticancer activity by measuring the effect on
the expression of cytosolic and mitochondrial proteins by Western Blot analysis. It was revealed
that the levels of important housekeeping cytosolic proteins (β-actin, tubulin) are not affected, a
fact prompting us to assume that mitochondrial protein synthesis may be rather the target of
anticancer activity. Current work is carried out to verify this hypothesis.

73

Πρακτικά 39ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Λαμία, 25-27 Μαϊου 2017

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΛΟΝΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΚΑΙ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Γκαβανόζη Αθηνά1, Σπυριδοπούλου Κατερίνα1, Σαμαράς Θεόδωρος2, Αγγελακέρης
Μάκης2, Καλογήρου Ορέστης2 , Χλίχλια Κατερίνα 1
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Τμήμα Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2

Τα μαγνητικά νανοσωματίδια (MNPs) αποτελούν έναν τύπο νανοσωματιδίων τα οποία μπορούν
να αξιοποιηθούν μέσω της έκθεσής τους σε συγκεκριμένα μαγνητικά πεδία. Τα τελευταία χρόνια,
οι μαγνητικές ιδιότητες των MNPs οξειδίων σιδήρου έχουν μελετηθεί συστηματικά καθώς θα
μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμο θεραπευτικό εργαλείο σε ασθένειες όπως ο καρκίνος.
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης MNPs οξειδίων του σιδήρου
στην ανάπτυξη επιθηλιακών κολονικών καρκινικών κυττάρων ανθρώπινης προέλευσης (ΗΤ29)
μετά από έκθεσή τους σε στατικό μαγνητικό πεδίο (SMF) 200 mT. Αρχικά, με μικροσκοπία
φθορισμού διαπιστώθηκε η πρόσληψη των MNPs από τα κύτταρα. Στη συνέχεια, με τη
δοκιμασία προσδιορισμού κυτταροτοξικότητας SRB ελέγχθηκε η ανάπτυξη των κυττάρων μετά
από πρόσληψη των MNPs και μονή, διπλή ή τριπλή έκθεση σε μαγνητικό πεδίο για διαφορετικά
χρονικά διαστήματα. Για κάθε συνθήκη εξετάστηκαν δείγματα μάρτυρες που δεν δέχτηκαν
καμία επίδραση, δείγματα με MNPs που δεν εκτέθηκαν σε πεδίο, δείγματα που εκτέθηκαν σε
πεδίο αλλά χωρίς MNPs, καθώς και δείγματα με MNPs που εκτέθηκαν σε πεδίο. Τα αποτελέσματα
έδειξαν πως η έκθεση στα MNPs και στο πεδίο προκαλεί αναστολή της κυτταρικής ανάπτυξης,
ενώ μικρή αναστολή προκαλεί και η έκθεση στο πεδίο μεμονωμένα. Επιπλέον, προσδιορίστηκε
το βέλτιστο σχήμα έκθεσης ως προς τον αριθμό και τη διάρκεια των εκθέσεων. Στη συνέχεια,
παρατηρήθηκε διαφορετικό πρότυπο κατανομής των κυττάρων στις διάφορες φάσεις του
κυτταρικού κύκλου μετά από έκθεσή τους στα MNPs και στο μαγνητικό πεδίο. Συμπερασματικά,
τα MNPs σε συνδυασμό με το μαγνητικό πεδίο προκαλούν αναστολή ανάπτυξης με μηχανισμό
που ίσως να εμπλέκει τη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου. Απαιτείται σαφώς περαιτέρω έρευνα
για να προσδιοριστούν οι βέλτιστες συνθήκες έκθεσης και να διερευνηθεί η μελλοντική χρήση
των MNPs σε θεραπευτικά σχήματα έναντι κολονικού καρκίνου.
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INHIBITION OF COLON CARCINOMA GROWTH FOLLOWING
TREATMENT WITH MAGNETIC NANOPARTICLES AND EXPOSURE TO
STATIC MAGNETIC FIELD
Gkavanozi Athina1, Spyridopoulou Katerina1, Samaras Theodoros2, Angelakeris Makis 2,
Kalogirou Orestis 2, Chlichlia Katerina 1
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Magnetic nanoparticles (MNPs) constitute a class of nanoparticles that can be externally
manipulated when exposed to certain magnetic fields. In recent years, the magnetic properties
of iron oxide MNPs have been thoroughly studied, since MNPs could be a useful tool for the
development of novel therapeutic interventions against diseases like cancer. In this study we
examined the effect of iron oxide MNPs on colon carcinoma cell growth (HT29) after exposure of
cells to a static magnetic field (SMF) of 200mT. Using fluorescence microscopy, we confirmed the
cell uptake of MNPs. Next, using the SRB assay we investigated cell growth following uptake of
MNPs and subsequent single, double or triple exposure to the static magnetic field for various
time periods. For each condition, multiple samples were analyzed; control untreated cells, cells
treated with MNPs but not exposed to the field, cells exposed to field but not treated with MNPs
and cells treated with MNPs and exposed to the field. Our results show that the exposure to both
MNPs and SMF leads to cell growth inhibition while exposure to SMF without pre-treatment with
MNPs suppresses growth to a lesser extent. The optimal combination of the number of multiple
exposures to the magnetic field and the exposure duration was determined. Moreover,
following cell cycle analysis, cells exposed to both MNPs and the SMF showed a different
distribution pattern of the number of the cells to the various phases of the cell cycle than control
cells. In conclusion, treatment of cells with MNPs combined with SMF exposure induces cell
growth inhibition that might involve cell cycle regulation. Additional studies are required in
order to determine the optimal exposure conditions and investigate the future application of
MNPs in the development of novel therapeutic interventions against cancer.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΜΩΝΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙ (FALCO
NAUMANNI)
Γκανάκη Τρυγώνα-Ειρήνη, Χρηστάκης Χρήστος, Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος, Μακρή
Μαρία, Σφουγγάρης Αθανάσιος
Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η διαθεσιμότητα και η επιλογή τροφής από το κιρκινέζι
(Falco naumanni), σε τεχνητούς λειμώνες από μίγμα αγρωστωδών και ψυχανθών, συνολικής
έκτασης 307 στρεμμάτων, σε λοφώδεις περιοχές με μακί οικοσυστήματα κοντά στους οικισμούς
Βελεστίνο, Άγιος Γεώργιος και Μικρό Περιβολάκι Μαγνησίας. Οι σπορές πραγματοποιήθηκαν
στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Φύση «Διατήρηση και διαχείριση του Κιρκινεζιού (Falco
naumanni) σε τρεις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) της Ελλάδας», τον Νοέμβριο του 2015. Την
άνοιξη του 2016, σε πέντε επιλεγμένους τεχνητούς λειμώνες, πραγματοποιήθηκε μελέτη
διαθεσιμότητας λείας για το κιρκινέζι με την τοποθέτηση παγίδων παρεμβολής (pitfall traps) για
την συλλογή εδαφόβιων αρθρόποδων και πραγματοποίηση γραμμικών διαδρομών (line
transects) για την εκτίμηση της πυκνότητας των ορθόπτερων. Επιπλέον τον Ιούνιο και Ιούλιο της
ίδιας χρονιάς καταγράφηκαν επιλογές ενδιαιτήματος τροφοληψίας του κιρκινεζιού, με σκοπό
την εκτίμηση της χρήσης των τεχνητών λειμώνων ως ενδιαιτήματος τροφοληψίας από το
κιρκινέζι, σε σχέση με τις γειτονικές τους καλλιέργειες. Από την ανάλυση των δεδομένων των
παγίδων παρεμβολής που συλλέχθηκαν από τους τεχνητούς λειμώνες (τέλος Μαΐου 2016)
προέκυψε ότι τα Anthicidae και τα Tenebrionidae αποτέλεσαν τις πολυπληθέστερες οικογένειες
Κολεόπτερων, ενώ το taxon που παρουσίασε την υψηλότερη αφθονία είναι τα μυρμήγκια
(Formicidae). Οι οικογένειες Κολεόπτερων με τις υψηλότερες αφθονίες την αντίστοιχη
φαινολογική περίοδο της αναπαραγωγής του κιρκινεζιού σε σιτηρά αποτελούν τα Carabidae και
Tenebrionidae, σε μηδική τα Carabidae και Silphidae και στα χέρσα τα Carabidae και τα
Anthicidae. Η μέση πυκνότητα των Ορθόπτερων στους τεχνητούς λειμώνες εκτιμήθηκε στα 146
άτομα/1000m2. Επιπλέον, από τις παρατηρήσεις των επιλογών ενδιαιτήματος προέκυψε ότι τα
κιρκινέζια χρησιμοποιούν τους λειμώνες συχνότερα σε σχέση με τα γειτονικά ενδιαιτήματα για
την αναζήτηση της λείας τους.
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INSTALLATION OF PERENNIAL ARTIFICIAL MEADOWS IN NATURAL
ECOSYSTEMS TO INCREASE FOOD AVAILABILITY FOR THE LESSER
KESTREL (FALCO NAUMANNI)
Gkanaki Trygona-Eirini, Christakis Christos, Vlachopoulos Konstantinos, Makri Maria,
Sfougaris Athanassios
Laboratory of Ecosystem and Biodiversity Management, Department of Agriculture Crop Production and Rural
Environment, School of Agricultural Sciences, University of Thessaly

Prey availability and habitat selection of the lesser kestrel (Falco naumanni) were estimated in
perennial artificial meadows composed of mixture of grasses and legumes. Meadows of a total
area of 307 hectares were installed in hilly areas covered by maquis ecosystems near the
settlements of Velestino, Agios Georgios and Mikro Perivolaki of Magnesia Prefecture. The
meadows were installed in the framework of the EU LIFE-Nature project "Conservation and
management of the lesser kestrel (Falco naumanni) in three Special Protection Areas (SPAs) of
Greece", in November 2015. In spring 2016, in five (5) selected artificial meadows, prey
availability for the Lesser Kestrel was estimated using pitfall traps in order to sample ground
arthropods. Line-transects measures were also performed to estimate the Orthoptera densities.
Moreover, in June and July of the same year, habitat selection by foraging lesser kestrels were
recorded to estimate the use of artificial meadows as foraging habitat by the lesser kestrel,
compared with adjacent cultivated fields. The analysis of the pitfall trap data collected from the
artificial meadows in the end of May 2016 revealed that Anthicidae and Tenebrionidae were the
most abundant Coleoptera families, while the taxon that showed the overall highest abundance
were Formicidae. The Coleoptera families with higher abundance during the same phenological
breeding period of the lesser kestrel in cereal fields were Carabidae and Tenebrionidae, in
legume fields Carabidae and Silphidae and in fallow land Carabidae and Anthicidae. The average
density of Orthoptera in artificial meadows was 146 individuals per 1000 m2. Moreover, the
habitat selection data revealed that lesser kestrels use the artificial meadows more often than
neighboring habitats in search of their prey.
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ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ ΤΟΥ dTOR
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΠΤΕΡΟΥ
ΕΝΤΟΜΟΥ DROSOPHILA MELANOGASTER
Γκίλης Γ. Νικόλαος, Καταραχιά Α. Σταματία, Βελέντζας Δ. Αθανάσιος, Θεοτόκη Ελένη,
Παπασιδέρη Σ. Ισιδώρα και Στραβοπόδης Ι. Δημήτριος
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου 15784, Αθήνα, Ελλάδα

Το μονοπάτι mTOR ρυθμίζει αρνητικά την αυτοφαγία και είναι απαραίτητο για την κυτταρική
αύξηση και τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Βασικοί ρυθμιστές του μονοπατιού mTOR είναι οι
πρωτεΐνες NPRL2 και NPRL3, οι οποίες καταστέλλουν το μονοπάτι υπό συνθήκες αμινοξικού
στρες, καθώς επίσης και οι πρωτεΐνες RagA/B, RagC/D, LST8 και Raptor. Στη συγκεκριμένη
εργασία, μελετήθηκε, για πρώτη φορά σε συστημικό επίπεδο, ο ρόλος των σηματοδοτικών
ρυθμιστών του dΤΟR μονοπατιού στην ανάπτυξη και παθο-φυσιολογία της D. melanogaster, δια
μέσου της δημιουργίας διπλά διαγονιδιακών εντόμων, μετά από εφαρμογή της γενετικής
πλατφόρμας GAL4/UAS. Με την χρήση της RNAi τεχνολογίας γονιδιακής αποσιώπησης,
εξετάστηκε η επίδραση της στοχευμένης μειορρύθμισης των εν λόγω γονιδίων στους ιστούς τoυ
εγκεφάλου, του νευρικού συστήματος, των φτερών και των οφθαλμών (ομματιδίων) του
εντόμου. Πραγματοποιήθηκαν πειραματικές δοκιμασίες ελέγχου βιωσιμότητας και αναρρίχησης,
ενώ οι αλλοιώσεις που προκλήθηκαν στα φτερά και τους οφθαλμούς αποκαλύφθηκαν μέσω
φωτονικής μικροσκοπίας και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης. Τα ευρήματά μας δείχνουν
ότι η αποσιώπηση των γονιδίων που αναλύθηκαν τόσο στον εγκέφαλο όσο και στο νευρικό
σύστημα δεν επηρεάζει την κινητικότητα των εντόμων. Αντίθετα, στις περιπτώσεις των dNPRL3
και dRaptor, παρατηρείται στατιστικά σημαντική μείωση στη βιωσιμότητα και των δύο
πληθυσμών εντόμων. Όσον αφορά στα ομματίδια, ένας ήπιος παθολογικός φαινότυπος, όπως η
έλλειψη βλεφαρίδων περιφερειακά του οφθαλμού, αναπτύσσεται κατά την αποσιώπηση των
γονιδίων dNPRL2 και dNPRL3. Στις περιπτώσεις των dLST8 και dRaptor, εμφανίζονται έντονα
δυσμορφικά φτερά, τα οποία επηρεάζουν και τη βιωσιμότητα των εντόμων. Στις υπόλοιπες
συνθήκες γονιδιακής αποσίωπησης, ο παθολογικός φαινότυπος είναι συγκριτικά ηπιότερος, με
αλλοιώσεις κυρίως στις φλέβες και την πλαστικότητα των φτερών. Η ιστο-ειδική δράση των
dTOR ρυθμιστών ανοίγει νέους δρόμους στην κατανόηση των μηχανισμών συστημικής
λειτουργίας του δικτύου in vivo.
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DIFFERENTIAL CONTRIBUTION OF dTOR-SIGNALING-PATHWAY
CRITICAL REGULATORS TO THE DEVELOPMENT OF DIPTERAN
INSECT DROSOPHILA MELANOGASTER
Gkilis G. Nikolaos, Velentzas D. Athanassios, Katarachia A. Stamatia, Theotoki Hellen,
Papassideri S. Issidora and Stravopodis J. Dimitrios
Division of Cell Biology and Biophysics, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens,
Panepistimioupolis, Zografou 15784, Athens, Greece (GR)

The mTOR pathway negatively regulates autophagy and is essential for cell growth and
proliferation. NPRL2 and NPRL3 are two of the major protein regulators of mTOR pathway and
have proved able to inhibit its functions under amino acid insufficiency. Other critical regulators
of mTOR pathway are the RagA/B, RagC/D, LST8 and Raptor proteins. In the present study, we
attempted to illuminate, for the first time, the in vivo role of the aforementioned critical
signaling regulators in the development and patho-physiology of D. melanogaster, through the
generation of double transgenic flies, after suitable employment of the GAL4/UAS binary genetic
system. Specifically, and by applying the RNAi technology in vivo, we studied the effects of each
one of the above proteins targeted silencing specifically in the fly brain, nervous system, eye and
wing. Survival and longevity assays, together with experimental climbing tests, were employed,
while wing and eye defects were unveiled through light microscopy and scanning electron
microscopy technologies. Downregulation of all the above gene products in both brain and
nervous system did not seem to affect flies’ kinetic capacity. In contrast, dNPRL3 and dRaptor
depletion in the brain or nervous system resulted in statistically significant reduction in the
viability of both insect populations. The eye-specific silencing of dNPRL2 and dNPRL3 led to a
mild pathological phenotype, such as lack of eye bristles, in several peripheral ommatidia. The
wing-specific downregulation of dLST8 and dRaptor proteins caused flies to develop severely
dysmorphic wings, which also detrimentally affected their viability. Expression lack of the other
critical regulators herein examined, specifically in the wing tissues, resulted in flies with fragile
wings and/or morphologically disrupted (wing) veins. The tissue-specific activity of the dTOR
critical regulators seems to open new horizons in understanding the mechanisms of
dTOR/mTOR pathway in vivo.
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΓΡΟΛΙΒΑΔΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ
Γκουντή Ειρήνη-Δέσποινα1, Κουτσιαρής Ιωάννης1, Χρηστάκης Χρήστος1, Βλαχόπουλος
Κωνσταντίνος1, Καζόγλου Ιωάννης2, Σφουγγάρης Αθανάσιος1
1

Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526, Αθήνα

Τα υγρολίβαδα επηρεάζονται έντονα από την αγροτική δραστηριότητα και την κτηνοτροφία.
Στα υγρολίβαδα της λίμνης Κάρλας υλοποιήθηκε έρευνα με σκοπό να αξιολογηθούν οι
επιπτώσεις της βόσκησης στη βλάστηση. Τον Μάιο του 2016, πραγματοποιήθηκε συλλογή
δεδομένων πεδίου, προκειμένου να εκτιμηθεί η παραγωγικότητα των υγρολίβαδων και η
σύνθεση και κάλυψη της βλάστησης σε βοσκημένες και αβόσκητες επιφάνειες. Στην περιοχή
έρευνας οριοθετήθηκαν και διακρίθηκαν τέσσερα (4) ζεύγη βοσκημένων–αβόσκητων
επιφανειών. Η εκτίμηση της παραγωγικότητας βασίστηκε στη συλλογή δειγμάτων βλάστησης με
τυχαία δειγματοληψία σε πλαίσια 0,5 × 0,5 m2. Τα δείγματα ξηράνθηκαν και ταξινομήθηκαν σε
τρεις κατηγορίες φυτών, τα αγρωστώδη, τα ψυχανθή και τα άλλα πλατύφυλλα. Αντίστοιχα, η
σύνθεση και η κάλυψη της βλάστησης εκτιμήθηκαν με τη μέθοδο της γραμμής και σημείου,
χρησιμοποιώντας συνδυασμό γραμμικών διαδρομών και πολλαπλών σημειακών καταγραφών. Ο
εντοπισμός διαφορών της λιβαδικής παραγωγικότητας ανάμεσα στους δύο τύπους επιφανειών
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του Wilcoxon test, ενώ για τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ των
βοσκημένων–αβόσκητων επιφανειών χρησιμοποιήθηκε έλεγχος z για τη διαφορά δύο
αναλογιών (z-test). Προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσο αφορά τη βιομάζα των
αγρωστωδών (w=285, p=0.0016) και των ψυχανθών (w=208, p=0.0277), σε αντίθεση με τη
βιομάζα των άλλων πλατύφυλλων (w=0.146, p=0.3314) οπού δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές
διαφορές. Η κάλυψη των ψυχανθών και των άλλων πλατύφυλλων στις βοσκόμενες επιφάνειες
ήταν υψηλότερη σε σχέση με τις αβόσκητες. Η σύνθεση των ψυχανθών και των άλλων
πλατύφυλλων, σε αντιστοιχία με την κάλυψη, ήταν υψηλότερη στις βοσκημένες και χαμηλότερη
στις αβόσκητες επιφάνειες. Αντίθετα, η σύνθεση και η κάλυψη των αγρωστωδών ήταν
υψηλότερη στις αβόσκητες επιφάνειες από ότι στις βοσκημένες. Συμπερασματικά, η επίδραση
της βόσκησης στα υγρολίβαδα εντοπίζεται κυρίως στην κατηγορία των αγρωστωδών.
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EFFECTS OF GRAZING ON COMPOSITION, COVERAGE AND
PRODUCTIVITY OF WET MEADOWS IN LAKE KARLA
Gkounti Eirini-Despoina1, Koutsiaris Ioannis1, Christakis Christos1, Vlachopoulos
Konstantinos1, Kazoglou Ioannis2, Sfougaris Athanassios1
1

Laboratory of Ecosystem and Biodiversity Management, Department of Agriculture Crop Production and Rural
Environment, School of Agricultural Sciences, University of Thessaly
2
Ministry of Environment and Energy, Mesogeion 119, 11526, Athens

Wet meadows are strongly affected by nearby farming activities and livestock grazing. A study
was conducted in Lake Karla wet meadows, to assess the grazing impact on the vegetation. In
May 2016, field data were collected to assess the wet meadow productivity and plant cover and
composition comparing grazed and ungrazed plots. In the study area four (4) pairs of grazedungrazed plots were selected. The productivity was estimated based on the collection of
vegetation samples by random sampling using frames of 0.5 × 0.5 m2. The plant samples were
dried and classified into three categories: grasses, legumes and other broad-leaved. Accordingly,
the composition and coverage of vegetation were estimated by the line-point method, using a
combination of line-transects and multiple-point counts. To assess the differences in vegetation
productivity between the two types of plots, the Wilcoxon test was performed, while the
differences between grazed and ungrazed plots were calculated using z-test. Statistically
significant differences was estimated for the biomass of grasses (w=285, p = 0.0016) and
legumes (w = 208, p = 0.0277), in contrast to biomass of the other broad-leaved plants (w =
0.146, p = 0.3314) where no significant differences were observed. The coverage of legumes and
other broad-leaved plants in grazed plots was higher than in ungrazed ones. The composition of
legumes and other broad-leaved was higher in grazed and lower in ungrazed plots. On the
contrary, the composition and coverage of grasses were higher in ungrazed plots than in grazed
ones. In conclusion, significant effects of grazing on wet meadows were recorded mainly in the
category of grasses.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟ-ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ
LACTOBACILLUS CASEI ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΝ
Γλάρος Βασίλειος1, Αϊνδελής Γεώργιος1, Λάμπρη Ευαγγελή2, Σιμόπουλος Κωνσταντίνος3,
Υψηλάντης Πέτρος3, Παππά Αγλαΐα1, Χλίχλια Κατερίνα1
1
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιούπολη-Δραγάνα,
Αλεξανδρούπολη
2
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
3
Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Πανεπιστημιούπολη-Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη

Τα προβιοτικά οξυγαλακτικά βακτήρια αποτελούν μία ιδιαίτερη ομάδα μικροοργανισμών που
προσελκύουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας των ωφέλιμων ιδιοτήτων τους έναντι σε
μία πληθώρα διαταραχών, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του παχέος εντέρου. Στην
παρούσα μελέτη διερευνήθηκε η αντικαρκινική και προ-αποπτωτική δράση του στελέχους
Lactobacillus casei ATCC393 in vivo, σε καρκινικό μοντέλο ποντικών BΑLB/c και in vitro σε
κολονικά καρκινικά κύτταρα. Καθημερινή χορήγηση 109 cfu ζωντανού L. casei προκάλεσε
στατιστικά σημαντική μείωση στο μέγεθος του όγκου σε ποντίκια BALB/c στα οποία χορηγήθηκε,
σε σχέση με πειραματόζωα που λάμβαναν PBS. Η επαγωγή αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου
μελετήθηκε in vitro, σε συγκαλλιέργειες κολονικών καρκινικών κυττάρων και λακτοβάκιλλου, και
in vivo στο καρκινικό όγκο- μικροπεριβάλλον του όγκου, και ταυτοποιήθηκε με την ανίχνευση
πρωτεϊνών τελεστών (cleaved caspase-3) και αυξημένων επιπέδων σηματοδοτικών
κυτταροκινών (TRAIL), με τη χρήση ανοσοαποτύπωσης Western, ανοσοφθορισμού και
ανοσοϊστοχημείας. Περαιτέρω επιβεβαίωση αποπτωτικού θανάτου έγινε με τη μελέτη
χαρακτηριστικών πρωτεϊνών αναστολής (survivin) ή εκτέλεσης (PARP) του αποπτωτικού
μηχανισμού. Τα παραπάνω δεδομένα υποδηλώνουν ότι το στέλεχος Lactobacillus casei ATCC393
επάγει σημαντική προ-αποπτωτική δράση σε καρκινικά κύτταρα παχέος εντέρου. Επιπρόσθετες
δοκιμασίες βρίσκονται σε εξέλιξη για να αποσαφηνιστούν περαιτέρω οι μηχανισμοί που διέπουν
τη δράση του συγκεκριμένου στελέχους.
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INVESTIGATION INTO THE APOPTOTIC MECHANISM INDUCED BY
LACTOBACILLUS CASEI IN COLON CARCINOMA
Glaros Vassilios1, Aindelis Georgios1, Lampri Evangeli2, Simopoulos Constantinos3,
Ypsilantis Petros3, Pappa Aglaia1, Chlichlia Katerina1
1

Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece,
Laboratory of Pathology, Department of Medicine, University of Ioannina, Ioannina, Greece
3
Laboratory of Experimental Surgery and Surgical Research, Department of Medicine, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis, Greece
2

Probiotic lactic acid bacteria (LAB) consist a significant group of microorganisms that draws
more and more attention because of their beneficial effects against a plethora of disorders,
including colon carcinoma. In this study, the anti-tumor and pro-apoptotic properties of the
strain Lactobacillus casei ATCC393 were examined in an experimental mouse colon cancer model
in vivo and in colon carcinoma cells in vitro. Daily oral administration of 109 CFU of live L. casei for
14 days resulted in a statistically significant reduction of tumor volume in treated BALB/c mice
compared with those consuming PBS. The induction of apoptotic cell death was examined in
vitro, on co-cultures of colon cancer cells with lactobacilli and in vivo on the tumormicroenvironment. Detection of effector proteins (cleaved caspase-3) and increased levels of
signal cytokines (TRAIL) was determined by Western blot analysis, immunoflluoresence and
immunohistochemistry. Apoptotic cell death was further confirmed by investigating the
expression of proteins related to inhibition (survivin) or induction (PARP) of the apoptotic
mechanism. These data indicate that the strain Lactobacillus casei ATCC393 features significant
anti-cancer and pro-apoptotic action against colon cancer cells. Additional studies are underway
to further clarify the anti-tumor properties of this probiotic strain.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ETS2 ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΛΕΜΦΟΤΡΟΠΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Δάβουλου Παναγιώτα, Αγγελετοπούλου Ιωάννα, Παναγούλιας Ιωάννης, Μουζάκη
Αθανασία
Τμήμα Αιματολογίας, Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, Πάτρα

O μεταγραφικός παράγοντας (ΜΠ) Ets2 δρα σαν ενεργοποιητής ή καταστολέας της έκφρασης
πολλών γονιδίων και συμμετέχει μόνος του ή σε αλληλεπίδραση με άλλους παράγοντες, σε
κυτταρικές διαδικασίες όπως η μίτωση, ανάπτυξη, διαφοροποίηση, απόπτωση και η ρύθμιση της
ανοσίας. Πειράματα του εργαστηρίου μας έδειξαν κατασταλτική δράση του Εts2 στην έκφραση
του γονιδίου της IL-2 στα παρθενικά Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα. Σκοπός της παρούσας
εργασίας ήταν η μελέτη του ρόλου του Ets2 στη ρύθμιση της έκφρασης των ΜΠ NFAT2, NF-κΒ
p65, cJun και της κινάσης CDK10 που είναι κομβικοί παράγοντες ελέγχου της έκφρασης γονιδίων
που εμπλέκονται στην ενεργοποίηση και διαφοροποίηση των Τ και Β κυττάρων.
Πραγματοποιήσαμε πειράματα διαμόλυνσης των Τ λεμφοκυτταρικών σειρών Jurkat και H938 και
της νεφρικής εμβρυϊκής κυτταρικής σειράς HEK293, με αυξανόμενες ποσότητες πλασμιδίου
υπερέκφρασης του Ets2 (pCDNA-ets2). Tα κύτταρα καλλιεργήθηκαν απουσία (CM) ή παρουσία
μιτογόνων (P/I). Για να εξακριβώσουμε την υπερέκφραση του Ets2 σε μεταγραφικό επίπεδο,
απομονώσαμε RNA απο τα κύτταρα και ελέγξαμε την έκφραση του Ets2 με qPCR. Με ανάλυση
western blotting, ελέγξαμε την υπερέκφραση του Ets2 σε πρωτεϊνικό επίπεδο και διερευνήσαμε
την επίδρασή της στην έκφραση των υπο μελέτη παραγόντων. Yπερέκφραση του Εts2 στα
κύτταρα Jurkat και Η938 επέφερε αύξηση της έκφρασης των MΠ NFAT2, ΝF-κΒ p65 και cJun
τόσο σε CM όσο και P/I συνθήκες. Στα ΗΕΚ κύτταρα σε συνθήκες CM οι αυξανόμενες ποσότητες
του pCDNA-ets2 οδήγησαν σε αύξηση των επιπέδων της CDK10, ενώ σε συνθήκες P/I οδήγησαν
σε μείωση. Στα Η938 κύτταρα, η υπερέκφραση του Ets2 οδήγησε σε μειωμένα επίπεδα της
CDK10 σε συνθήκες CM, σε αντίθεση με τα αυξημένα επίπεδα σε συνθήκες P/I. Συμπερασματικά,
o Εts2 εμπλέκεται στη ρύθμιση της έκφρασης κομβικών λεμφοτροπικών παραγόντων. Τα
αποτελέσματα μας θέτουν τη βάση περαιτέρω μελετών για τη διερεύνηση του ρόλου του Ets2
στη ρύθμιση σηματοδοτικών μονοπατιών που εμπλέκονται στην ενεργοποίηση και
διαφοροποίηση των Τ και Β κυττάρων.
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THE ROLE OF THE TRANSCRIPTION FACTOR ETS2 IN THE
REGULATION OF EXPRESSION OF KEY LYMPHOTROPIC FACTORS
Davoulou Panagiota, Aggeletopoulou Ioanna, Panagoulias Ioannis, Mouzaki Athanasia
Division of Hematology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, University of Patras, Rion, Patras

Ets2 is a transcription factor (TF) that functions either as an activator or as a repressor of
transcription and is involved in diverse biological functions, such as cell mitosis, development,
differentiation, apoptosis and the regulation of immunity. Recent work in our laboratory showed
that in naive T helper cells IL-2 gene expression is blocked by Ets2. In this work we studied the
role of Ets2 in the regulation of expression of key factors that control the expression of genes
involved in activation and differentiation of T and B cells; in particular, the TFs NFAT2, NF-κΒ p65,
cJun and the kinase CDK10. To this end, Jurkat, H938 (T lymphocytic cell lines) and HEK cells
(embryonic kidney cell line), were transfected with increasing amounts of an Ets2 overexpressing
vector (pCDNA-ets2). The cells were cultured in the presence (P/I) or absence (CM) of mitogens.
To verify the overexpression of Ets2 at the transcriptional level, RNA was extracted from the cells
and Ets2 expression was assayed by qPCR. Western blot analysis was carried out to verify the
overexpression of Ets2 protein and investigate its effect on the synthesis and activation of
NFAT2, NF-κΒ p65, cJun and CDK10. The results showed that overexpression of Ets2 in Jurkat and
H938 cells induced the levels of NFAT2, NF-κΒ p65 and cJun under both CM and P/I conditions.
In HEK cells, increasing amounts of pCDNA-ets2 led to an increase in CDK10 levels in CM; in
contrast, overexpression of Ets2 in P/I resulted in a reduction in CDK10 levels. Finally,
overexpression of Ets2 in unstimulated H938 cells resulted in reduced CDK10 protein levels,
whereas in stimulated cells Ets2 over-induced CDK10 levels. In conclusion, Ets2 is involved in the
regulation of expression and synthesis of key lymphotropic factors. Our results set the stage for
further studies to elucidate the role of Ets2 in the regulation of signaling pathways involved in
the activation and differentiation of T and B cells.
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΝΟΤΥΠΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ INNO LIPA
Δάρδας Αθανάσιος1,2, Κουβάτση Αναστασία2, Παπαδοπούλου-Αλατάκη Ευφημία3,4,
Καταφυγιώτης Σωκράτης1, Λαμπρόπουλος Αλέξανδρος1,4
1

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Α' Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3
Δ΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου
4
Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2

Ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός-ΟΜΠ (FMF, Familial Mediterranean Fever) είναι μια
κληρονομική αυτοφλεγμονώδης νόσος, η οποία χαρακτηρίζεται από σποραδικά επεισόδια
πυρετού και κληρονομείται παραδοσιακά με αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα (σπανίως με
αυτοσωμικό επικρατή). Το υπεύθυνο γονίδιο για την εκδήλωση του ΟΜΠ εντοπίζεται στο
χρωμόσωμα 16 (16p13.3), ονομάζεται MEFV και κωδικοποιεί μία πρωτεΐνη 781 αμινοξέων, την
πυρίνη. Η νόσος είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη λεκάνη της Μεσογείου και κυρίως σε μη
Ασκενάζι Εβραίους, Αρμένιους, Τούρκους και Άραβες, οι οποίοι και θεωρούνται ως οι κατεξοχήν
προσβεβλημένοι πληθυσμοί (1:200-1:1.000). Τυπικά ο ΟΜΠ χαρακτηρίζεται από οξέα επεισόδια
παλινδρομικού πυρετού, συνοδευόμενου από κοιλιακό άλγος, πόνους στο στήθος, αρθρίτιδα και
αρθραλγία. Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωρισθεί τουλάχιστον 314 παραλλαγές του γονιδίου με
διαφορετικές επιπτώσεις στο φαινότυπο, ενώ η συχνότητα στην εμφάνιση της κάθε μετάλλαξης
διαφέρει ανάμεσα στις εθνοτικές ομάδες. Στην παρούσα μελέτη παρατίθενται οι γενότυποι που
ανιχνεύθηκαν με τη μέθοδο INNO LiPA σε 113 ασθενείς (64 γυναίκες και 49 άνδρες) που
προσήλθαν στο Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου κατά τα έτη 20102017 όπου διενεργείται η εξέταση για τον προσδιορισμό των μεταλλάξεων που προκαλούν
ΟΜΠ. Ο πιο συχνός γενότυπος είναι ο Het M694V (28,3%), ακολουθούμενος από τους Het E148Q
(13,3%), Het K695R (8,8%), Het M680I(G/C) (8,8%), Het A744S (8%), Het P369S (6,2%), Het
M680I(G/C)/Het M694V (5,3%), Het R761H (3,5%), Hom M694V (3,5%), Het M694V/Het E148Q
(2,6%), Het V726A (1,8%), Het M694V/Het R761H (1,8%), Het M694V/Het V726A (1,8%), Het
M680I(G/C)/Het K695R (1,8%), Hom E148Q (0,9%), Hom M680I(G/C) (0,9%), Het M680I(G/C)/Het
V726A (0,9%), Het M694I/Het R761H (0,9%) και Het M694V/Het A744S (0,9%), ενώ δεν
ανιχνεύθηκαν καθόλου οι μεταλλάξεις F479L, M680I (G/A) και I692del.
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DETERMINATION OF GENOTYPES OF PATIENTS WITH FAMILIAL
MEDITERRANEAN FEVER BY INNO LIPA METHOD
Dardas Athanasios1,2, Kouvatsi Anastasia2, Papadopoulou-Alataki Εfimia3,4, Katafygiotis
Sokratis1, Lambropoulos Alexandros1,4
1

Molecular Biology Laboratory, 1st Obstetrics and Gynecology Clinic of the Aristotle University of Thessaloniki,
Papageorgiou General Hospital of Thessaloniki
2
Department of Genetics, Development and Molecular Biology, Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki
3
4th Pediatrics Clinic of the Aristotle University of Thessaloniki
4
School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki

Familial Mediterranean Fever (FMF) is a hereditary autoinflamatory disease, which is
characterized by sporadic episodes of fever and is inherited, in most cases, with autosomal
recessive transmission (rarely by autosomal dominant). The responsible gene for the
manifestation of FMF is located in chromosome 16 (16p13.3), called MEFV and encodes a protein
of 781 amino acids, called pyrin. The disease is mainly widespread in the Mediterranean region
and mostly affects non Ashkenazi Jews, Armenians, Turks and Arabs, who are considered to be
the most affected populations (1:200-1:1000). Typically, FMF is presented by acute recurrent
episodes of fever, accompanied by abdominal pain, chest pain, arthritis and arthralgia. There
have been identified so far at least 314 variations of the gene, with different affects in
phenotype, while the rate of appearance of each mutation differs between nations. In this study,
we present the genotypes of 113 patients with FMF (64 females and 49 males) which detected
by INNO LiPA method. All the patients came to the Molecular Biology Laboratory of
Papageorgiou General Hospital of Thessaloniki, over the course of seven years (2010-2017) in
which the test for FMF causing mutations is offered. The most common genotype was Het
M694V (28,3%), followed by Het E148Q (13,3%), Het K695R (8,8%), Het M680I(G/C) (8,8%), Het
A744S (8%), Het P369S (6,2%), Het M680I(G/C)/Het M694V (5,3%), Het R761H (3,5%), Hom M694V
(3,5%), Het M694V/Het E148Q (2,6%), Het V726A (1,8%), Het M694V/Het R761H (1,8%), Het
M694V/Het V726A (1,8%), Het M680I(G/C)/Het K695R (1,8%), Hom E148Q (0,9%), Hom
M680I(G/C) (0,9%), Het M680I(G/C)/Het V726A (0,9%), Het M694I/Het R761H (0,9%) and Het
M694V/Het A744S (0,9%), while F479L, M680I (G/A) and I692del mutations were not detected at
all.
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ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΛΙΜΝΙΩΝ ΣΤΑ ΟΡΗ ΟΙΤΗ ΚΑΙ
ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟ (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ)
Δεληπέτρου Πηνελόπη
Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα 15784

Η διατήρηση των ορεινών (900–2000 m) Μεσογειακών εποχιακών λιμνίων συμπεριλαμβάνεται
στους στόχους του προγράμματος -Διατήρηση δασών και ανοιγμάτων προτεραιότητας στον
Εθνικό Δρυμό Οίτης- και στο -Όρος Καλλίδρομο-της Στερεάς Ελλάδας-LIFE11 NAT/GR/1014
FOROPENFORESTS. Οι δράσεις διατήρησης προσδιορίστηκαν μετά από 2ετή μελέτη των φυτικών
κοινοτήτων, του γεωπεριβάλλοντος, της υδρολογίας και της γεωχημείας 7 λιμνίων στα όρη Οίτη
και Καλλίδρομο. Η συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων και η παρακολούθηση των φυτικών
ειδών συνεχίζονται. Το μέγεθος, τα γεωλογικά χαρακτηριστικά και η περίοδος πλημμυρισμού
των λιμνίων ποικίλλουν, αλλά είναι όλα ομβροδίαιτα και επηρεάζονται σημαντικά από τις
μετεωρολογικές συνθήκες. Παρατηρήθηκαν διακυμάνσεις στην έναρξη και τη διάρκεια της
υγρής οικοφάσης των λιμνίων και αντίστοιχες διακυμάνσεις της αφθονίας και της χωρικής
κατανομής των φυτών. Τα περισσότερα τυπικά είδη των λιμνίων είναι σπάνια στην Ελλάδα.
Μεταξύ αυτών, η Veronica oetaea είναι ενδημική στην Οίτη και απειλούμενη λόγω της
περιορισμένης εξάπλωσης και των μεγάλων διακυμάνσεων του μεγέθους του πληθυσμού της. Οι
κύριες απειλές σε όλα τα λιμνία είναι η διατάραξη του υποστρώματος από ζώα και τροχοφόρα
και η βόσκηση. Οι επιπτώσεις τους είναι σημαντικές μόνο σε 4 από αυτά όπου οι φυτοκοινότητες
είναι υποβαθμισμένες και παρατηρείται εισβολή ζιζανίων και ξενικών ειδών. Οι δράσεις
αποκατάστασης περιλαμβάνουν: α) περίφραξη για τα τροχοφόρα σε όλα τα λιμνία β) περίφραξη
για τα ζώα σε τμήμα των λιμνίων με υπερβόσκηση έτσι ώστε να μελετηθούν οι επιπτώσεις της
βόσκησης γ) απομάκρυνση ζιζανίων και ξενικών ειδών δ) αποκατάσταση των φυτοκοινοτήτων
με αναπαραγωγή και φύτευση των τυπικών ειδών ε) επί τόπου διατήρηση της Veronica oetaea με
πιλοτική εισαγωγή της σε ένα ακόμα λιμνίο και στ) εκτός τόπου διατήρηση της Veronica oetaea
σε τράπεζα σπερμάτων.
Σημείωση: στην παρούσα εργασία συμμετείχαν επίσης οι Βαλλιανάτου Ει., Κουτσοβούλου Κ., Σκούρτη
Ε., Δημητριάδης Η., Σαρίκα Μ., Γεωργίου Κ.
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HIGH
ALTITUDE
MEDITERRANEAN
TEMPORARY
POND
CONSERVATION IN THE MOUNTAINS OITI AND KALLIDROMO
(STEREA ELLADA)
Delipetrou Pinelopi
Department of Biology, Division of Botany, School of Science, National and Kapodistrian University of Athens,
Panepistimiopoli, Athens 15784

The conservation of high altitude (900–2000 m) Mediterranean temporary ponds is an objective
of the project Conservation of priority forests and forest openings in -Ethnikos Drymos Oitis- and
-Oros Kallidromo- of Sterea Ellada-LIFE11 NAT/GR/1014 FOROPENFORESTS. Conservation actions
were specified after a two-year study of the plant communities and the geoenvironment,
hydrology and geochemistry of 7 ponds on Mt. Oiti and Mt. Kallidromo. Meteorological data
collection and plant species monitoring was continued for 2 more years. The size, geology, and
flooding period of the ponds vary but they are all rain fed and greatly influenced by
meteorological conditions. Large interannual fluctuations were observed in the timing and
duration of the wet and dry ecophase and in the abundance and spatial distribution of plants.
Most of the typical species of the ponds are rare in Greece. Veronica oetaea, a temporary pond
specialist endemic to Mt. Oiti, is threatened due to its small area of occupancy and high
population size fluctuations. The main threats for all the ponds are grazing and trampling. Their
impact is significant only at four of the ponds where plant communities are degraded and
subject to weed and alien plant invasion. Restoration actions include: a) fencing preventing the
entrance of vehicles at all the ponds; b) fencing preventing the entrance of animals at part of the
degraded ponds, in order to assess the effect of grazing; c) removal of weeds and aliens; d) plant
community restoration by reproduction and planting of typical species; e) in situ conservation of
Veronica oetaea by pilot introduction at one pond; and f) ex situ conservation of Veronica oetaea
in a seed bank.
Note: Vallianatou I., Koutsovoulou K., Skourti E., Dimitriadis I., Sarika M. and Georghiou K. also
participated in this work.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΗΣ Α1 (AT2G30550) ΣΤΟ ΦΥΤΟ
ARABIDOPSIS THALIANA
Δερβίση Ειρήνη-Φωτεινή, Βαλασάκη Χρυσάνθη, Χαραλαμπίδης Κοσμάς, Ρούσσης Ανδρέας
Τομέα Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου

Η φωσφολιπάση Α1, PLA1-Iγ2 (AT2G30550, DAD1-like lipase 3 ή DALL3) είναι μια
χλωροπλαστιδιακή πρωτεΐνη και ανήκει στην οικογένεια λιπασών DAD1-like lipase λόγω
ομοιοτήτων στην αμινοξική αλληλουχία της καταλυτικής περιοχής με την πρωτεΐνη DAD1. Η
φωσφολιπάση PLA1-Iγ2 συμμετέχει στο μονοπάτι βιοσύνθεσης του ιασμονικού και επιπλέον
σχετίζεται με αποκρίσεις σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις. Επίσης, πιθανόν αλληλεπιδρά
με τις πρωτεΐνες που δεσμεύουν σελήνιο (SBP, Selenium-Binding Proteins). Για να διερευνηθεί η
πιθανή κοινή ιστοειδική παρουσία, της PLA1-Iγ2 και των SBP, έγινε μελέτη της πρωτεΐνης PLA1Iγ2, μέσω της ιστοειδικής μελέτης της έκφρασης του γονιδίου PLA1-Iγ2. Για το σκοπό αυτό
επιλέχθηκε μια αλληλουχία, μεγέθους 2.430bp, ανοδικά του σημείου έναρξης της αντιγραφής
του γονιδίου και μια απαλοιφή του 5’-άκρου του, μεγέθους 1.571bp, και ακολούθησε η
δημιουργία διαγονιδιακών GUS φυτών. Παρατηρήθηκε αλλαγή στο πρότυπο έκφρασης μεταξύ
των δύο κατασκευών, λόγω της παρουσίας ρυθμιστικών στοιχείων που σχετίζονται με το φως.
Επίσης, μελετήθηκε το επίπεδο έκφρασης του γονιδίου PLA1-Iγ2, μέσω ημιποσοτικής
αλυσιδωτής αντίδρασης αντίστροφης μεταγραφής σε διάφορα αναπτυξιακά στάδια και ιστούς,
όπου παρατηρήθηκε η συνεχής έκφρασή του με μέγιστο στις κοτυληδόνες αρτιβλάστων 10
ημερών. Τέλος, μέσω της μελέτης των επιπέδων έκφρασης του γονιδίου υπό αβιοτικές συνθήκες
καταπόνησης, παρατηρήθηκε αύξηση της έκφρασης κατά την παρουσία τετρασθενούς σεληνίου
(SeIV) και μείωση της έκφρασης με την παρουσία εξασθενούς σεληνίου (SeVI).
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STUDY OF PHOSPHOLIPASE A1 (AT2G30550) IN ARABIDOPSIS
THALIANA
Dervisi Eirini-Foteini, Valasaki Chrysanthi, Haralampidis Kosmas, Roussis Andreas
Division of Botany, Department of Biology, University of Athens, Panepistimioupoli, Zografou

Phospholipase A1, PLA1-Iγ2 (AT2G30550, DAD1-like lipase 3 or DALL3) is a chloroplastic protein,
which shares similarities in the aminoacid sequence of the catalytic region of DAD1. Hence,
phospholipase A1 belongs to a major protein family called DAD1-like lipase. PLA1-Ιγ2 (DALL3) is
involved in the biosynthesis pathway of jasmonic acid and is also related to responses to biotic
and abiotic stress. In the present study we investigated the tissue specific expression of PLA1-Iγ2.
An upstream sequence of 2430bp and its 5' end deletion (1571bp) were selected for the
engineering of transgenic GUS plants. This has been accomplished through transcriptional
fusion of the aforementioned sequences with the GUS reporter gene. A change in the pattern of
expression was between the two transgenic constructs, which is attributed to regulatory
elements related to light. Additionally, the level of expression of PLA1-Iγ2 gene was measured by
semi-quantitive RT-PCR in various tissues and developmental stages. Ubiquitous expression was
observed with a maximum occurring in cotyledon leaves of 10 day old seedlings. While studying
the PLA1-Iγ2 level of expression under abiotic stress, we observed upregulation of PLA1-Iγ2 in
the presence of Selenite (SeIV), whereas downregulation was recorded in the presence of
Selenate (SeVI).
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ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΕΪ ́ΝΗΣ MAGE-C1 ΣΤΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Δημητρίου Στέλιος1, Παπαδάτου Βασιλική1, Τολόγκος Στυλιανός1, Αλεξιάδης
Τριαντάφυλλος1, Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος2, Λαμπρόπουλος Παύλος3, Τσαρούχα
Αλεξάνδρα3, Αργύρης Σατικίδης1, Παναγιωτόπουλος Αντώνιος-Περικλής1, Παπαδόπουλος
Νικόλαος1, Λαμπροπούλου Μαρία1
Εργαστήρια 1Ιστολογίας – Εμβρυολογίας, 2Βιοχημείας, και 3Πειραματικής Χειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης

Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τον κύριο παράγοντα θανάτου του γυναικείου πληθυσμού, με
αυξανόμενη συχνότητα. Στη διεθνή προσπάθεια πρόληψης και αντιμετώπισής του,
συγκαταλέγονται πληθώρα νέων βιοδεικτών. Η πρωτεΐνη MAGE-C1 ανήκει στην οικογένεια των
γονιδίων των αντιγόνων του μελανώματος κι εμφανίζεται συντηρημένη στους ανώτερους
ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Θετική έκφραση του ογκοειδικού αυτού αντιγόνου έχει
παρατηρηθεί σε διάφορες κακοήθεις νεοπλασίες. Η έκφρασή του, όμως, σε φυσιολογικούς
ιστούς είναι απούσα, με μόνη εξαίρεση τους όρχεις. Στόχος της παρούσας μελέτης, ήταν η
ανοσοϊστοχημική αξιολόγηση της έκφρασης του MAGE-C1 στο καρκίνωμα του μαστού και η
συσχέτισή του με διάφορες κλινικοϊστοπαθολογικές παραμέτρους. Για την πραγματοποίηση της
μελέτης χρησιμοποιήθηκαν κύβοι παραφίνης 31 ασθενών με καρκίνο μαστού, διαφόρων
υποτύπων. Μέσω της τεχνικής της έμμεσης ανοσοϊστοχημείας στην οποία χρησιμοποιήθηκε το
αντίσωμα anti-MAGE C1, παρατηρήθηκε κι αξιολογήθηκε η έκφρασή του και παράλληλα έγινε
συσχέτιση αυτής με τους προαναφερόμενους παράγοντες. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ήπια
έκφραση σε 12 από τα 31 δείγματα ( 41,3%). Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε συσχετισμός
με τη λεμφαδενική διήθηση, δηλαδή τη μεταστατική ικανότητα του όγκου, ενώ δεν
παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με άλλες κλινικοϊστοπαθολογικές παραμέτρους.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, καθώς και τη διεθνή βιβλιογραφία, φτάσαμε στο
συμπέρασμα πως η πρωτεΐνη MAGE-C1 αποτελεί κακό προγνωστικό δείκτη για τον καρκίνο του
μαστού, οπότε θα μπορούσε να αποτελέσει έναν εν δυνάμει θεραπευτικό στόχο για το
συγκεκριμένο κακόηθες νεόπλασμα. Παρά ταύτα, απαιτούνται περισσότερες μελέτες για την
εδραίωση της συγκεκριμένης άποψης.
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IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY AND PROGNOSTIC VALUE OF
MAGE-C1 PROTEIN IN BREAST CANCER.
Dimitriou Stelios1, Papadatou Vasiliki1, Tologkos Stylianos1, Alexiadis Triantafyllos1,
Anagnostopoulos Konstantinos2, Lampropoulos Pavlos3, Tsaroucha Alexandra3, Satikidis
Argyris1, Panagiotopoulos Antonios-Periklis1, Papadopoulos Nikolaos1, Lambropoulou
Maria1
Laboratories of 1Histology-Embryology, Biochemistry2 and 3Experimental Surgery, Medical Department, Democritus
University of Thrace

Breast cancer is the main cause of death within the female population, and its incidence is
always increasing. Along with that increase, therapeutic approaches are developing and
improving. New tumor biomarkers constantly appear. MAGE C-1 protein belongs in the
melanoma antigen gene family and its expression is found conserved in advanced eukaryotic
organisms. Positive expression of this tumor specific antigen has been found in many
malignancies. However in normal tissues the expression of MAGE-C1 is absent, with the
exception of testicles. The aim of this research project is the immunohistochemical analysis of
MAGE-C1 expression in breast tissues and it’s correlation with clinicohistopathological
parameters. During the experiments, 31 specimens from patients with breast cancer of various
subtypes were used. Through indirect immunohistochemistry, using anti-MAGE-C1 antibody, we
evaluated the expression of MAGE-C1 protein which was then correlated with said parameters.
The results showed low expression in 12 out of 31 specimens (41.3%). Through statistical
analysis, we found a correlation between this expression and lymph node invasion, but no
significant correlation was found with other parameters. Taking all of the above as well as
literature data into consideration we came to the conclusion that MAGE-C1 is a poor prognostic
marker as far as breast malignancies are concerned and thus can potentially be used as a
therapeutic target for this malignancy. However, the results of this preliminary study need
further analysis in order to be confirmed.
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Η ΥΨΗΛΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ miR-16 ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ, ΥΠΟΨΗΦΙΟ
ΜΟΡΙΑΚΟ
ΒΙΟΔΕΙΚΤΗ
ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ
ΣΤΟ
ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Διαμαντόπουλος Μάριος1, Κερίμης Δημήτριος1, Κοντός Χρήστος1, Παπαδόπουλος
Ιορδάνης2, Σκορίλας Ανδρέας1*
1

Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Δ’ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

2

O καρκίνος του παχέος εντέρου αποτελεί έναν από τους πιο κοινούς τύπους κακοήθη όγκου στο
γαστρεντερικό σύστημα και αποτελεί διεθνώς την τρίτη αιτία θανάτων από κακοήθη νόσο. Τo
miR-16 είναι ένα σχετιζόμενο με τον καρκίνο miRNA που ρυθμίζει την έκφραση σημαντικών
γονιδίων που εμπλέκονται στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την απόπτωση. Τα επίπεδα
έκφρασης του έχει δειχθεί ότι διαφέρουν μεταξύ καρκινικών και φυσιολογικών ιστών. Σκοπός
της εργασίας ήταν η διερεύνηση της πιθανής προγνωστικής αξίας του miR-16 σε ασθενείς με
αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου. Απομονώθηκε ολικό RNA από 182 αδενοκαρκινώματα παχέος
εντέρου και 86 φυσιολογικούς παρακείμενους εντερικούς βλεννογόνους. 2 μg ολικού RNA
υπέστησαν πολυαδενυλίσωση και ακολούθησε αντίστροφη μεταγραφή του πολυ(A)-RNA σε
μονόκλωνο cDNA με χρήση oligo-dT-adaptor εκκινητή. Αναπτύχθηκε μια ευαίσθητη
μεθοδολογία ποσοτικής PCR σε πραγματικό χρόνο, βασισμένη σε ανίχνευση με SYBR Green, με
γονίδια αναφοράς τα SNORD43 & SNORD48 και εφαρμόστηκε στα παραπάνω cDNA.
Ακολούθησε βιοστατιστική ανάλυση σε βάση δεδομένων που περιείχε κλινικοπαθολογικά
στοιχεία και δεδομένα επιβίωσης ασθενών. Η έκφραση του miR-16 βρέθηκε να είναι αυξημένη
στα αδενοκαρκινώματα,συγκριτικά με τους παρακείμενους φυσιολογικούς εντερικούς
βλεννογόνους (AUC=0.60, 95% CI=0.53-0.67, P=0.008). Η έκφραση του miR-16 σχετίζεται με
βραχύτερη ελεύθερη νόσου επιβίωση (P=0.016) και ολική επιβίωση (P=0.008) των ασθενών. Τo
miR-16 αποτελεί νέο, υποψήφιο μοριακό βιοδείκτη δυσμενούς πρόγνωσης στο αδενοκαρκίνωμα
παχέος εντέρου, καθώς η αυξημένη έκφρασή του σχετίζεται με βραχύτερη ελεύθερη νόσου
επιβίωση & ολική επιβίωση των ασθενών. Παράλληλα, η υπερέκφραση του miR-16 διατηρεί τη
δυσμενή προγνωστική της αξία σε ασθενείς με αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου που δεν έχει
ακόμα διηθήσει το τοίχωμα του παχέος εντέρου ή του ορθού (Τ3), καθώς και σε αυτούς χωρίς
απομακρυσμένη μετάσταση (Μ0).
Ευχαριστίες: Η εργασία υποστηρίχθηκε οικονομικά από την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων
Ελλάδας.
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HIGH miR-16 EXPRESSION IS A NOVEL, PROMISING MOLECULAR
BIOMARKER
OF
POOR
PROGNOSIS
IN
COLORECTAL
ADENOCARCINOMA
Diamantopoulos Marios1, Kerimis Dimitrios1, Kontos Christos1, Papadopoulos Iordanis2,
Scorilas Andreas1*
1

Division of Biochemistry and Molecular Biology, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens,
Athens
2
Fourth Surgery Department, University General Hospital “Attikon”, Athens

Colorectal adenocarcinoma is one of the most common malignant tumors of the gastrointestinal
tract and the second leading cause of cancer-related deaths among adults in Western countries.
miR-16 is involved in cancer-related cellular processes, including cell growth, proliferation and
apoptosis. miR-16 was shown to be significantly upregulated in colorectal adenocarcinoma
specimens compared to non-cancerous colorectal mucosae. Τhe aim of this project was the
potential prognostic and diagnostic significance of miR-16 expression in patients with colorectal
adenocarcinoma. Total RNA was extracted from 182 colorectal adenocarcinoma specimens and
86 paired non-cancerous colorectal mucosae. After polyadenylation of 2 μg total RNA and
reverse transcription into first-strand cDNA using an oligo-dT-adapter primer. miR-16 expression
was quantified using an in-house–developed reverse-transcription real-time quantitative PCR
method, based on the SYBR Green chemistry. SNORD43 & SNORD48 were both used as reference
genes. Next, we performed extensive biostatistical analysis. miR-16 was shown to be significantly
upregulated in colorectal adenocarcinoma specimens compared to non-cancerous colorectal
mucosae (AUC=0.60, 95% CI=0.53-0.67, P=0.008). Moreover, high miR-16 expression predicts
poor disease-free survival (P=0.016) and overall survival (P=0.008) of colorectal adenocarcinoma
patients. miR-16 overexpression is a significant unfavorable prognosticator in colorectal
adenocarcinoma and it predicts poor disease-free and overall survival of colorectal
adenocarcinoma patients. Interestingly, miR-16 overexpression retains its unfavorable
prognostic value in patients with advanced yet locally restricted colorectal adenocarcinoma that
has not grown through the wall of the colon or rectum (T3) and in those without distant
metastasis (M0).
Acknowledgements: This work was financially supported by the Hellenic Society of Medical Oncology.
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ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΕΚΠΛΥΣΕΩΝ ΒΙΟΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΡΙΖΙΔΙΑ
ΒΥΝΗΣ ΚΡΙΘΑΡΙΟΥ
Δορμούσογλου Μαργαρίτα1, Νταϊλιάνης Στέφανος1, Αντωνοπούλου Μαρία2,
Κωνσταντίνου Ιωάννης3, Βλαστός Δημήτριος2, Λαβράνου Αλέξια2, Καραπαναγιώτη Κ.
Χρυσή4, Μαναριώτης Δ. Ιωάννης5
1
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Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών, 30100, Αγρίνιο
3
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 45110, Ιωάννινα
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Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504, Πάτρα
5
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504, Πάτρα
2

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η φυσικοχημική ανάλυση των εκπλύσεων πυρολυμένου
βιοεξανθρακώματος (biochars) από ριζίδια βύνης κριθαριού, καθώς και η εκτίμηση της
τοξικότητάς τους, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και βιολογικών μοντέλων. Συγκεκριμένα,
μετά την πυρόλυση ριζιδίων βύνης κριθαριού, πραγματοποιήθηκαν έξι (6) διαδοχικές εκπλύσεις
με απεσταγμένο νερό του παραγόμενου βιοεξανθρακώματος (40 mL/έκπλυση) και συλλογή των
υδατικών φάσεων. Η φυσικοχημική ανάλυσή της 1ης έκπλυσης έδειξε υψηλές συγκεντρώσεις
PO43-, Cl-, ΝΟ3-, SΟ42-, F- και Br-, καθώς και μεταλλικών ιόντων Zn, Be, Cs, Mn, V και Se, οι οποίες
παρουσίασαν σημαντική μείωση μετά από την 2η και 2η έκπλυση. Παράλληλα, οι τοξικολογικές
αναλύσεις των εκπλύσεων που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση (α) του ανόστρακου
καρκινοειδούς Thamnocephalus platyurus (Thamnotoxkit FTM), (β) του βακτηρίου Vibrio fischeri
(μέθοδος βιοφωταύγειας Microtox) και (γ) ανθρώπινων λεμφοκυττάρων (μέθοδος
κυτταροτοξικότητας και ανίχνευσης μικροπυρήνων/CBMN), έδειξαν σημαντική τοξικότητα της
1ης έκπλυσης του βιοεξανθρακώματος, και σταδιακή μείωση μετά από διαδοχικές εκπλύσεις και
ειδικότερα μετά από την 3η έκπλυση, σε όλες τις περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα της παρούσας
μελέτης καταδεικνύουν τη χρησιμότητα επεξεργασίας (π.χ. έκπλυσης) των παραγόμενων
βιοεξανθρακωμάτων, προκειμένου να απαλειφθούν ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν
δυσμενείς βιολογικές επιπτώσεις, καθιστώντας το τελικό προϊόν κατάλληλο προς χρήση και
εφαρμογή.
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PHYSICOCHEMICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF
LEACHATE FROM BIOCHAR PRODUCED FROM MALT SPENT
ROOTLETS
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Ioannis3, Vlastos Dimitris2, Lavranou Alexia2, Karapanagioti Κ. Hrissi4, Manariotis D.
Ioannis5
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The present study investigates the physicochemical and toxicological profile of water aliquots
derived from malt spent rootlets biochars. Specifically, the physicochemical analysis primarily
performed in aliquots of six (6) serial washes of biochar (1.456 g of solid, primarily added in
column and finally washed 6 times with 40 mL of distilled water in any case), showed increased
levels of PO43-, Cl-, ΝΟ3-, SΟ42-, F- and Br-, as well as Zn, Be, Cs, Mn, V and Se in the 1st wash aliquot,
followed by a significant decrease over washes, while undetectable levels were recorded after 3
washes in almost all parameters measured. In parallel, the toxic potency of each aliquot was
recorded, using (a) instars II-III larvae of the fairy shrimp Thamnocephalus platyurus
(Thamnotoxkit FTM), (b) the Microtox bioassay (bioluminescent bacteria Vibrio fischeri, and (c)
the Cytokinesis Block MicroNucleus (CBMN) assay in human cultured lymphocytes. The results
showed that the 1st and 2nd aliquots were toxic for T. platyurus, followed by a significant
elimination of toxicity over washes. Similarly, a significant inhibition of Vibrio luminescence was
observed, after treatment with the 1st aliquot (EC50 ≤ 0.01 % v/v), with no toxicity to be
observed over washes. In addition, the CBMN assay showed that different concentrations (2.5-20
% v/v) of the 1st biochar aliquot were able to induce cytotoxic and genotoxic effects (in terms of
the percentage of micronuclei formation in binucleated cells) in lymphocytes, followed by a
significant attenuation over washes (2nd and 3rd washes, respectively). The current findings
revealed that at least two washes of biochar are prerequisite for improving its quality, thus being
a crucial step for improving biochars’ sustainable usage and application.
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ΓΕΝΟΤΟΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΥ N,N-DIETHYLMETA-TOLUAMIDE (DEET) ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ
ΓΟΝΙΔΙΟΥ
ΤΟΥ
ΡΕΤΙΝΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ
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Το Ν,Ν-διαιθυλο-μετα-τολουαμίδιο (N,N-Diethyl-meta-toluamide, DEET), αποτελεί τη δραστική
ουσία διαφόρων εντομοαπωθητικών σκευασμάτων σε συγκεντρώσεις 4-100%, παρέχοντας
αποτελεσματική προστασία έναντι ενός ευρέως φάσματος εντόμων. Υπολείμματά του έχουν
ανιχνευθεί σε διαφορετικά υδάτινα οικοσυστήματα σε όλο τον κόσμο. Η εκτεταμένη χρήση του
και η παρουσία του στο περιβάλλον το καθιστούν σημαντικό αναδυόμενο ρύπο και είναι
αναγκαίο να διερευνηθούν οι επιδράσεις του στο ανθρώπινο γενετικό υλικό. Η πιθανή
γενοτοξική και κυτταροτοξική δράση διαφορετικών συγκεντρώσεων (50, 100, 200 και 300
μg/ml) του DEET μελετήθηκε σε καλλιέργειες ανθρώπινων λεμφοκυττάρων με την εφαρμογή της
τεχνικής των μικροπυρήνων (Cytokinesis Block Micronucleus assay, CBMN assay) για την
ανίχνευση χρωμοσωματικών θραυσμάτων ή/και ολόκληρων χρωμοσώματων (μικροπυρήνων)
στο κυτταρόπλασμα διπύρηνων μεσοφασικών κυττάρων. Παρατηρήθηκε ότι το DEET επάγει
στατιστικά σημαντική αύξηση στις συχνότητες των μικροπυρήνων στις εξεταζόμενες
συγκεντρώσεις των 200 και 300 μg/ml γεγονός που υποδεικνύει γενοτοξική δράση. Αναλύοντας
το δείκτη κυτταροτοξικότητας (Cytokinesis block proliferation index, CBPI), διαπιστώθηκε
στατιστικά σημαντική μείωση σε όλες τις εξεταζόμενες συγκεντρώσεις συγκριτικά με τον
μάρτυρα, γεγονός που υποδηλώνει την κυτταροτοξική δράση του DEET. Το γονίδιο του
ρετινοβλαστώματος (Retinoblastoma, RB) αποτελεί γονίδιο-στόχο για την μελέτη πιθανών
μεταλλάξεων που επάγονται από διάφορους παράγοντες. Οι επιδράσεις του DEET στην
διαφοροποίηση της έκφρασης του γονιδίου RB μελετήθηκαν στις ίδιες καλλιέργειες ανθρώπινων
λεμφοκυττάρων με την εφαρμογή της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυμεράσης σε πραγματικό
χρόνο (Real Time PCR). Τα αποτελέσματα έδειξαν χαμηλή έκφραση του γονιδίου ανεξάρτητα της
συγκέντρωσης του DEET. Απαιτείται περαιτέρω μελέτη ώστε να καταλήξουμε σε τελικά
συμπεράσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν προηγούμενες μελέτες για την επίδραση
του DEET στην έκφραση του ανθρώπινου RB γονιδίου.
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GENOTOXIC EFFECTS OF THE INSECT REPELLENT N,N-DIETHYLMETA-TOLUAMIDE (DEET) AND ALTERATIONS IN THE EXPRESSION
OF RETINOBLASTOMA GENE ON HUMAN LYMPHOCYTES
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Drakakis Peter2, Vlastos Dimitris1
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N,N-diethyl-meta-toluamide (DEET), has been used as the active ingredient in the majority of the
commercial insect repellents for decades. It is commercially available at a concentration of 4% to
100% in various formulations for direct application on the skin or clothing. Its extensive usage is
related to the total protection it provides against a broad spectrum of biting insects. In the last
few years, residues of DEET have been detected all over the world in various aquatic
environments and even in drinking water. As a result of both extensive consumer use and
unintentional discharge into the environment, DEET has become an emerging contaminant and
the evaluation of its potential effects on human genetic material has to be investigated. The
genotoxic and cytotoxic activity of DEET at four different concentrations (i.e. 50, 100, 200 and
300 μg/ml) was studied in cultured human lymphocytes applying the cytokinesis block
micronucleus (CBMN) assay for the potential detection of micronuclei (MN) in the cytoplasm of
interphase cells. Our study reveals an increase in MN frequencies at all the tested concentrations;
however, DEET induces statistically significant genotoxic activity at the highest tested
concentrations of 200 and 300 μg/ml (more than two-fold increase compared with the control).
Cytokinesis block proliferation index (CBPI) demonstrated that DEET induces cytotoxic activity at
all the tested concentrations. Retinoblastoma (RB) gene represents a specific target gene for
studying the potential alterations caused by several factors. The effects of DEET in the expression
of the RB gene were studied in the above mentioned human lymphocytes cultures applying Real
Time PCR. The obtained results showed low gene expression irrespective of DEET concentration,
therefore, further studies are required in order to draw definite conclusions. It is worth noting
that there are no previous studies correlating DEET and its influence on RB gene expression.
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ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΥΜΗΣ
Ζουμπουρτικούδη Βαρβάρα , Πυργέλης Νικόλαος , Χατζηγρηγορίου Μαρία, Τασάκης
Ραφαήλ Νικόλαος, Τουράκη Μαρία
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών
Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τα προβιοτικά B. subtilis, L. plantarum και L. lactis είναι γνωστά για τη αντιμικροβιακή τους
δράση, γεγονός που έχει κινήσει το ενδιαφέρον της μεταβολομικής σε επίπεδο διαβακτηριακής
επικοινωνίας. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της πιθανής επίδρασης υπερκειμένου
καλλιέργειας των ανωτέρω προβιοτικών στο ζυμομύκητα Saccharomyces cerevisiae.
Πραγματοποιήθηκαν τρεις πειραματικές σειρές στις οποίες τα ελεύθερα κυττάρων υπερκείμενα
(CFS) του κάθε προβιοτικού προστέθηκαν σε υγρή καλλιέργεια S.cerevisiae σε τρεις διαφορετικές
αναλογίες ζύμη : CFS προβιοτικού (1:1, 2:1 και 1:2). Σε κάθε πειραματική σειρά μελετήθηκαν οι
ιδιότητες αυτοσυσσωμάτωση, υδροφοβία και ικανότητα σχηματισμού βιοφίλμ. Επίσης
προσδιορίστηκε η μεταβολή του pH του μέσου καλλιέργειας και η συγκέντρωση εκκρινόμενου
γαλακτικού οξέος. Παρατηρήθηκε ότι το υπερκείμενο του B.subtilis καθώς και του L.lactis
αναστέλλουν το σχηματισμό βιοφίλμ από τον S.cerevisiae στην σειρά 1:2, ενώ το υπερκείμενο
του L.plantarum προκαλεί μείωση του σχηματισμού βιοφίλμ στην σειρά 2:1. Παρατηρήθηκε
αύξηση της υδροφοβίας του S.cerevisiae ανερχόμενη σε 24.7% στην σειρά 2:1 (ζύμη : CFS
L.lactis). Η αύξηση αυτή ανήλθε σε 26.33% στην σειρά 2:1 (ζύμη : CFS L.plantarum) και σε 37%
στην σειρά 1:2 (ζύμη : CFS B.subtilis). Όσον αφορά την αυτοσυσσωμάτωση, το CSF του L.lactis
προκαλεί πλήρη αυτοσυσσωμάτωση του S.cerevisiae και στις 3 σειρές, το CSF του L.plantarum σε
όλες τις σειρές εκτός της 2:1 ενώ το CSF του B.subtilis επάγει την αυτοσυσσωμάτωση του
S.cerevisiae με μέγιστο 94% στην αναλογία 1:1. Δεν παρατηρήθηκε μεταβολή στην ανάπτυξη της
ζύμης παρουσία υπερκειμένων των προβιοτικών. Το γαλακτικό οξύ παρουσίασε διαφορετικό
πρότυπο έκκρισης, ενώ το pH παρουσίασε στατιστικά σημαντική μείωση σε σχέση με το
μάρτυρα (P0.001). Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής αποτελούν ένδειξη διακυτταρικής
επικοινωνίας.
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DISSECTING THE BACTERIAL QUORUM SENSING INTERPLAY OF
PROBIOTICS WITH YEAST INTERACTION
Zoumpourtikoudi Varvara, Pyrgelis Nikolaos, Chatzigrigoriou Maria, Tasakis Rafail
Nikolaos, Touraki Maria
General Biology Laboratory, Division of Molecular Biology, Genetics and Development, Department of Biology, Faculty of
Natural Sciences, Aristotle University of Thessaloniki

The probiotics B. subtilis, L. plantarum and L. lactis are well known for their antimicrobial
properties, a fact that has boosted studies at the level of metabolomics and quorum sensing.
The aim of this the present work was to examine the possible effect of cell free supernatants
(CFS) of the probiotic bacteria mentioned above on Saccharomyces cerevisiae culture. Three
experimental series were performed, in which CFS of each probiotic was added in liquid S.
cerevisiae culture at three different ratios yeast: probiotic CFS (1:1, 2:1 and 1:2). In each
experimental series the properties aggregation, hydrophobicity and biofilm formation ability
were studied. In addition the pH alterations in the culture medium and the extracellular
concentration of lactic acid were determined. It was observed that the CFS of B. subtilis as well as
of L. lactis inhibit the biofilm formation ability of S.cerevisiae at series 1:2, while the CFS of L.
plantarum reduces biofilm formation ability of S.cerevisiae at ratio 2:1. An increase in
hydrophobicity of S.cerevisiae amounting to 24.7% at ratio 2:1 (yeast: L. lactis CFS) was noticed.
This increase was 26.33% at ratio 2:1 (yeast: L. plantarum CFS) and 37% at series 1:2 (yeast: B.
subtilis CFS). Regarding aggregation, L. lactis CFS causes full aggregation of S.cerevisiae at all
series, L. plantarum CFS at all series except 2:1, while B. subtilis CFS induces aggregation of yeast
with a maximum of 94% at 1:1 ratio. No significant adverse effect on yeast growth was observed
in the presence of the CFS of each probiotic. Lactic acid presented a different pattern of
excretion while pH presented statistically significant reduction in relation to control (P0.001).
The results of this study are indicative of the existence of an intracellular communication
between probiotics and yeast.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
Ζώη Ίρις, Χοβαλοπούλου Μαρία-Ελένη, Μπερτσάτος Ανδρέας, Βαλάκος Ευστράτιος
«Σύγχρονη Σκελετική Συλλογή Αναφοράς Ελληνικού Πληθυσμού», Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα
Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Η εκτίμηση του φύλου είναι θεμελιώδες βήμα για τους φυσικούς ανθρωπολόγους στη
παλαιοδημογραφική ανάλυση ενός πληθυσμού. Ο προσδιορισμός του φύλου μπορεί να
επιτευχθεί τόσο μέσω οπτικών όσο και μετρικών μεθόδων. Οι μετρικές μέθοδοι χρησιμοποιούν
μετρήσεις σκελετικών διαστάσεων, οι οποίες αξιολογούνται βάσει εξισώσεων υπολογισμένων
από γνωστό πληθυσμό. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εφαρμογή εξισώσεων πρόβλεψης
φύλου σε αρχαιολογικούς ελληνικούς πληθυσμούς. Οι εξισώσεις πρόβλεψης φύλου παρήχθησαν
το 2011 από τη Χαρίση και τους συνεργάτες της και στηρίζονται στη σύγχρονη συλλογή
αναφοράς του ΕΚΠΑ. Μελετήθηκαν 5 αρχαιολογικοί πληθυσμοί, οι οποίοι προέρχονται από την
αρχαία Κόρινθο, την Κέρκυρα, την Αγία Τριάδα Θήβας, την Έδεσσα και τη Θήβα. Η συγκεκριμένη
μελέτη χρησιμοποιεί 3 μετρήσεις του βραχιονίου και της κερκίδας καθώς και 2 μετρήσεις της
ωλένης. Το φύλο του αρχαιολογικού δείγματος εκτιμήθηκε από την μελέτη της μορφολογίας της
λεκάνης και του κρανίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και δεδομένου ότι μια εξίσωση
πρόβλεψης φύλου προκειμένου να θεωρηθεί αξιόπιστη μέθοδος πρέπει να εμφανίζει ποσοστό
επιτυχούς ταξινόμησης >70%, η εφαρμογή των μετρήσεων της ωλένης στην εκτίμηση του φύλου
σε αρχαιολογικά δείγματα δεν είναι επαρκής. Το υψηλότερο ποσοστό, μόλις 66.76%, το
παρουσίασε το μέγιστο πλάτος της κάτω επίφυσης. Αντιθέτως, η εφαρμογή των μετρήσεων τόσο
του βραχιονίου όσο και της κερκίδας μπορεί να θεωρηθεί επαρκής και αξιόπιστη. Πιο
συγκεκριμένα, η μέγιστη κάθετη διάμετρος κεφαλής του βραχιονίου, ο συνδυασμός της με το
επικονδυλικό πλάτος καθώς και το μέγιστο πλάτος της κάτω επίφυσης της κερκίδας,
παρουσιάζουν ποσοστό επιτυχούς ταξινόμησης ≥72%. Αξίζει τέλος να αναφέρουμε πως σχετικά
με τις εξισώσεις που συμπεριλαμβάνουν τις μετρήσεις του βραχιονίου, η δεξιά πλευρά εμφανίζει
πάντα υψηλότερα ποσοστά, ενώ στην περίπτωση της κερκίδας ισχύει το αντίστροφο με εξαίρεση
αυτές που συμπεριλαμβάνουν τη μέτρηση της κάτω επίφυσης καθώς και τον συνδυασμό των
τριών μετρήσεων.
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RELIABILITY TESTING OF METRIC METHODS
DETERMINATION IN ANCIENT SKELETAL REMAINS
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SEX

Zoi Iris, Chovalopoulou Maria-Eleni, Bertsatos Andreas, Valakos Efstratios
“Athens Skeletal Collection”, Division of Animal and Human Physiology, Department of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens

Sex estimation is fundamental to paleodimographic analysis. Determination of skeletal sex can
be achieved using visual or metric methods. Metric methods utilize dimensional measurements
of skeletal remains, which are then compared to calculations of known populations. The aim of
this study is to test the application of sex prediction equations in ancient Greek skeletal remains.
The equations for predicting sex were produced from Charisi and her colleagues in 2011 using
the Athens collection. For the purpose of this research five ancient populations were examined;
Ancient Corinth, Corfu, Agia Triada Thebes, Edessa and Thebes. Regarding the dimensional
measurements, three measurements were taken bilaterally from both humerus and radius and
two measurements were obtained from the ulna. Sex of the archaeological sample was
evaluated on the basis of cranial and os coxa morphology. In order to consider a sex prediction
equation reliable, it has to reach a classification accuracy over 70%. Consequently and according
to our results, ulnar measurements cannot be considered adequate for sex determination of
ancient skeletal remains. The maximum ulnar distal width achieved the highest classification
accuracy of 66.7%. On the contrary, humeral as well as radial measurements can be considered
adequately reliable for sex determination of ancient skeletal remains. More specifically, the
humeral vertical head diameter, its combination with the humeral epicondylar width as well as
the maximum radial distal width, achieve a classification accuracy over 72%. Finally, regarding
the humeral sex prediction equations, the bones of the right side always reach a higher
classification accuracy than the bones of the left side, while in case of the radial sex prediction
equations the reverse applies. The exceptions concern the sex prediction equations which
include all the radial measurements as well as the radial distal width.
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H ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ CP38 ΣΤΗ
ΧΟΡΙΟΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ DROSOPHILA MELANOGASTER –
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΩΟΓΕΝΕΣΗ
Θάνου Β. Ελένη1, Βελέντζας Δ. Αθανάσιος1, Βελέντζας Δ. Παναγιώτης1,2, Καταραχιά Α.
Σταματία1, Μπάκου Ε. Βασιλική1, Παπασιδέρη Σ. Ισιδώρα1, Στραβοπόδης Ι. Δημήτριος1
1

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου 15784, Αθήνα, Ελλάδα
2
Department of Cancer Biology, University of Massachusetts, Medical School, Worcester, MA 01605, USA

Η χοριογένεση, κατά την οποία συγκροτείται το χόριο, πραγματοποιείται από περιφερειακά
οργανωμένες ομάδες θυλακοκυττάρων κατά την τελευταία φάση της ωογένεσης. Στην παρούσα
μελέτη, διερευνήθηκε ο αρχιτεκτονικός ρόλος της πρωτεΐνης Cp38 στη διαμόρφωση της
οριζόντιας πολυπλοκότητας του χορίου, καθώς και στην παθο-φυσιολογία του ώριμου
ωοθυλακίου. Για τον σκοπό αυτό, μετά από εφαρμογή του GAL4/UAS γενετικού συστήματος και
της RNAi παρεμβατικής τεχνολογίας, επιτεύχθηκε ισχυρή αποσιώπηση έκφρασης της Cp38
πρωτεΐνης εκλεκτικά στο θυλακοκυτταρικό διαμέρισμα των ωοθυλακίων. Η εξωτερική
μορφολογία του χορίου γεννημένων ωοθυλακίων των διπλά διαγονιδιακών στελεχών
αποκαλύφθηκε δια μέσου Φωτονικής Μικροσκοπίας (LM) και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας
Σάρωσης (SEM), ενώ εφαρμόστηκε πειραματική δοκιμασία ελέγχου της εκκολαψιμότητας.
Διαπιστώθηκε ότι τα γεννημένα ωοθυλάκια εντόμων με μειορρυθμισμένη την Cp38 πρωτεΐνη
εμφανίζονται με ποικιλία δυσμορφικών φαινοτύπων ως προς την οριζόντια τους
πολυπλοκότητα, καθώς και με σχεδόν μηδενική εκκολαψιμότητα. Τα Cp38 διπλά διαγονιδιακά
ωοθυλάκια χαρακτηρίζονται από δραματικές μορφογενετικές αλλοιώσεις, με έντονα
υποπλασμένα και συσπειρωμένα αναπνευστικά νημάτια, ενώ συχνά η μικροπύλη τους
παρουσιάζεται αποφραγμένη. Επιπλέον, όπως αποδείχθηκε μέσω ανάλυσης με την SEM
τεχνολογία, η απώλεια της Cp38 πρωτεΐνης οδηγεί σε δομική ανομοιομορφία της επιφάνειας των
ωοθυλακίων, με εμφανή την έλλειψη των θυλακοκυτταρικών αποτυπωμάτων και την αυξημένη
ευθραυστότητα. Η παρουσία της ομόλογης Cp36 πρωτεΐνης αδυνατεί να υποκαταστήσει την
απώλεια έκφρασης της Cp38, ενώ η δημιουργία μίας σειράς διακριτών παθολογικών φαινοτύπων
απουσία αυτής υποδεικνύει τον ρόλο της Cp38 ως βασικού ρυθμιστή αναπτυξιακής
πλαστικότητας κατά την χοριογένεση. Συνοψίζοντας, από τη μελέτη αυτή, καταδεικνύεται ο
θεμελιώδης και μη-πλεονάζων ρόλος της Cp38 πρωτεΐνης στον φυσιολογικό σχηματισμό του
χορίου της D. melanogaster.
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THE ESSENTIAL CONTRIBUTION OF CP38 PROTEIN IN DROSOPHILA
MELANOGASTER
CHORIOGENESIS
–
A
REGULATOR
OF
DEVELOPMENTAL PLASTICITY DURING OOGENESIS
Thanou V. Eleni1, Velentzas D. Athanassios1, Velentzas D. Panagiotis1,2, Katarachia A.
Stamatia1, Mpakou E. Vasiliki1, Papassideri S. Issidora1, Stravopodis J. Dimitrios1
1

Division of Cell Biology and Biophysics, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens,
Panepistimioupolis, Zografou 15784, Athens, Greece
2
Department of Cancer Biology, University of Massachusetts, Medical School, Worcester, MA 01605, USA

Chorion is produced by peripherally organized groups of follicle cells during the last phase of
oogenesis, a process widely known as choriogenesis. The present study, aims at illuminating the
architectural role of Cp38 protein in chorion’s regional specialization and patho-physiology of
Drosophila melanogaster mature egg. The effects of Cp38 chorionic-gene expression silencing,
specifically in the follicle-cell compartment of developing ovary, were examined after suitable
employment of the GAL4/UAS binary genetic system and RNAi technology. Light Microscopy
(LM) and Scanning Electron Microscopy (SEM) technological approaches revealed the external
morphology of chorion in double transgenic laid eggs, while an eclosion assay was also
performed. The disastrous impact of Cp38 chorionic-protein expression silencing is
demonstrated by the variety of dysmorphic phenotypes regarding follicle’s regionally
specialized structures. Specifically, micropyle, a follicle channel important for sperm entry,
appears to be deformed in the vast majority of Cp38-downregulated follicles. Moreover, the
fundamental role of Cp38 chorionic protein in the morphogenesis of dorsal appendages is
documented by the growth of coiled and highly dysmorphic dorsal appendages in double
transgenic follicles. SEM analysis of Cp38-depleted laid eggs reveals an abnormally thin and
fragile eggshell, without follicular imprints. Finally, follicle cell-specific downregulation of Cp38
protein results in production of flies with severely impaired fertility. The presence of Cp36
homologous protein is unable to compensate for the lack of Cp38 expression, while the
development of several and distinct pathological phenotypes observed in Cp38-depleted
follicles indicates a role for Cp38 as a key regulator of chorion’s developmental plasticity.
Conclusively, this study unearths the essential, and far from redundant, role of Cp38 protein in D.
melanogaster patterning establishment of chorion’s regional specialization.
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ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ
Θεοδωρής Ιωάννης, Σαββίδης Αλέξανδρος, Κατσίφας Ευστάθιος, Καραγκούνη Αμαλία
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών,15701 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα

Η σημασία των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι μεγάλη αφού είναι πλούσια σε ασβέστιο,
φώσφορο, βιταμίνη Α, κορεσμένα λιπαρά και πρωτεΐνες. Το γιαούρτι ορίζεται σαν ημιστέρεο
γαλακτοκομικό προϊόν που παράγεται από τη ζύμωση του γάλακτος με τη συνδυασμένη δράση
των οξυγαλακτικών βακτηρίων Streptococcus thermophilus και Lactobacillus bulgaricus. Η
συνολική διεργασία παρασκευής γιαουρτιού περιλαμβάνει τη μετατροπή της λακτόζης του
γάλακτος σε γαλακτικό οξύ με τη βοήθεια της συμβιωτικής καλλιέργειας των αναφερθέντων
στελεχών. Μόλις το pH γίνει μικρότερο από 4,6 (ισοηλεκτρικό σημείο καζεΐνης) τότε
αποσταθεροποιείται το σύμπλοκο καζεΐνης-φωσφορικού ασβεστίου και σχηματίζεται το πήγμα,
που εκφράζεται ως γιαούρτι. Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο την απομόνωση και
ταυτοποίηση στελεχών του γένους Lactobacillus από διαφορετικά είδη γιαουρτιών μιας
βιομηχανίας και την ανάπτυξη ενός συγκεκριμένου στελέχους σε βιοαντιδραστήρα όγκου 7,5L
με σκοπό η βιομηχανία να παράγει η ίδια τις προκαλλιέργειες (starter cultures) που χρειάζεται.
Πραγματοποιήθηκε λήψη δείγματος από 5 διαφορετικούς τύπους γιαουρτιών. Ακολούθησαν
διαδοχικές καλλιέργειες και εμβολιασμός σε θρεπτικό υπόστρωμα MRS medium και Μ-17. Σε
κάθε δείγμα έγινε ποσοτικός προσδιορισμός στελεχών του γένους Streptococcus και
Lactobacillus (4,1×105 cfu / g έως 5,35×107 cfu / g) και στη συνέχεια απομόνωση των στελεχών
σε καθαρές καλλιέργειες. Ακολούθησε μοριακή ταυτοποίηση με ανάλυση του γονιδίου 16S rDNA
σε όλα τα στελέχη του απομονώθηκαν. Στη συνέχεια έγινε επιλογή και ανάπτυξη δύο στελεχών,
ενός S. thermophilus και ενός L. bulgaricus σε βιοαντιδραστήρα με στόχο την παραγωγή βιομάζας
σε μεγάλες ποσότητες η οποία προωθήθηκε για λυοφιλίωση για να αποτελέσει το “starter
culture” της βιομηχανίας . Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τον κυρίαρχο ρόλο στη ζύμωση του
γιαουρτιού έπαιξε το L. bulgaricus.
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MICROBIAL POPULATION OF GREEK YOGURT
Theodoris Ioannis, Savvides Alexandros L., Katsifas Eustathios A., Karagouni Amalia D.
Microbiology Laboratory, Division of Botany, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens ,
Panepistimioupoli, 15701 Zografou, Athens

The importance of milk products is notable because they are rich in calcium, phosphorus,
vitamin D, saturated fat and proteins. Yogurt is defined as a semi-solid dairy product obtained by
the fermentation of milk and the combined action of lactic acid bacteria Streptococcus
thermophilus and Lactobacillus bulgaricus. The total yogurt manufacturing process involves the
conversion of milk lactose to lactic acid with the aid of symbiotic culture of these strains. Once
the pH is less than 4.6 (the isoelectric point of casein), then the casein-calcium phosphate
complex is destabilized and the curd is formed, which expresses itself as yogurt. The present
study aims to isolate and identify strains of the genus Lactobacillus from different types of
yogurt. In the following stage a particular strain was selected and developed in the bioreactor
(volume of 7.5 L) with the objective to produce the starter cultures which each industry may
need. Samples were collected from 5 different types of yogurt. Subsequently serial dilution and
inoculation into MRS and M-17 agar plates was performed. Total Streptococci and Lactobacilli
population of every yogurt was estimated (4,1×105 cfu /g to 5,35×107 cfu/g) and the strains
isolated. Molecular identification using the analysis of the 16S rDNA gene followed. Next, two
strains were chosen; an S.thermophilus and an L.bulgaricus, and grown in the bioreactor to
obtain large quantities of biomass. This biomass underwent lyophilization, in order to be the
starter culture for the dairy industry. The results indicated that L.bulgaricus played the dominant
role at the fermentation.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΙΦΟΣΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΦΑΓΙΚΗ
ΡΟΗ ΣΕ ΙΣΤΟ ΗΠΑΤΟΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥ
Ιωαννίδου Εριφύλη, Πουλιλιού Σταματία, Κακουράτος Χρήστος, Γιατρομανωλάκη
Αλεξάνδρα, Κουκουράκης Ι. Μιχαηλ
1

Μονάδα Ακτινοβιολογίας και Ακτινοπαθολογίας, Κλινική Ακτινοθεραπείας/Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη 68100
2
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Τμήμα Ιατρικής,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη 68100

Η αμιφοστίνη είναι ένα ανόργανο τριφωσφορικό μη δραστικό με ηλεκτρόφιλες ομάδες
χημικοθεραπευτικών φαρμάκων. Προστατεύει σημαντικά από οισοφαγίτιδα, στοματίτιδα,
πνευμονίτιδα και ακτινική εντερίτιδα. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η έκφραση των
πρωτεϊνών LC3A, LC3B, TFEB, p62, LAMP2a, Cathepsin-D και TIP47 που εμπλέκονται στο
αυτοφαγικό μονοπάτι, μετά τη χορήγηση αμιφοστίνης σε ποντίκια BALB/c. Η αμιφοστίνη
χορηγήθηκε σε δόση 200mg/kg υποδορίως και ακολούθησε απομόνωση ιστού από το ήπαρ
ποντικού 30 και 60 λεπτά μετά τη χορήγηση της. Μετά από κλασματοποίηση σε πυρηνικό και
κυτταροπλασματικό κλάσμα και ποσοτικοποίηση της ολικής πρωτεΐνης μελετήθηκε η έκφραση
πρωτεϊνών χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ανοσοαποτύπωματος κατά Western. Τα επίπεδα
έκφρασης του TFEB αυξάνονται στο πυρηνικό κλάσμα 30΄μετά τη χορήγηση αμιφοστίνης που
συνεπάγεται αυξημένη βιογένεση λυσοσωμάτων και μεταγραφή των γονιδίων της αυτοφαγίας,
ενώ 60΄ μετά ο TFEB επιστρέφει στο κυτταρόπλασμα όπου υπερεκφράζεται. Επίσης
παρατηρείται μείωση του p62 στο κυτταρόπλασμα 30΄ με τη χορήγηση αμιφοστίνης λόγω
αυξημένης αυτοφαγικής ροής. Το πρότυπο έκφρασης της LC3B συμπίπτει με αυτό του TFEB,
καθώς παρατηρείται αύξηση της στο κυτταρόπλασμα 60΄ μετά τη χορήγηση αμιφοστίνης,
υποδεικνύοντας αυξημένη αυτοφαγική ροή. Όσον αφορά την LC3A παρατηρείται μείωση στο
κυτταροπλασματικό κλάσμα 60΄ μετά τη χορήγηση αμιφοστίνης. Τέλος, παρατηρείται μείωση
στα επίπεδα έκφρασης των πρωτεϊνών Cathepsin-D, LAMP2a και TIP47 στο κυτταρόπλασμα 60΄
μετά τη χορήγηση αμιφοστίνης, λόγω έντονης κατανάλωσης λυσοσωμάτων και αύξηση της
λιποφαγίας. Η αύξηση της έκφρασης του TFEB κάτω από τις ίδιες συνθήκες είναι υπεύθυνη για
την αναπλήρωση των λυσοσωμάτων. Από τα αποτελέσματά μας προκύπτει το συμπέρασμα ότι
60΄ μετά τη χορήγηση της αμιφοστίνης η αυτοφαγική ροή αυξάνεται σημαντικά, πιθανώς στα
πλαίσια ενός ομοιοστατικού μηχανισμού επιβίωσης των ακτινοβολημένων ηπατοκυττάρων.
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STUDY OF THE EFFECT OF AMIFOSTINE IN AUTOPHAGIC FLOW IN
MOUSE LIVER TISSUE
Ioannidou Erifili, Pouliliou Stamatia, Kakouratos Christos, Giatromanolaki Alexandra,
Koukourakis Michael I.
1

Radiobiology and Radiopathology Unit, Radiotherapy/Oncology Clinic, Medical School, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis 68100, Greece
2
Anatomical Pathology Laboratory, Medical School, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis 86100, Greece

Amifostine is an inorganic triphosphate which is non-reactive with electrophilic groups of
chemotherapeutic drugs. It protects considerably from esophagitis, stomatitis, pneumonitis and
radial enteritis. In the present study, the expression of proteins LC3A, LC3B, TFEB, p62, LAMP2a,
Cathepsin-D and TIP47, which are involved in the autophagic pathway, were studied after
amifostine administration into BALB/c mice. Initially, 200mg/kg amifostine was administrated
subcutaneously and tissue from mouse liver 30 and 60 minutes after administration was
isolated. After nuclear and cytoplasmic fractionation and quantification of total protein, the
expression of proteins was studied by using immunoblot method Western. The TFEB expression
levels were increased in nuclear fraction 30 minutes after amifostine administration involving
increased lysosomal biogenesis and transcription of autophagic genes, while 60 minutes after
amifostine administration the TFEB returns to the cytoplasm, where it is overexpressed.In
addition, a decline of p62 in the cytoplasm was observed 30 minutes after amifostine
administration, due to increased autophagic flow. The pattern of LC3B expression coincides with
the respective of TFEB, since LC3B was increased in the cytoplasm 60 minutes after amifostine
administration, indicating increased autophagic flow. Regarding LC3A, a decline in cytoplasmic
fraction was observed 60 minutes after amifostine administration. Finally, a reduction in the
expression levels of Cathepsin-D, LAMP2a and TIP47 in the cytoplasm was observed 60 minutes
after administration of amifostine, due to intense consumption of lysosomes and increase of
lipophagy. The increased expression of TFEB under the same conditions is responsible for the
replacement of lysosomes. According to our results, we conclude that 60 minutes after
administration of amifostine, the autophagic flow increases significantly, possibly as part of a
homeostatic survival mechanism of the irradiated hepatocytes.
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ΤΟ ΠΛΑΓΚΤΙΚΟ ΤΡΟΦΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΥΛΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟΥ

Καλανταρίδου Γεωργία, Δεμερτζιόγλου Μαρία, Καραγιάννη Αικατερίνη, Γενίτσαρης
Σάββας, Στεφανίδου Νατάσσα, Στάμου Γεωργία, Μουστάκα-Γούνη Μαρία, Μιχαλούδη
Ευαγγελία
1
2

Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεστημιούπολη
Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεστημιούπολη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση του πλαγκτικού τροφικού πλέγματος σε μια
τεχνητή υδατοσυλλογή κατά τη διάρκεια της άνθισης του απτοφύκους Chrysochromulina parva.
Για τον σκοπό αυτό έγινε ανάλυση της βιοποικιλότητας και της αφθονίας της φυτοπλαγκτικής και
ζωοπλαγκτικής κοινωνίας στην τεχνητή λιμνούλα που βρίσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν δέκα εβδομαδιαίες δειγματοληψίες την περίοδο
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2016. Από τη μικροσκοπική ανάλυση των δειγμάτων στη φυτοπλαγκτική
κοινωνία καταγράφηκαν συνολικά 32 τάξα και κυριάρχησαν τα Chlorophyceae (Χλωροφύκη) και
Bacillariophyceae (Διάτομα), ενώ στη ζωοπλαγκτική κοινωνία καταγράφηκαν συνολικά 37 τάξα
και κυριάρχησαν τα Rotifera (Τροχοφόρα). Στις τέσσερις πρώτες δειγματοληψίες καταγράφηκε
άνθιση του απτοφύκους C. parva με αφθονία που έφτασε τα 139565 × 103 άτομα/L. Τη μείωση
του C. parva στις επόμενες δειγματοληψίες ακολούθησε η αύξηση του κρυπτοφύκους
Rhodomonas sp. και του χλωροφύκους Golenkinia sp. που κυριάρχησαν με 232 - 72029 και 21775
- 133287 × 103 άτομα/L αντίστοιχα. Στη ζωοπλαγκτική κοινωνία όσον αφορά την αφθονία
κυριάρχησαν τα τροχοφόρα Synchaeta oblonga και Anuraeopsis fissa. Η αφθονία κυμάνθηκε σε
χαμηλές τιμές από 6 μέχρι 12 ατόμα/ L μέχρι την πέμπτη δειγματοληψία, ενώ στις επόμενες
δειγματοληψίες παρατηρήθηκαν μεγαλύτερες τιμές αφθονίες που κυμάνθηκαν από 180 έως 916
άτομα/L. H αντίστροφη σχέση της αφθονίας μεταξύ φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού που
παρατηρήθηκε πιθανόν δείχνει τη βόσκηση που ασκεί το ζωοπλαγκτό στο φυτοπλαγκτό·
εξάλλου το μικρό μεγέθους του C. parva (4,3 × 3,2 μm, V=34,8 μm3) το καθιστά κατάλληλο για
τροφή των τροχοφόρων.

110

Proceedings of the 39th E.E.B.E.Scientific Conference, Lamia, May 25-27, 2017

THE PLANKTONIC FOOD WEB OF THE ARTIFICIAL POND AT THE
ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI
Kalantaridou Georgia, Demertzioglou Maria, Karagianni Aikaterini, Genitsaris Savvas,
Stefanidou Natassa, Stamou Georgia, Moustaka-Gouni Maria, Michaloudi Evangelia
1
2

Division of Zoology, Departmemt of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Panepistimioupoli
Division of Botany, Departmemt of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Panepistimioupoli

The aim of the present study was the study of the planktonic food web of an artificial pond
during the bloom of the haptophyte Chrysochromulina parva. For that purpose, the biodiversity
and abundance of the phytoplankton and zooplankton communities from the artificial pond,
within the campus of A.U.Th., were analyzed. Ten weekly samplings were carried out during
October-December 2016. During the microscopic analysis, 32 taxa were identified comprising
the phytoplankton community with Chlorophyceae and Bacillariophyceae being dominant. The
zooplankton community consisted of 37 taxa with Rotifers being dominant. During the first four
samplings, a bloom of the haptophyte Chrysochromulina parva was recorded with abundance
values reaching 139565 × 103 individuals/L. Following the decrease of C. parva during the next
samplings, the cryptophytes Rhodomonas sp. and chlorophyte Golenkinia sp. increased their
participation dominating with 232 – 72029 and 21775 – 133287 × 103 individuals /L, respectively.
The zooplankton community was dominated in terms of abundance by rotifers Synchaeta
oblonga and Anuraeopsis fissa. During the first four samplings, their abundance ranged at low
levels from 6 to 12 individuals/L, while during the next samplings their numbers reached higher
levels ranging from 180 to 916 individuals/L. The reverse relation between the phytoplankton
and zooplankton abundance possibly indicates that the phytoplankton community was
controlled by zooplankton grazing; the small size of C. parva (4.3 × 3.2 μm, V=34.8 μm3) makes it
suitable food for rotifers.

111

Πρακτικά 39ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Λαμία, 25-27 Μαϊου 2017

ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ
ΓΟΝΙΔΙΟΥ
ΤΗΣ
ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ENOS)
ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΕΤΑΑΝΑΛΥΣΗ
Κάμπα Μαρία1, Μπράλιου Γεωργία1, Βρίγκου Ελένη2, Βασιλείου Χριστίνα1, Κοντού
Παναγιώτα1, Γιαλεράκη Αργυρή2, Τσαντές Αργύριος2, Τσαγκάρης Ηρακλής3, Μπάγκος
Παντελής1
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Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία, 35131, Ελλάδα
Αιματολογικό Εργαστήριο και Τράπεζα Αίματος, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν”, Αθήνα, Ελλάδα
3
2η Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο “Αττικόν”, Αθήνα, Ελλάδα
2

Η Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση (ΠΑΥ) χαρακτηρίζεται από υψηλή πνευμονική αρτηριακή
πίεση στους πνεύμονες. Η γενετική αιτιολογία της παραμένει ασαφής. Ο πολυμορφισμός 27bp
VNTR στο εσώνιο 4 του γονιδίου eNOS (endothelial nitric oxide synthase) έχει προηγουμένως
συσχετισθεί με την ΠΑΥ και την χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Η παρούσα
εργασία αποτελεί καταρχήν μία μελέτη ασθενών-μαρτύρων (πρώτη σε ελληνικό πληθυσμό) που
εξετάζει την πιθανή γενετική συσχέτιση του παραπάνω πολυμορφισμού με την ΠΑΥ. Επιπλέον,
πραγματοποιήθηκε μετα-ανάλυση για να διερευνηθεί η γενετική συσχέτιση με ΠΑΥ και ΧΑΠ.
Δείγματα αίματος από 88 ασθενείς με ΠΑΥ και από 88 υγιείς μάρτυρες από το «Αττικόν»
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθήνας αναλύθηκαν ως προς το γονότυπο με τη χρήση PCR
και ηλεκτροφόρησης σε γέλη πολυακρυλαμιδίου. Κατόπιν, μια εκτεταμένη βιβλιογραφική
έρευνα πραγματοποιήθηκε με χρήση των όρων «eNOS» και «mutation» σε συνδυασμό με «ΠΑΥ»
ή «ΧΑΠ». Τα δεδομένα αναλύθηκαν με το Cochran Armitage Trend Test. Η γονοτυπική ανάλυση
για τον πολυμορφισμό VNTR του γονιδίου eNOS δεν έδειξε καμία διαφορά στην αναλογία των
αλληλόμορφων μεταξύ ασθενών και μαρτύρων (39/137). Στη συνέχεια, διεξήχθη μετα-ανάλυση
για να εξεταστεί η πιθανή συσχέτιση του πολυμορφισμού eNOS VNTR με ΠΑΥ συνδυάζοντας τα
δεδομένα από δύο μελέτες μαζί με τα παρόντα δεδομένα. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική
συσχέτιση για τον πολυμορφισμό eNOS VNTR με ΠΑΥ. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μεταανάλυση με τη συγκέντρωση δεδομένων από πέντε μελέτες που αφορούσαν την ΧΑΠ. Τα
αποτελέσματα έδειξαν στατιστικά σημαντική συσχέτιση του VNTR πολυμορφισμού του eNOS με
την ανάπτυξη της ΧΑΠ (OR 0.77; 95%CI: 0.59- 1.00). Συμπερασματικά, ο γονότυπος ΒΒ του
γονιδίου eNOS σχετίζεται με την ανάπτυξη της ΧΑΠ. Ωστόσο, λόγω σπανιότητας της νόσου,
περισσότερες μελέτες απαιτούνται για την επιβεβαίωση των ευρημάτων μας.

112

Proceedings of the 39th E.E.B.E.Scientific Conference, Lamia, May 25-27, 2017

GENETIC POLYMORPHISM OF ENDOTHELIAL NITRIC OXIDE
SYNTHASE GENE AND ITS ASSOCIATION WITH PULMONARY
ARTERIAL HYPERTENSION: A CASE-CONTROL STUDY AND A METAANALYSIS
Kampa Maria1, Braliou Georgia1, Vrigou Eleni2, Vasiliou Christina1, Kontou Panagiota1,
Gialeraki Argyri2, Tsantes Argirios2, Tsangaris Iraklis3, Bagos Pantelis1
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3
2nd Critical Care Department, University Hospital “Attikon”, Athens, Greece
2

Pulmonary Arterial Hypertension (PAH) is characterized by increased pulmonary blood pressure
in the lungs. The genetic etiology of the disease is still unclear. The 27bp VNTR in intron 4 of
eNOS gene (endothelial nitric oxide synthase) has previously been shown to be associated both
with PAH and chronic obstructive pulmonary disease (COPD). This work is a case-control study
(first in a Greek cohort) exploring the genetic association of the above polymorphism with PAH.
Additionally, meta-analyses were conducted to explore genetic associations both with PAH and
COPD. Blood samples from 88 patients with PAH and 88 healthy individuals from “Attikon”
University Hospital of Athens were genotyped using PCR followed by polyacrylamide gel
electrophoresis. Consequently, an extensive literature search was performed using the terms
“eNOS” and “mutation” combined with “PAH” or “COPD”. Retrieved data were analyzed with
Cochran-Armitage trend test. Association testing was also assessed by pooled odds ratios (ORs)
and 95% confidence intervals (95%CIs) according to the fixed and random effects model.
Genotype analysis for the eNOS VNTR polymorphism indicated no difference on the alleles ratio
between patients and controls (39/137). Afterwards, meta-analysis was performed examining
the possible association of the eNOS VNTR polymorphism with PAH merging data from two
studies together with present data. No significant association was illustrated for the eNOS VNTR
polymorphism with PAH. Additionally, meta-analysis was performed merging data from 5
studies concerning COPD. The results indicated a statistically significant association of the eNOS
VNTR polymorphism with the development of COPD (OR 0.77; 95%CI: 0.59- 1.00). We conclude
that the BΒ variant of eNOS gene is associated with COPD development. However, due to
disease rarity, more studies are needed to confirm our findings.
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ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟ

ΤΩΝ

Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, Κωνσταντή Ουρανία, Παπασιδέρη Ισιδώρα
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής,Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο κυτταροσκελετός είναι ένα δυναμικό και περίπλοκο δίκτυο πρωτεϊνών οι οποίες
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους άμεσα ή έμμεσα μέσω άλλων πρωτεϊνών. Έχει τεράστια σημασία και
διεκπεραιώνει πολλούς ρόλους στο κύτταρο. Αρχικά, εστιάζουμε στην εύρεση ασθενειών που
σχετίζονται με τον κυτταροσκελετό και στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει χώρα αυτή η
αλληλεπίδραση. Στη συνέχεια από το σύνολο των ασθενειών επιλέγονται οι μεταβολικές και οι
νευρομυϊκές ασθένειες και για αυτές εντοπίζονται τα σηματοδοτικά μονοπάτια που εμπλέκονται
στην εμφάνιση ή την εξέλιξή τους. Τα σηματοδοτικά αυτά μονοπάτια σχετίζονται και με τις
ασθένειες που μελετάμε και με τον κυτταροσκελετό. Κάποια από αυτά τα σηματοδοτικά
μονοπάτια τα οποία παρουσιάζουν εντονότερο ενδιαφέρον, αναλύθηκαν περαιτέρω και
εντοπίστηκαν τα γονίδιά τους που έχουν ενεργό ρόλο στις ασθένειες και στον κυτταροσκελετό.
Τα γονίδια αυτά μελετήθηκαν με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία και καταλήξαμε σε μία
ομάδα γονιδίων ήδη γνωστών για την εμπλοκή τους στις ασθένειες και μία άλλη ομάδα για την
οποία οι πληροφορίες είναι λιγότερες. Χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες που έχουμε
συλλέξει και συνδυάζοντας τα βιβλιογραφικά δεδομένα, μελετήθηκε η δράση ορισμένων
φαρμάκων που σχετίζονται με κάποια από τα γονίδια, που είναι κοινά στις μελετώμενες
ασθένειες. Τέλος, γίνονται πιθανές υποθέσεις για μελλοντική έρευνα που αφορά τη χορήγησή
τους σε ασθενείς που πάσχουν από άλλες ασθένειες.
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SYSTEMIC ANALYSIS OF SIGNALING PATHWAYS OF DISEASES
RELATED TO THE CYTOSKELETON
Kanelli Zoi-Eirini, Konstanti Ourania, Papassideri Issidora
Division of Cell Biology and Biophysics, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens

The cytoskeleton is a dynamic and complex network of proteins that interact with each other
(directly or indirectly via other proteins). It has enormous importance and fulfills a lot of roles in
the cell. Initially, we focus in the finding of diseases that are related with the cytoskeleton and in
the way with which takes place this interaction. Afterwards by the total of diseases are selected
the metabolic and neuromuscular ones and we proceed in detecting the signaling pathways
involved in their onset or in their development. The signaling pathways are related both with
the diseases that we study and with the cytoskeleton. Some signaling pathways which present
more intense interest, were analyzed further and were pinpointed their genes that have active
roles in the diseases and in the cytoskeleton. These genes were studied based on the existing
bibliography and we concluded to a group of genes of already acquaintances for their
entanglement to the disease and to another group for which the information is less. Finally,
using all the information that we have collected and by combining the bibliographic data we
studied certain medicines related to the genes that are common among the studied diseases.
We make potential suggestions for future research that concerns their usage in patients that
suffers from other diseases.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΣΟ ΣΕ ΥΓΙΗ
ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Καπούλα Γεωργία, Παρχαρίδης Παναγιώτης, Μπάγκος Παντελής
1

Γενικό Νοσοκομειο Λαμίας, Παπασιοπούλου τέρμα, Λαμία
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παπασιοπούλου 2-4

2

Η μέτρησης της παραθορμόνης (PTH) είναι απαραίτητη για τη διάγνωση διαταραχών του
μεταβολισμού των οστών και των μεταλλικών στοιχείων στην χρόνια νεφρική νόσο. Πρόσφατες
μελέτες έδειξαν ότι οι μέτρησης της «ακέραιας iPTH» (2ης γενιάς) ανιχνεύουν θραύσματα PTH184 και PTH7-84, ενώ ο πρόσφατος προσδιορισμός 3ης γενιάς (“ολόκληρη wPTH”) δεν
αναγνωρίζει το θραύσμα PTH7-84. Σκοπός της μελέτης είναι να συγκρίνει δύο προσδιορισμούς
2ης γενιάς και έναν 3ης γενιάς και να αξιολογηθεί εάν τα αποτελέσματά τους είναι συγκρίσιμα σε
υγιείς και αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. 10 υγιείς και 25 ασθενείς επιλέχθηκαν από τη μονάδα
αιμοκάθαρσης του Γ.Ν.Λαμίας. Η ΡΤΗ μετρήθηκε χρησιμοποιώντας δύο προσδιορισμούς 2ης
γενιάς (Roche Elecsys και DiaSorin) και έναν προσδιορισμό 3ης γενιάς, της εταιρείας Elecsys
PTH1-84. Οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς βρέθηκαν με σημαντικά υψηλότερα επίπεδα ΡΤΗ σε
σύγκριση με τους υγιείς, ανεξάρτητα από τη μέθοδο προσδιορισμού που χρησιμοποιείται (Roche
Elecsys:485.52 vs 40.83, p=0.005, DiaSorin Liaison: 568.15 vs 40.59, p=0.0096, Elecsys PTH184:271,1 vs 40.67, p=0.0068). Ο προσδιορισμός της wPTH έδωσε χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση
με αυτές της iPTH (Roche Elecsys: 205.41 vs 358.39, p=0.0001; DiaSorin Liaison: 205.41 vs 417.42,
p=0.0005). Στα υγιή άτομα, όλες οι μετρήσεις έδωσαν συγκρίσιμα αποτελέσματα (p=0.5503 και
p=0.8510 για τις κατά ζεύγη συγκρίσεις, αντίστοιχα). Και οι δύο προσδιορισμοί 2ης γενιάς
βρέθηκε ότι συσχετίζονται έντονα με την wPTH, (R2= 0.9917, p10-4) για τη Roche Elecsys και
0.9857 (p10-4) για DiaSorin Liaison. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι και οι δύο προσδιορισμοί 2ης
γενιάς συσχετίζονται καλά μεταξύ τους, τόσο για υγιή και σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς.
Αμφότερες οι μετρήσεις ΡΤΗ 2ης και 3ης γενιάς συσχετίζονται ισχυρά σε υγιή άτομα και σε
αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Σε υψηλές τιμές PTH η μέση τιμή της wPTH είναι σχεδόν μισή σε
σύγκριση με την iPTH. Χρειάζεται να αξιολογηθεί η χρησιμότητα της μέτρησης PTH 3ης γενιάς
ασθενείς σε αιμοκάθαρση.
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COMPARATIVE CLINICAL EVALUATION OF TWO SECOND AND ONE
THIRD GENERATION PARATHYROID HORMONE ASSAY IN BOTH
HEALTHY AND HEMODIALYSIS PATIENTS
Kapoula Georgia, Parcharidis Panagiotis, Bagos Pantelis
1

General Hospital of Lamia, Papasiopoulou(end)
University of Thessaly, Papasiopoulou 2-4

2

For the diagnosis of chronic kidney disease-mineral and bone disorder (CKD-MBD), the
measurement of parathyroid hormone (PTH) is essential. Recent studies have shown that the
“intact PTH” assays detect both PTH1-84 and PTH7-84 fragments, whereas recently developed
third generation assays (wPTH) do not recognize the PTH7-84 fragment. The purpose of this
study is to compare two 2nd generation assays and a 3rd generation assay and evaluate if their
results are comparable in healthy and hemodialysis population. 10 healthy subjects (5m/5f) and
25 hemodialyzed patients (15m/10f) selected by our hospital’s dialysis centre, were included in
the study. Serum PTH concentrations were measured using two 2nd generation assays (Roche
Elecsys and Diasorin Liaison) and a 3rd generation assay, Elecsys PTH1-84.. Hemodialyzed
patients have significantly higher PTH levels compared to healthy individuals, irrespective of the
assay used (Roche Elecsys: 485.52 vs. 40.83, p=0.005; Diasorin Liaison: 568.15 vs. 40.59, p=0.0096,
Elecsys PTH1-84: 271.1 vs. 40.67, p=0.0068). Using the pooled sample, the wPTH assay yields
lower values compared to the iPTH ones (Roche Elecsys: 205.41 vs. 358.39, p=0.0001; Diasorin
Liaison: 205.41 vs. 417.42, p=0.0005). When restricted to the healthy individuals all assays yield
comparable results (p=0.5503 and p=0.8510 for the pairwise comparisons, respectively). Both
second generation assays were found to be strongly correlated with the wPTH assay, with R2
equal to 0.9917 (p10-4) for Roche Elecsys and 0.9857 (p10-4) for Diasorin Liaison. Our results
show that both second generation assays correlate well with each other for both healthy and HD
patients. Both 2nd and 3rd generation PTH assays are strongly correlated in both healthy
subjects and hemodialysis patients. When PTH values are high, the mean wPTH levels are almost
half compared to iPTH. More research is needed to assess the utility of 3rd generation PTH assays
in hemodialysis subjects.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΥΚΛΕΪ ́ΝΗΣ ΣΕ ΟΛΙΓΟΔΕΝΔΡΟΚΥΤΤΑΡΑ

ΤΗΣ

Α-

Καρακίτσου Κυριακή-Αναστασία1, Jensen Poul-Henning2, Zweckstetter Markus3, Στεφανής
Λεωνίδας1,4, Ξυλούρη Μαρία1
1

Εργαστήριο Νευροεκφυλιστικών Νόσων, Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας,
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
2
DANDRITE-Danish Research Institute of Translational Neuroscience & Department of Biomedicine, University of Aarhus,
Denmark
3
Department of Neurology, University Medical Center Göttingen, University of Göttingen, Germany
4
Β’ Νευρολογική Κλινική, Αττικό Νοσοκομείο, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Ελλάδα

Η Ατροφία Πολλαπλών Συστημάτων (Multiple System Atrophy, MSA) είναι μια νευροεκφυλιστική
νόσος χαρακτηριζόμενη από τη συσσώρευση της α-συνουκλεΐνης σε ολιγοδενδροκύτταρα.
Παράλληλα, η ολιγοδενδρογλοιακή πρωτεΐνη TPPP/p25α είναι δυνητικός επαγωγέας της
συσσώρευσης αυτής σε in vitro κυτταρικά συστήματα καθώς αναδιανέμεται από το έλυτρο
μυελίνης προς τα διευρημένα ολιγοδενδροκυτταρικά σώματα πριν τη συσσωμάτωση της ασυνουκλεΐνης. Δεδομένου ότι τα ώριμα ολιγοδενδροκύτταρα φυσιολογικά δεν εκφράζουν ασυνουκλεΐνη, η προέλευση αυτής, η συμμετοχή της p25α στη συσσωμάτωση της ασυνουκλεΐνης, καθώς και οι μηχανισμοί που ευθύνονται για την αποικοδόμηση των δύο αυτών
πρωτεϊνών στα ολιγοδενδροκύτταρα παραμένουν αινιγματικά. Στην παρούσα εργασία
χρησιμοποιήθηκαν ολιγοδενδροκυτταρικές σειρές επίμυος αγρίου τύπου (OLN-WT) που
εκφράζουν χαμηλά επίπεδα ενδογενούς α-συνουκλεΐνης και κύτταρα σταθερά διαμολυσμένα με
την ανθρώπινη α-συνουκλεΐνη (OLN-ASYN). Σε αυτές τις σειρές μελετήθηκε η πιθανή συμμετοχή
του πρωτεασώματος και του λυσοσώματος στην αποικοδόμηση της ολικής και
φωσφορυλιωμένης μορφής της α-συνουκλεΐνης, ο ρόλος της p25α στη συσσώρευση αυτών των
μορφών και η ικανότητα των ολιγοδενδροκυττάρων να προσλαμβάνουν α-συνουκλεΐνη. Από τα
αποτελέσματά μας φαίνεται ότι η φωσφορυλιωμένη μορφή της α-συνουκλεΐνης αποικοδομείται
κυρίως από το πρωτεάσωμα, ενώ τόσο το πρωτεάσωμα όσο και το λυσόσωμα συμμετέχουν στην
αποικοδόμηση της ολικής α-συνουκλεΐνης. Παράλληλα, η ταυτόχρονη υπερέκφραση της p25α
και της α-συνουκλεΐνης οδηγεί σε σημαντική αύξηση της φωσφορυλιωμένης και της ολικής ασυνουκλεΐνης. Τέλος, φαίνεται ότι και οι δυο σειρές προσλαμβάνουν ανθρώπινες ινιδιακές
μορφές α-συνουκλεΐνης, υποδηλώνοντας ότι αυτή η πρόσληψη δεν εξαρτάται από την παρουσία
ενδογενούς α-συνουκλεΐνης. Συνοψίζοντας, μέσα από αυτήν την εργασία θα μπορέσουν να
αναγνωριστούν παράγοντες που θα αποτελέσουν δυνητικούς θεραπευτικούς στόχους για τη
νόσο MSA και άλλες συνουκλεϊνοπάθειες.
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UNRAVELLING THE MECHANISM OF A-SYNUCLEIN DEGRADATION
IN OLIGODENDROCYTES
Karakitsou Kyriaki-Anastasia1, Jensen Poul-Henning2, Zweckstetter Markus3, Stefanis
Leonidas1,4, Xilouri Maria1
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DANDRITE-Danish Research Institute of Translational Neuroscience & Department of Biomedicine, University of Aarhus,
Denmark
3
Department of Neurology, University Medical Center Göttingen, University of Göttingen, Germany
4
2nd Department of Neurology, Attikon Hospital, University of Athens, Medical School, Greece

Multiple system atrophy (MSA) is a neurodegenerative disorder characterized by the
accumulation of α-synuclein within oligodendrocytes. TPPP / p25α is an oligodendroglialspecific phosphoprotein that acts as a potent inducer of α-synuclein aggregation in cell culture
systems and it has been shown to redistribute from the myelin sheath to the abnormally
enlarged oligodendroglial cell bodies, prior to α-synuclein aggregation. Given that mature
oligodendrocytes do not normally express α-synuclein, the origin of oligodendroglial αsynuclein, the role of p25α on α-synuclein aggregation and the mechanisms responsible for the
degradation of these two proteins in oligodendrocytes, remain enigmatic. In this study, we
utilized rat immortalized oligodendroglial cell lines that express low levels of endogenous αsynuclein (wild-type cells, OLN-WT) and cells stably transfected with human α-synuclein (αsynuclein expressing cells, OLN-ASYN). In these cell lines, we investigated the possible
implication of the proteasome and the lysosome in the degradation of both total and
phosphorylated forms of α-synuclein, the role of p25α in the accumulation of these forms and
finally the ability of oligodendrocytes to uptake recombinant α-synuclein fibrils. Our results
show that the phosphorylated form of α-synuclein is primarily degraded by the proteasome,
while both proteolytic pathways are responsible for the degradation of total α-synuclein.
Furthermore, the concurrent overexpression of p25α and α-synuclein result in increased levels of
both phosphorylated and total α-synuclein. Finally, our preliminary data show that pre-formed
α-synuclein fibrils are uptaken by both OLN-WT and OLN-ASYN cells, suggesting that this
recruitment is not dependent upon the presence of endogenous α-synuclein. Taking together,
through this work we aim to identify factors, which may eventually represent potential
therapeutic targets for MSA and related synucleinopathies.
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ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΠΤΡΑΣ
MRNA ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑΣ ΣΤΟΝ CAENORHABDITIS ELEGANS
Καραμαλέγκος Αντώνης, Μπορμπόλης Φοίβος, Διαλλινάς Γιώργος, Συντυχάκη Πόπη
1
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Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου

2

Η διαδικασία της γήρανσης στο νηματώδη C. elegans επηρεάζεται σημαντικά από την
αποικοδόμηση των αγγελιοφόρων RNA (mRNA) στο κυτταρόπλασμα, στην οποία συμμετέχει
άμεσα το σύμπλοκο αφαίρεσης της καλύπτρας των μορίων mRNA. Έρευνες του εργαστηρίου μας
έχουν αποδείξει τη θετική συσχέτιση της ενεργότητας του συμπλόκου αυτού και της μακροζωίας
του νηματώδους σε συγκεκριμένους ιστούς. Αναλυτικότερα, η υπερέκφραση του γονιδίου dcap1 (το οποίο κωδικοποιεί για τη ρυθμιστική υπομονάδα του συμπλόκου) αποκλειστικά στους
νευρώνες του ζώου αυξάνει το προσδόκιμο ζωής του, ενώ ελάττωση της έκφρασής του προκαλεί
μείωση της διάρκειας ζωής του. Στον C. elegans, η πλειοψηφία των γονιδίων που σχετίζονται με
τη μακροβιότητα και την αντοχή σε περιβαλλοντικό στρες ρυθμίζονται από τον μεταγραφικό
παράγοντα DAF-16/FOXO, ο οποίος ενεργοποιείται από το σηματοδοτικό μονοπάτι της
ινσουλίνης. Στόχος μας είναι να διερευνήσουμε εάν η θετική επίδραση της νευρο-ειδικής
έκφρασης του dcap-1 στη μακροζωία του νηματώδους εξαρτάται από τον DAF-16 και να
προσδιορίσουμε τα πιθανά υπεύθυνα γονίδια-στόχους του. Σε αυτό το πλαίσιο, αρχικά
προκαλέσαμε συστημική αποσιώπιση του γονιδίου daf-16, μέσω του μηχανισμού παρεμπόδισης
RNA (RNAi), σε διαγονιδιακά άτομα αγρίου τύπου που υπερεκφράζουν το γονίδιο dcap-1 μόνο
στο νευρικό ιστό. Παράλληλα, δημιουργήσαμε διαγονιδιακά άτομα που υπερεκφράζουν το
γονίδιο dcap-1 μόνο στους νευρώνες αλλά φέρουν στο γονιδίωμά τους μια έλλειψη του γονιδίου
daf-16. Σε όλα τα παραπάνω στελέχη προσδιορίστηκε η διάρκεια ζωής και η επιβίωση τους σε
συνθήκες περιβαλλοντικού στρες. Τέλος, μετρήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης γονιδίων-στόχων
του DAF-16 που σχετίζονται με την απόκριση στο στρες και τη μακροβιότητα. Καθώς οι
παράγοντες του μονοπατιού ινσουλίνης και του συμπλόκου αφαίρεσης της καλύπτρας των
mRNA είναι εξελικτικά συντηρημένοι μέχρι και τον άνθρωπο, η μελέτη μας θα συνεισφέρει στη
βαθύτερη κατανόηση των μηχανισμών γήρανσης και των συνοδών παθήσεων.
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The mRNA decapping complex participates in the cytoplasmic messenger RNA (mRNA)
degradation, which greatly affects the process of aging in the nematode C. elegans. Our recent
studies have revealed a positive correlation between the activity of the decapping complex and
the nematode’s lifespan, in a tissue-specific manner. In particular, neuronal overexpression of a
dcap-1 transgene (encoding for the regulatory subunit of decapping complex), significantly
extends lifespan, whereas reduced expression of dcap-1 shortens normal lifespan. In C. elegans,
the majority of genes associated with longevity and stress resistance are regulated by the DAF16/FOXO transcriptional factor, which is activated by the insulin/IGF-like pathway. Our goal is to
elucidate whether the observed longevity effect, induced by the neuron-specific overexpression
of dcap-1 depends on DAF-16 activity, and further to determine the responsible target-genes.
Firstly, we caused systemic silencing of daf-16 via RNA interference (RNAi) on transgenic wildtype worms that overexpress dcap-1 in neuronal tissues. In the meanwhile, we created a worm
strain which overexpresses dcap-1 in neurons, but harbor a daf-16 mutant allele on its genome.
In both strains we performed longevity assays and determined their survival upon
environmental stress. Lastly, we measured the expression levels of known DAF-16 target-genes,
which are related to stress response and longevity. Since the insulin/IGF-like pathway and the
mRNA decapping complex factors are evolutionarily conserved up to humans, we believe that
our research will contribute to a deeper understanding of the aging mechanisms and agerelated diseases.
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Η ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΦΡΑΓΜΑΛΙΜΝΗ ΘΗΣΑΥΡΟΥ
Καραπούλιος Ευάγγελος, Στάμου Γεωργία, Καραγιάννη Αικατερίνη, Μιχαλούδη Ευαγγελία
Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιούπολη, 54124

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της ζωοπλαγκτικής κοινωνίας στη
φραγμαλίμνη Θησαυρού, μέσω της καταγραφής της ποικιλότητας, καθώς και της εκτίμησης της
αφθονίας και της βιομάζας των ζωοπλαγκτικών οργανισμών. Εξετάστηκαν συνολικά τέσσερα
δείγματα του έτους 2015 που συλλέχθηκαν από μέσο βάθος 22 m μέχρι την επιφάνεια της λίμνης
με δίχτυα πλαγκτού ανοίγματος ματιού 50 και 100 μm, με κάθετη σύρση. Συνολικά
καταγράφηκαν 33 τάξα· 22 τροχοφόρα, 7 κλαδοκερωτά και 4 κωπήποδα, από τα οποία το
κυκλωποειδές κωπήποδο Thermocyclops oithonoides αποτελεί νέα καταγραφή για την ελληνική
πανίδα. Η συνολική αφθονία κυμάνθηκε από 9 έως 107 ind/L και η συνολική βιομάζα από 8 έως
30 μg/L αντίστοιχα, με τις μέγιστες τιμές να σημειώνονται τον Ιούλιο. Στην αφθονία κυρίαρχα
ήταν τα τροχοφόρα, μεταξύ των οποίων επικράτησαν τα είδη Keratella cochlearis, Trichocerca
similis και Ascomorpha ovalis. Τα καρκινοειδή, λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους τους
κυριάρχησαν στη βιομάζα. Πιο συγκεκριμένα, στα κλαδοκερωτά κυρίαρχα ήταν τα γένη Daphnia
spp. και Diaphanosoma sp., και στα κωπήποδα κυριάρχησε το καλανοειδές Eudiaptomus gracilis.
Όσον αφορά την ποσοστιαία συμμετοχή των κλάσεων μεγέθους στη συνολική βιομάζα,
σημαντική ήταν η συμμετοχή ζωοπλαγκτού με μέγεθος σώματος μεγαλύτερο από 900 μm. Τα
είδη που συνέβαλαν σε αυτό ήταν τα E. gracilis, Daphnia spp. και Diaphanosoma sp. Τα αυξημένα
ποσοστά συμμετοχής του μεγαλόσωμου ζωοπλαγκτού, που κυμάνθηκαν από 43 έως 64%,
πιθανά υποδηλώνουν την χαμηλή θηρευτική πίεση που ασκείται στο ζωοπλαγκτό από τα ψάρια.
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THE ZOOPLANKTON COMMUNITY OF THΕSAURUS RESERVOIR
Karapoulios Evangelos, Stamou Georgia, Karagianni Aikaterini, Michaloudi Evangelia
Division of Zoology, Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, University Campus, GR-54124

The aim of the present research was to study the zooplankton community of Thesaurus
reservoir, in terms of biodiversity, as well as to estimate its abundance and biomass. Four
zooplankton samples were examined in total. They were collected during the year 2015, with
vertical hauls from a mean depth of 22 m up to the surface of the lake, using zooplankton nets
with mesh size of 50 and 100 μm. In total 33 taxa were identified; 22 rotifers, 7 cladocerans and 4
copepods, including the cyclopoid copepod Thermocyclops oithonoides which is reported for
the first time in Greek lakes. Total abundance ranged from 9 to 107 ind/L and total biomass from
8 to 30 μg/L respectively, with the maximum values being recorded in July. Rotifers were the
dominant group, in terms of abundance, with Keratella cochlearis, Trichocerca similis and
Ascomorpha ovalis being the most abundant species within the rotifer community. However,
crustaceans were the main contributors of biomass due to their larger body size. More
specifically, the dominant cladocerans were Daphnia spp. and Diaphanosoma sp., while the
calanoid Eudiaptomus gracilis was the dominant copepod. The zooplankton with body size
greater than 900 μm contributed significantly to the total biomass, mainly due to the presence
of E. gracilis, Daphnia spp. and Diaphanosoma sp. The increased contribution of the big-sized
zooplankton to the total biomass, which ranged from 43 to 64%, possibly indicates low
predation pressure on zooplankton by fish.
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ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΚΟΥΡΝΙΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Καρέλλου Άννα-Ελπίδα, Ανδριόπουλος Παύλος, Αριανούτσου Μαργαρίτα
Τομέας Οικολογίας και Ταξινομικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Πράσινος Παπαγάλος (Psittacula krameri), είδος ιθαγενές στην υποσαχάρια Αφρική και την
Ασία, έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο επιτυχημένα εισβλητικά είδη πτηνών, με
εγκατεστημένους πληθυσμούς σε 10 ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στην Ελλάδα. Την περίοδο της
αναπαραγωγής τα άτομα διασπείρονται σε ζευγάρια και αξιοποιούν φυσικές ή τεχνητές
κοιλότητες ως θέσεις φωλιάς, αλλά το χειμώνα διανυκτερεύουν ομαδικά σε κούρνιες (roosts). Τα
τελευταία χρόνια αντικείμενο μελέτης διεθνώς αποτελούν η εξάπλωση, η αφθονία και η
αναπαραγωγή του είδους, αλλά η χωρική κατανομή των χειμερινών θέσεων κουρνιάσματος, τα
χαρακτηριστικά τους και η συμπεριφορά των ατόμων εκεί δεν έχουν διερευνηθεί. Η πληροφορία
για το είδος στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένη. Το χειμώνα 2016-2017 αναζητήθηκαν οι
θέσεις κουρνιάσματος του είδους στο λεκανοπέδιο Αττικής, μελετήθηκε ο ρυθμός συνάθροισης
των ατόμων και η δραστηριότητά τους στην κούρνια. Εντοπίστηκαν 5 θέσεις κουρνιάσματος, σε
κανονική χωροδιάταξη εντός του λεκανοπεδίου, όλες σε ευκαλύπτους. Ο Πράσινος παπαγάλος
δεν κουρνιάζει σε θέσεις που επηρεάζονται λιγότερο από την όχληση, όπως στο κέντρο νησίδων
αστικού πρασίνου, αλλά πάντοτε περιφερειακά αυτών, συνήθως κοντά σε λεωφόρους ή σε
επίγεια μέσα σταθερής τροχιάς και πάντοτε γειτονικά σε εσωτερικά ύδατα ή τη θάλασσα. Κατά
τη διάρκεια της ημέρας τα άτομα δεν χρησιμοποιούν τις θέσεις κουρνιάσματος διακριτά από τον
υπόλοιπο ζωτικό τους χώρο. Τα πρώτα άτομα προσέρχονται στη θέση της κούρνιας περίπου μία
ώρα πριν τη δύση του ηλίου, ενώ η συνάθροισή τους ολοκληρώνεται το αργότερο λίγα λεπτά
μετά τη δύση. Σε αυτό το διάστημα, αλλά και για μισή ώρα περίπου αργότερα, τα άτομα
συνεχίζουν τα καλέσματα. Εκτός από τη συνεισφορά στη γνώση για την οικολογία του είδους τη
χειμερινή περίοδο, η πληροφορία για τη δραστηριότητα του είδους στις θέσεις κουρνιάσματος
είναι απαραίτητη για τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό τους.
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SPATIAL DISTRIBUTION AND CHARACTERISTICS OF THE RINGNECKED PARAKEET’S COMMUNAL ROOSTS IN ATTICA
Karellou Anna Elpida, Andriopoulos Pavlos, Arianoutsou Margarita
Division of Ecology and Systematics, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens

Ring-necked parakeet (Psittacula krameri), a species native to sub-Saharan Africa and Asia, has
been ranked as one of the most successful invasive birds, with established populations in 10
European countries, including Greece. During the breeding season Ring-necked parakeets are
dispersed in pairs but in winter time they roost communally. Quite a lot of studies on their
distribution, abundance, and breeding biology have been conducted over the last years. On the
other hand, information about roost sites’ characteristics as well as roosting behavior is rather
limited. Little is also known about the status of the species in Greece. In winter of 2016-2017 an
inventory of roosts was performed around Attica and the roosting behavior of the species was
studied. Five communal roosts were identified, all located at the canopy of Eucalyptus trees.
Ring-necked parakeets seem that they don’t prefer quiet places to roost, but on the contrary,
they select locations near busy highways and railways, always by the sea or next to lakes or
streams. During the day Ring-necked parakeets use the roost sites indifferently from the rest of
their home range. The first parakeets arrive at the roosts about an hour before sunset and the
last ones gather there just a few minutes after sunset. Upon arrival and for about half an hour
after sunset they keep on calling. Although these data are preliminary they fill in gaps in
knowledge about the winter ecology of Ring-necked parakeets. They also serve as valuable
background information for more efficient surveys to locate roost sites in the future.
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ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΩΝ
ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ
ΚΕΦΙΡ
Καρολίδου Κυριακή1, Χονδρού Πελαγία1, Μαντζουράνη Ιωάννα2, Νούσκα Χρύσα2, Πλέσσας
Σταύρος2, Μπεζιρτζόγλου Ευγενία2, Γαλάνης Αλέξης1*
1

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής, Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, Ορεστιάδα

2

Στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκαν πέντε εν δυνάμει προβιοτικά στελέχη απομονωμένα από ένα
γαλακτοκομικό προϊόν ζύμωσης γνωστό ως κεφίρ, ώστε να πραγματοποιηθεί ο μοριακός
χαρακτηρισμός και η φυλογενετική τους ταξινόμηση. Με τον όρο προβιοτικά αναφερόμαστε σε
ζωντανούς μη παθογόνους μικροοργανισμούς με θετική επίδραση στην υγεία του ξενιστή. Για τα
συγκεκριμένα στελέχη αρχικά πραγματοποιήθηκε αντίδραση PCR με τη χρήση καθολικών
εκκινητών που στοχεύουν στην περιοχή 16S rRNA του βακτηριακού γονιδιώματος, ώστε να
προσδιοριστεί το γένος στο οποίο ανήκουν. Στη συνέχεια, ακολούθησε καθαρισμός των
προϊόντων της PCR και αλληλούχηση τους. Με βάση τα αποτελέσματα της αλληλούχησης,
πραγματοποιήθηκε ανάλυση BLAST για τον προσδιορισμό των πιο συγγενικών στελεχών.
Ακολούθησε αντίδραση Multiplex PCR με ειδικούς εκκινητές για τον χαρακτηρισμό των
στελεχών σε επίπεδο είδους. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε φυλογενετική ταξινόμηση των
συγκεκριμένων στελεχών χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Mega6 για την κατασκευή
φυλογενετικών δέντρων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα βακτηριακά αυτά στελέχη ανήκουν
στα γένη Lactobacillus και Pediococcus και πιο συγκεκριμένα πρόκειται για στελέχη των ειδών
Lactobacillus casei, L. paracasei και Pediococcus pentosaceus.
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MOLECULAR CHARACTERIZATION AND PHYLOGENETIC ANALYSIS
OF NOVEL POTENTIALLY PROBIOTIC STRAINS ISOLATED FROM
KEFIR
Karolidou Kyriaki1, Chondrou Pelagia1, Mantzourani Ioanna2, Nouska Chrysanthi2, Plessas
Stavros2, Bezirtzoglou Eugenia2, Galanis Alex1*
1

Department of Molecular Biology and Genetics, School of Health Sciences, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis, Greece
2
Laboratory of Microbiology, Biotechnology and Hygiene, Faculty of Agricultural Development, Democritus University of
Thrace, Orestiada, Greece

Nowadays, there is a tremendous interest in functional foods containing novel probiotic
microorganisms. Probiotics are live, non pathogenic microorganisms that can positively affect
human health upon consumption. In the present study five potentially probiotic strains, isolated
from a dairy fermented product known as kefir, were selected for molecular characterization and
phylogenetic assortment. Firstly, to determine the bacterial genus of the five strains, PCR
reactions were carried out, using universal primers that target the 16S rRNA region of the
bacterial genome. The PCR products were purified and analyzed by sequencing. Based on the
obtained data, BLAST analysis was performed to retrieve the closest known relatives. Then,
Multiplex PCR reactions with specific primers were performed to characterize the strains at
species-level. Furthermore, phylogenetic organization was obtained using the Mega6 software
and phylogenetic trees were designed. Our results indicated that these bacterial strains belong
to the genus of Lactobacillus and Pediococcus and more specifically to the species of
Lactobacillus casei, L. paracasei and Pediococcus pentosaceus.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ RS2298383
ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ADORA2A ΜΕ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ PARKINSON
Καρπά Βασιλική, Καλινδέρη Καλλιρόη, Χατζηκυριακίδου Ανθή, Καρακάσης Χαράλαμπος,
Λιαλιάρης Θεόδωρος, Μποσταντζοπούλου Σεβαστή, Φιδάνη Λιάνα
1

Τμήμα Ιατρικής Βιολογίας-Γενετικής, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3ο Νευρολογικό Τμήμα Νοσοκομείο Γ.Παπανικολάου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3
Τμήμα Γενετικής, Ιατρική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
2

Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν η αναζήτηση συσχέτισης μεταξύ του rs2298383
πολυμορφισμού του γονιδίου Adora2A με την νόσο του Parkinson, καθώς και με την εμφάνιση
δυσκινησίας που προκαλείται από την φαρμακευτική αγωγή με L-dopa σε Έλληνες ασθενείς με
νόσο του Parkinson. Η διάγνωση της νόσου έγινε σύμφωνα με το κριτήριο “U.K Parkinson’s
disease Society Brain Bank Clinical Diagnostic Criteria”. Στην έρευνα πήραν μέρος συνολικά 127
Έλληνες ασθενείς με την νόσο του Parkinson, που αποτέλεσαν την ομάδα μελέτης και 100 υγιείς,
που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Και οι δύο ομάδες ελέγχθηκαν ως προς την ύπαρξη του
συγκεκριμένου πολυμορφισμού. Από τους 127 ασθενείς με Parkinson που μελετήθηκαν οι 94
ασθενείς έλαβαν ως φαρμακευτική αγωγή L-dopa με μέσο όρο δοσολογίας τα 629,39 ± 67,2 mg.
Από αυτούς τους 94 μόνο οι 24 εμφάνισαν δυσκινησία ως παρενέργεια της φαρμακευτικής
αγωγής με L-dopa. Αρχικά έγινε σύγκριση των αποτελεσμάτων γονοτύπησης μεταξύ των δύο
ομάδων. Από τη σύγκριση αυτή δε βρέθηκε να υπάρχει συσχέτιση των γονοτύπων(p=0,659)
καθώς και των αλληλομόρφων(p=0,807) του πολυμορφισμού rs2298393 του γονιδίου Adora2A
με την νόσο του Parkinson. Ακολούθησε σύγκριση των γονοτύπων των ατόμων που εμφάνισαν
δυσκινησία με αυτών που δεν εμφάνισαν δυσκινησία. Ούτε από τη σύγκριση αυτή δε βρέθηκε
στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των γονοτύπων(p=0,964) καθώς επίσης και μεταξύ των
αλληλομόρφων(p=0,827) του πολυμορφισμού rs2298383 του γονιδίου Αdora2A με την
εμφάνιση δυσκινησίας. Συμπερασματικά αξίζει να σημειωθεί ότι είναι αναγκαίο να διεξαχθούν
ανάλογες έρευνες στον ελληνικό πληθυσμό, όπου οι ομάδες μελέτης θα περιλαμβάνουν
μεγαλύτερο αριθμό ασθενών. Επιπλέον μελέτες και σε άλλους πολυμορφισμούς του γονιδίου
Adora2A αλλά και σε άλλα γονίδια θα συμβάλλουν σημαντικά τόσο στην κατανόηση της
παθογένεσης της νόσου του Parkinson αλλά και των φαρμακοεπαγώμενων δυσκινησιών.
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ASSOCIATION BETWEEN ADORA2A RS2298383 POLYMORPHISM
AND PARKINSON’S DISEASE.
Karpa Vasiliki, Kalinderi Kallirhoe, Chatzikyriakidou Anthi, Karakasis Charalambos,
Lialiaris Theodore, Bostanjopoulou Sevasti, Fidani Liana
1

Department of Medical Biology-Genetics, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki
3rd Neurology Department, G. Papanikolaou Hospital, Aristotle University of Thessaloniki
3
Department of Genetics, Medical School, Democritus University of Thrace
2

The purpose of this study was to indentify the association between rs 2298383 polymorphism of
Adora2A gene and Parkinson’s disease, as well as the association between this particular
polymorphism and L-dopa Induced Dyskinesia (LID) in a Greek cohort. Diagnosis of Parkinson’s
disease is based on ““U.K Parkinson’s disease Society Brain Bank Clinical Diagnostic Criteria”. In
the case control study that we have conducted, 127 Greek patients and 102 healthy controls
were examined, in order to estimate if the rs 2298383 polymorphism of Adora2A gene was
present or not. Only 94 out of 127 PD patients took L-dopa as a treatment with mean dose 629,
39 ± 67, 2 mg. From the 94 patients, only 24 have appeared to have dyskinesia as a side effect of
the medical treatment with L-dopa. At first, a comparison between the results of the genotyping
among the two groups was made. The results of the genotyping in the groups compared, seem
to find no correlation of the genotypes (p=0,659) as well as the alleles (p=0,659) of the
rs2298393 polymorphism of Adora2A gene with the Parkinson’s disease. What came next, was
the comparison between the genotypes of the patients who developed dyskinesia and the
people who didn’t. This comparison though, has found also no important correlation between
the genotypes (p=0,964) and the alleles (p=0,659) of the rs2298393 polymorphism of Adora2A
gene with the development of dyskinesia. In conclusion, it is worth noting that it is necessary to
conduct equivalent studies in the Greek population, in which the study groups will include a
bigger number of patients. More studies in different polymorphisms of Adora2A gene as well as
other genes, will significantly contribute not only to the understanding of the pathogenesis of
the Parkinson’s disease but also to the Levodopa-induced dyskinesia.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΖΩΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΟΖΩΔΟΥΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ DROSOPHILA MELANOGASTER: ΜΙΑ ΝΕΑ
ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ IN VIVO ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
Καταραχιά Α. Σταματία1, Βελέντζας Δ. Αθανάσιος1, Ιατρού Ερμόλαος2, Παπασιδέρη Σ.
Ισιδώρα 1 και Στραβοπόδης Ι. Δημήτριος1
1

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου 15784, Αθήνα, Ελλάδα
2
Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου 15784, Αθήνα, Ελλάδα

Η οζώδης σκλήρυνση είναι μία γενετική διαταραχή που προκαλεί μη-κακοήθεις όγκους και
πλήττει πολλαπλά ζωτικά όργανα. Για την εμφάνιση της ασθένειας υπεύθυνες είναι μεταλλαγές
στα γονίδια TSC1 και TSC2 του ετεροδιμερούς πρωτεϊνικού συμπλόκου TSC, το οποίον αποτελεί
αρνητικό ρυθμιστή της πρωτεΐνης mTOR. Η κινάση σερίνης/θρεονίνης mTOR λειτουργεί ως
αρνητικός ρυθμιστής της αυτοφαγίας και είναι απαραίτητη για την κυτταρική αύξηση και τον
κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Στην παρούσα μελέτη, διερευνήθηκε ο ρόλος των dTOR, dTSC1 και
dTSC2 πρωτεϊνών στη συστημική παθο-φυσιολογία της Drosophila melanogaster, με σκοπό την
ανάπτυξη ενός in vivo πειραματικού μοντέλου της οζώδους σκλήρυνσης. Δια μέσου της χρήσης
του γενετικού συστήματος GAL4/UAS και της RNAi τεχνολογίας, αναλύθηκε η επίδραση της
στοχευμένης μειορρύθμισης των dTOR, dTSC1 και dTSC2 πρωτεϊνών σε ολόκληρο το σώμα, στο
3ο στάδιο της λάρβας, το νευρικό σύστημα, τον οφθαλμό και το φτερό. Διαπιστώθηκε ο κρίσιμος
ρόλος των εν λόγω πρωτεϊνών για την επιβίωση των εντόμων, καθώς η μειορρύθμιση αυτών
τόσο σε ολόκληρο το σώμα όσο και κατά το 3ο στάδιο της λάρβας είχε ως αποτέλεσμα την
αδυναμία ανάπτυξης εντόμων. Θεμελιώδης καταδεικνύεται και ο ρόλος των dTOR και dTSC2
πρωτεϊνών για τις κινητικές ικανότητες των εντόμων. Στον οφθαλμό, μετά από αποσιώπηση της
dTSC2, αναπτύσσεται παθολογικός φαινότυπος στα ομματίδια κατά την πρόοδο της γήρανσης. Η
αποσιώπηση καθεμίας εκ των υπό μελέτη πρωτεϊνών επάγει τον σχηματισμό δυσμορφικών
φτερών, επηρεάζοντας ταυτόχρονα και την επιβίωση των εντόμων. Ομοίως, η υπερέκφραση της
dTOR πρωτεΐνης προκαλεί παθολογικούς φαινοτύπους στους ιστούς των οφθαλμών, φτερών,
αλλά και ολόκληρου του σώματος. Τέλος, σε έντομα με στοχευμένη μειορρύθμιση της dTSC2
πρωτεΐνης στο νευρικό τους σύστημα, πραγματοποιήθηκε φαρμακολογική παρέμβαση, η οποία
είχε ως αποτέλεσμα την αισθητή βελτίωση των κινητικών ικανοτήτων των ατόμων, ανοίγοντας
έτσι τον δρόμο για μία πολλά υποσχόμενη θεραπεία της οζώδους σκλήρυνσης στον άνθρωπο.
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DROSOPHILA MELANOGASTER AS AN ANIMAL MODEL SYSTEM OF
TUBEROUS SCLEROSIS: AN IN VIVO DRUG-RELATED THERAPEUTIC
PLATFORM
Katarachia A. Stamatia1, Velentzas D. Athanassios1, Iatrou Hermolaos2, Papassideri S.
Issidora1 and Stravopodis J. Dimitrios1
1

Division of Cell Biology and Biophysics, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens,
Panepistimioupolis, Zografou 15784, Athens, Greece (GR)
2
Laboratory of Industrial Chemistry, Department of Chemistry, National and Kapodistrian University of Athens,
Panepistimioupolis, Zografou 15784, Athens, Greece (GR)

Tuberous sclerosis is a genetic disorder that causes non-malignant tumors and affects multiple
organs. Mutations in the TSC1 and TSC2 genes of the heterodimer TSC complex, a negative
regulator of mTOR protein, are responsible for the disease. The serine/threonine kinase mTOR
functions as a negative regulator of autophagy and is essential for cell growth and proliferation.
In the present study, we used as an experimental, animal-model, system of human tuberous
sclerosis the insect Drosophila melanogaster and tried to elucidate the in vivo role of dTOR,
dTSC1 and dTSC2 proteins in the systemic patho-physiology of the organism. After suitable
employment of the GAL4/UAS binary genetic system and the RNAi technology, we examined the
effects of dTOR, dTSC1 and dTSC2 targeted silencing in the fly whole body, 3rd instar larva,
nervous system, compound eye (ommatidia) and wing. Our findings demonstrate the vital role
of these proteins in fly’s development and survival, since their RNAi-mediated downregulation
either in whole-body tissues or 3rd instar larva caused the inability of mature-offspring
production. Indispensable also proved the contribution of dTOR and dTSC2 proteins to the
control of fly’s kinetic competence. The eye-specific suppression of dTSC2 resulted in the
generation of dysmorphic ommatidia, exclusively in elderly flies. The RNAi-mediated silencing of
all the herein examined proteins promoted the formation of dysmorphic wings, which also
detrimentally affected animal’s viability. Interestingly, overexpression of dTOR protein caused
severely pathological phenotypes in fly eyes, wings and whole-body tissues, as well. Finally, a
pharmacological intervention was applied in the transgenic flies being depleted of dTSC2
protein specifically in their nervous system. The result was a remarkable improvement in the
kinetic capacity of drug-treated flies, which seems to open a new window for the successful
therapeutic management of tuberous sclerosis in humans.
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ΟΙ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΟΛΕΥΡΩΠΕΪ ́ΝΗΣ ΣΕ ΣΥΓΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΟΞΟΡΟΥΒΙΚΙΝΗ
Κομιανός Κωνσταντίνος1‡, Ψαρράς Νικόλαος1‡, Μπενιάτα Ουρανία1, Παπαχριστοδούλου
Αναστασία2, Εφεντάκης Παναγιώτης2, Βαρελά Αιμιλία3, Δάβος Κωνσταντίνος3, Ανδρεάδου
Iωάννα2, Μικρός Eμμανουήλ2, Τσιτσιλώνη Ουρανία1
1

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
3
Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής & Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας
Αθηνών, Αθήνα.
‡
Ισότιμη συνεισφορά
2

Η ολευρωπεΐνη είναι ένα φυσικό προϊόν που απομονώνεται από τα φύλλα της ελιάς Olea
Europaea. Η δοξορουβικίνη αποτελεί ένα δραστικό αντινεοπλασματικό παράγοντα για τη
θεραπεία συμπαγών όγκων με περιορισμένη χρήση, που οφείλεται στην χρόνια
καρδιοτοξικότητα που προκαλεί. Στην εργασία αυτή, διερευνήσαμε τις in vivo αντικαρκινικές και
καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες της ολευρωπεΐνης σε συνδυασμό με τη δοξορουβικίνη, σε
πειραματικά μοντέλα ποντικών με μελάνωμα και καρκίνο του εντέρου. Βασιζόμενοι σε in vitro
πειράματα, προσδιορίσαμε αρχικά τις κυτταροτοξικές συγκεντρώσεις της ολευρωπεΐνης και
δοξορουβικίνης, μεμονωμένα και σε συνδυασμό, έναντι των καρκινικών κυττάρων ποντικού
B16.F1 (μελάνωμα) και CT-26 (καρκίνος του εντέρου). Για τα in vivo μοντέλα, ποντίκια των φυλών
C57BL/6 και Balb/C, εμβολιάστηκαν υποδόρια με τα αντίστοιχα συγγενικά καρκινικά κύτταρα
B16.F1 (105 κύτταρα/ποντίκι) και CT-26 (106 κύτταρα/ποντίκι). Όταν οι όγκοι έγιναν ψηλαφητοί
(ημέρα 11) χορηγήθηκαν ενδοπεριτοναϊκά ολευρωπεΐνη ή/και δοξορουβικίνη (2,1 g/kg και 18
mg/kg, αντίστοιχα, σε συνολικά 6 δόσεις κάθε δεύτερη ημέρα). Ο ρυθμός ανάπτυξης των όγκων
και η καρδιοτοξικότητα παρακολουθήθηκαν για συνολικά 23 ημέρες. Τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι η συγχορήγηση των δύο παραγόντων επιβράδυνε την ανάπτυξη των όγκων, αλλά και την
επαγόμενη από τη δοξορουβικίνη χρόνια καρδιοτοξικότητα, συγκριτικά με ζώα-μάρτυρες και με
ζώα στα οποία χορηγήθηκε μόνο ολευρωπεΐνη ή μόνο δοξορουβικίνη. Αν και o μηχανισμός
δράσης της ολευρωπεΐνης δεν είναι γνωστός, τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν τη
συνεργιστική αντικαρκινική δράση των δύο παραγόντων και την επωφελή δράση της
ολευρωπεΐνης στη μείωση της χρόνιας καρδιοτοξικότητας που επάγεται από τη δοξορουβικίνη.
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THE ANTICANCER AND CARDIOPROTECTIVE PROPERTIES OF
OLEUROPEIN WHEN ADMINISTERED CONCOMITANTLY WITH
DOXORUBICIN
Komianos Κonstantinos1‡, Psarras Νikolaos1‡, Beniata Οuranina1, Papachristodoulou
Αnastasia2, Efentakis Panagiotis2, Varela Emily3, Davos Costas3, Andreadou Ioanna2,
Mikros Emmanuel2, Tsitsilonis Ourania1
1

Division of Animal & Human Physiology, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens
Division of Pharmaceutical Chemistry, Department of Pharmacy, National and Kapodistrian University of Athens
3
Center for Clinical, Experimental Surgery and Translational Research, Biomedical Research Foundation of the Academy
of Athens, Athens, Greece.
‡
Equal contribution
2

Oleuropein is a natural compound isolated from the leaves of Olea Europaea. Doxorubicin is a
highly effective antineoplastic agent used for the treatment of solid tumors with limited use due
to the severe chronic cardiotoxic effects it induces. In this report, we investigated the in vivo
anticancer and cardioprotective role of the concomitant administration of oleuropein and
doxorubicin, in experimental models in mice with melanoma or colorectal cancer. Based on in
vitro experiments on mouse B16.F1 (melanoma) and CT-26 (colorectal cancer) cells, we revealed
the optimal concentrations of oleuropein and doxorubicin that induced cell death. For the in
vivo experiments, we generated two cancer models, namely, melanoma and colorectal cancer
by subcutaneously injecting mice of the strains C57BL/6 or Balb/c with 105 and 106 syngeneic
B16.F1 and CT-26 cells, respectively. When tumors became palpable (day 11), we administered
intraperitoneally oleuropein and/or doxorubicin (2.1 g/kg and 18 mg/kg, respectively, divided in
6 doses given every other day) and monitored tumor growth and cardiotoxicity for 23 days. Our
results showed that the concomitant administration of oleuropein and doxorubicin retarded
tumor growth and additionally, the doxorubicin-induced chronic cardiotoxicity was reduced in
mice treated with the oleuropein/doxorubicin combination compared to animals treated only
with doxorubicin or oleuropein or the control group. Although the mechanism of action of
oleuropein is unknown, our results support the synergistic antitumor efficacy of the two agents
and the beneficial activity of oleuropein in reducing chronic cardiotoxicity induced by
doxorubicin.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ SR-BI ΣΕ ΑΣΤΡΟΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΟΝ
ΑΜΥΛΟΕΙΔΙΚΟ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ
ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER’S
Κοντογεωργίου Ζωή, Καλοβυρνά Νικολέτα, Γεωργόπουλος Σπύρος
Εργαστήριο Κυτταρικής Νευροβιολογίας , Κέντρο Βασικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικό Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών,

Η νόσος του Alzheimer (Alzheimer's disease, AD) είναι μία προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσος
που οδηγεί στην μείωση της γνωστικής λειτουργίας του ασθενούς ενώ αποτελεί την κυριότερη
μορφή άνοιας. Χαρακτηρίζεται από εναπόθεση Αβ αμυλοειδούς πεπτιδίου (Αβ) και πρωτεΐνης
TAU στον εγκέφαλο. Ιδιαίτερα, εναπόθεση Αβ στα αγγεία προκαλεί εγκεφαλική αμυλοειδική
αγγειοπάθεια (Celebral Amyloid Angiopathy, CAA), κοινό παθοφυσιολογικό χαρακτηριστικό
μεταξύ των ασθενών με AD. Ο μεταβολισμός της χοληστερόλης έχει ενοχοποιηθεί ως ένας από
τους εμπλεκόμενους παράγοντες στην AD. Ο scavenger receptor class B type I (SR-BI) είναι
υποδοχέας της υψηλής πυκνότητας χοληστερόλης (HDL) και ρυθμίζει την παρουσία
λιποπρωτεϊνών, όπως η ApoE στον εγκέφαλο. Ιστοπαθολογική ανάλυση σε εγκεφάλους ασθενών
με AD έδειξε έκφραση του SR-BI σε αστροκύτταρα. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του
ρόλου του SR-BI στον αμυλοειδικό φαινότυπο ενός διαγονιδιακού ποντικού μοντέλου της AD
(J20). Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το GFAP-SR-BI διαγονιδιακό μοντέλο ποντικού (GFAPSR-BITg ) που υπερεκφράζει τον υποδοχέα SR-BI στα αστροκύτταρα, υπό τον υποκινητή του
γονιδίου GFAP, το οποίο διασταυρώθηκε με J20 ποντίκια. Διπλά διαγονιδιακά ποντίκια
J20/GFAP-SR-BITg καθώς και J20 μάρτυρες αναλύθηκαν σε ηλικία 11 μηνών ως προς την
παρουσία αμυλοειδικών εναποθέσεων στο παρέγχυμα αλλά και στα αγγεία του εγκεφάλου.
Επίσης ανιχνεύτηκαν κυτταρικοί δείκτες για τους κυτταρικούς πληθυσμούς μικρογλοίας και
αστροκυττάρων όπως και δείκτες του μεταβολισμού της χοληστερόλης. Παρατηρήθηκε
σημαντικά αυξημένη εναπόθεση Αβ στα αγγεία (ένδειξη CAA) των J20/GFAP-SR-BITg ποντικών,
ενώ και ο σχηματισμός αμυλοειδικών πλακών στο παρέγχυμα του εγκεφάλου μεταβάλλεται.

134

Proceedings of the 39th E.E.B.E.Scientific Conference, Lamia, May 25-27, 2017

THE ROLE OF SR-BI EXPRESSION IN ASTROCYTES IN THE AMYLOID
PHENOTYPE OF AN ALZHEIMER’S DISEASE TRENSGENIC MOUSE
MODEL
Kontogeorgiou Zoi, Kalovyrna Nikoleta, Georgopoulos Spiros
Laboratory of Cellular Neurobiology, Center of Basic Research, Biomedical Research Foundation, Academy of Athens

Alzheimer's disease (AD), the major cause of dementia, is a progressive neurodegenerative
disease leading to cognitive impairment and memory loss. AD is characterized by amyloid and
TAU protein deposition. Aβ deposition in vessels leads to cerebral amyloid angiopathy (CAA), a
common pathophysiological feature among patients with AD. ApolipoproteinE (ApoE) and
cholesterol metabolism have been implicated in AD pathogenesis. Scavenger receptor class B
type I (SR-BI) is high density lipoprotein (HDL) receptor -which regulates ApoE in brain. SR-BI’s
expression has been detected in astrocytes in AD patients’ brain tissue. The aim of this study is to
investigate the role of SR-BI in the AD phenotype of an AD mouse model brain (J20). For this
reason a GFAP-SR-BI transgenic mouse model (GFAP-SR-BITg), that over expresses SRBI receptor
on astrocytes, under the Gfap gene promoter, was generated and crossed with J20 AD mice.
Double transgenic J20/GFAP-SR-BITg and J20 controls were analyzed at the age of 11 months for
the presence of Aβ in the parenchyma and brain vessels. Similarly, in the brain of J20/GFAP-SRBITg mice, specific microglial and astrocytic as well as cholesterol metabolism markers were
analyzed. A statistically significant increase in Αβ deposition was detected in J20/GFAP-SR-BITg
mice, especially in vessels (CAA indication).
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ YAF9A/B ΣΕ
ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ARABIDOPSIS THALIANA ΣΕ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ
ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ
Κοντογιάννης Στέφανος, Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος Ε.
Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124
Θεσσαλονίκη

Οι αποκρίσεις των φυτών σε καταπονήσεις αλατότητας έχουν σημαντικό οικονομικό
ενδιαφέρον, αφού η αλατότητα του εδάφους επηρεάζει την απόδοση των καλλιεργειών. Τα φυτά
αποκρίνονται στις διάφορες περιβαλλοντικές καταπονήσεις μέσω επιγενετικών μηχανισμών
όπως η ακετυλίωση των ιστονών και η αναδιαμόρφωση της δομής της χρωματίνης. Στο
Arabidopsis thaliana έχουν βρεθεί δύο σύμπλοκα που σχετίζονται με την ακετυλίωση των
ιστονών και την αναδιαμόρφωση της χρωματίνης, τα NuA4 και SWR1 αντίστοιχα. Στα σύμπλοκα
αυτά συμμετέχουν γονίδια, όπως τα YAF9a, YAF9b, ARP6 και SWC6, τα οποία πιθανόν να παίζουν
ρόλο στις αποκρίσεις του Arabidopsis thaliana σε καταπόνηση αλατότητας. Σκοπός της εργασίας
ήταν να μελετηθεί η επίδραση μεταλλαγμάτων απώλειας λειτουργίας αυτών των γονιδίων σε
αυξανόμενες συγκεντρώσεις NaCl. Ειδικότερα, μελετήθηκε η φυτρωτική ικανότητα των
σπερμάτων, μεταλλαγμάτων και αγρίου τύπου, σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις NaCl. Τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι η φυτρωτική ικανότητα επηρεάζεται αρνητικά από την αύξηση της
αλατότητας. Έντονη ευαισθησία δείχνουν τα μεταλλάγματα swc6-1 και yaf9a-1/yaf9b-2.
Συμπεραίνουμε ότι τα αντίστοιχα γονίδια δρουν ως θετικοί ρυθμιστές της φύτρωσης των
σπερμάτων σε συνθήκες καταπόνησης αλατότητας.
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THE EFFECT OF THE YAF9A/B TRANSCRIPTIONAL ADAPTORS ON
ARABIDOPSIS THALIANA RESPONSES TO SALT STRESS
Kontogiannis Stefanos, Vlachonasios Konstantinos E.
Division of Botany, Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 54124
Thessaloniki, Greece

Plant responses to salinity stress are of great financial interest, since soil salinity can affect the
crop yield. Plants respond to a wide range of environmental conditions through a number of
epigenetic mechanisms, such as histone acetylation and chromatin remodeling. In Arabidopsis
thaliana, two complexes, NuA4 and SWR1 have been found to participate in histone acetylation
and chromatin remodeling, respectively. Certain genes participating in these complexes, YAF9a,
YAF9b, ARP6 and SWC6, could play a role in Arabidopsis thaliana responses to salinity stress. The
aim of this study was to determine the effect of knock-out mutants for the aforementioned
genes in increasing concentrations of NaCl. In particular, the germination capacity of the single
and double mutant seeds was measured in comparison to wild-type seeds in different NaCl
concentrations. The results showed that salinity negatively affects germination capacity and that
the swc6-1 and yaf9a-1/yaf9b-2 displayed increased sensitivity to salinity stress. Therefore, these
genes could act as positive regulators of seed germination under salinity stress conditions.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΣΕ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΦΕΪΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ
Κοντοπούλου Λαμπρινή1, Βαφειάδης Στυλιανός2, Γεμελιάρη Πετρούλα3, Παρταλίδου
Χριστίνα3, Μαράκης Γεώργιος4 και Βασάρα Ελένη3
1

Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας
Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
3
Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
4
Διεύθυνση Διατροφικής Πολιτικής και Ερευνών, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, Αθήνα
2

Τα συστατικά στα ποτά και τα ροφήματα που έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων
τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν τα ελεύθερα σάκχαρα και η καφεΐνη. Μελέτη εκτίμησης
πρόσληψης νερού, σακχάρων και καφεΐνης από ποτά και ροφήματα εκπονήθηκε σε 250
φοιτητές, 112♂/138♀, ηλικίας 22,0±2,1 ετών (ΔΜΣ: 23,6±2,9♂& 22,6±3,6♀) το καλοκαίρι του
2016. Από κάθε συμμετέχοντα καταγράφηκαν ανθρωπομετρικά δεδομένα και στοιχεία
κατανάλωσης υγρών. Η συλλογή των διατροφικών δεδομένων έγινε με ένα επικυρωμένο
ημιποσοτικό ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης ποτών και ροφημάτων. Η ημερήσια
πρόσληψη νερού (βρύση/εμφιαλωμένου) ήταν 2,3±1,0L♂ και 1,8±0,7L♀ αντίστοιχα (p0,001). Το
93,3% των αντρών και το 95,1% των γυναικών είχαν επαρκή πρόσληψη υγρών συνολικά (νερό,
ποτά & ροφήματα) η οποία σύμφωνα με την EFSA είναι 2,5 και 2 L/ημέρα για υγιείς ενήλικες
άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχα. Η ημερήσια πρόσληψη ελεύθερων σακχάρων μέσω της
κατανάλωσης ποτών και ροφημάτων ήταν 54,4±45,7g♂ και 36,9±26,2g♀ (p0,0001). Ο ΠΟΥ
(2015) συστήνει η ημερήσια κατανάλωση ελεύθερων σακχάρων να είναι, τουλάχιστον, κάτω από
το 10% της συνολικής θερμιδικής πρόσληψης. Το 45,5% ♂ και το 23,9%♀φάνηκε να ξεπερνά τα
50g ελεύθερων σακχάρων ημερησίως (δηλ. το 10% των συνολικών θερμίδων μιας δίαιτας
2000Kcal) μόνο από την κατανάλωση ποτών/ροφημάτων. Η ημερήσια πρόσληψη καφεΐνης ήταν
κατά μέσο όρο 138,0±154,4mg ♂ και 141,4±116,8mg ♀ (p=0,845). Σύμφωνα με πρόσφατη
γνώμη της EFSA (2015) σχετικά με την ασφάλεια της καφεΐνης, μια συνήθης κατανάλωση
καφεΐνης μέχρι 400mg/d δεν εγείρει ανησυχίες ως προς την ασφάλεια για τον υγιή γενικό
πληθυσμό ενηλίκων. Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος (96,4%) φαίνεται να μην
προσλαμβάνει >400mg/ημέρα καφεΐνης. Η κατανάλωση καφεΐνης δεν εγείρει ανησυχίες στο
δείγμα των φοιτητών αλλά η κατανάλωση σακχαρούχων ποτών και ροφημάτων πρέπει να
μειωθεί.
Disclaimer: Ο Γιώργος Μαράκης είναι επιστημονικό προσωπικό στον ΕΦΕΤ. Οι απόψεις του δεν
εκφράζουν τις απόψεις ή την πολιτική του ΕΦΕΤ.
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DAILY WATER, DRINKS AND BEVERAGES CONSUMPTION IN
STUDENTS – ESTIMATION OF FREE SUGARS AND CAFFEINE INTAKE
Kontopoulou Lamprini1, Vafeiadis Stylianos2, Gemeliari Petroula3, Partalidou Christina3,
Marakis Georgios4 and Vasara Eleni3
1

Department of Nutrition and Dietetics, Technological Educational Institute of Thessaly, Karditsa
Department of Nutrition and Dietetics, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Thessaloniki
3
Division of Zoology, Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
4
Nutrition Policy and Research Directorate, Hellenic Food Authority (EFET), Athens
2

The ingredients in beverages that have spurred the interest of scientists in recent years include
free sugars and caffeine. A study to assess water, sugar and caffeine intake from drinks and
beverages was conducted in 250 students, 112 ♂/ 138 ♀, aged 22.0 ± 2.1 years, in the summer of
2016. For each participant anthropometric data and fluid consumption data were recorded.
Dietary data were collected with the use of a validated semi-quantitative drinks and beverages
frequency questionnaire. The mean BMI was 23.6±2.9 ♂ and 22.6±3.6 ♀ (p=0.014). The daily
intake of water (the tap/bottled) was 2.3±1.0L ♂ and 1.8±0.7L ♀respectively (p0.001). 93.3% of
men and 95.1% of women had sufficient total fluid intake (water, drinks and beverages) which
according to EFSA should be at least 2.5 and 2L/day for healthy adult men and women,
respectively. The daily intake of free sugars from drinks and beverages was 54.4±45.7g for men
and 36.9±26.2g for women (p 0.0001). WHO (2015) recommends that daily intake of free sugars
should be, at least, below 10% of total caloric intake. 45.5% of men and 23.9% women appear to
exceed 50g free sugars daily (i.e. 10% of the total calories in a diet of 2000 kcal) only by
consuming sugar-containing drinks/beverages. The daily caffeine intake was on average
138.0±154.4mg ♂ and 141.4±116.8mg ♀ (p=0.845). According to a recent opinion of EFSA
(2015) regarding the safety of caffeine, daily caffeine consumption up to 400mg does not raise
safety concerns for the general healthy adult population. The vast majority of the sample (96.4%)
appears to consume less than 400mg/day of caffeine. Although caffeine consumption does not
raise concerns in the sample of students, the consumption of sugar-containing drinks and
beverages should be reduced.
Disclaimer: Georgios Marakis is a staff member of EFET. The author alone is responsible for the views
expressed in this work and does not represent the decisions or the stated policy of EFET.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΤΗΣ
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ
ΚΑΙ
ΤΗΣ
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΙΚΑ ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
Κοντοπούλου Όλγα, Τσαφκοπούλου Μαριάννα, Πούλιος Ευθύμιος, Πέτσας Ανδρέας,
Κουτελιδάκης Αντώνιος
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μητροπολίτη Ιωακείμ 2, ΤΚ
81400, Μύρινα, Λήμνος

Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα μελετά το ρόλο διαφόρων τροφίμων στον έλεγχο
του βάρους, μέσω πιθανής επίδρασης των αντιοξειδωτικών συστατικών τους, και ειδικά των
πολυφαινολών που περιέχουν, στους μηχανισμούς θερμογένεσης, στη λιπόλυση, και στη δράση
επί του κορεσμού. Στόχος της μελέτης αυτής ήταν η διερεύνηση της περιεκτικότητας σε ολικά
φαινολικά συστατικά και της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας εκχυλισμάτων τροφίμων που
έχουν μελετηθεί για πιθανή συσχέτιση με τον έλεγχο του βάρους (γκότζι μπέρι, μύρτιλο,
κράνμπερι, λεμόνι, αμύγδαλο, αβοκάντο, πράσινος καφές, κόκκινη πιπεριά, ρόδι, τσάι του
βουνού, γκρέιπφρουτ). Τα φαινολικά συστατικά εκχυλίστηκαν σε διάλυμα υδατικής αιθανόλης
(αναλογία 50/50) με επίδραση υπερήχων. Ακολούθησε διήθηση και μέτρηση των ολικών
φαινολικών με τη μέθοδο Folin Ciocalteau, καθώς και της αντιοξειδωτικής ικανότητάς τους με τη
μέθοδο FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power). Η ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων έγινε
με πρότυπη καμπύλη γαλλικού οξέος και FeSO4, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο
πράσινος καφές, το τσάι του βουνού, το αμύγδαλο, το γκότζι μπέρι, το ρόδι και το μύρτιλλο
εμφάνισαν τις υψηλότερες τιμές ολικών φαινολικών και αντιοξειδωτικής ικανότητας, ενώ
χαμηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στο λεμόνι, την κόκκινη πιπεριά, το αβοκάντο, το
γκρέιπφρουτ και το κράνμπερι. Οι πολύ υψηλές τιμές που παρατηρήθηκαν στον πράσινο καφέ
πιθανότατα οφείλονται στη μεγάλη περιεκτικότητα του σε χλωρογενικό οξύ, ενώ οι τιμές στο
μύρτιλο, στο γκότζι μπέρι και στο ρόδι στις ανθοκυανίνες, ουσίες που έχουν μελετηθεί για πιθανή
επίδραση στο μηχανισμό λιπογένεσης. Συμπερασματικά, ορισμένα τρόφιμα που μελετήθηκαν
είναι πλούσια σε βιοδραστικές αντιοξειδωτικές ουσίες, που ενδεχομένως να σχετίζονται με τον
έλεγχο του βάρους. Ωστόσο, η διεξαγωγή κλινικών και επιδημιολογικών μελετών είναι
επιτακτική για την εξαγωγή συμπερασμάτων, τη διερεύνηση των ενδεχόμενων μηχανισμών και
την διατύπωση πιθανών συσχετίσεων.
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ANTIOXIDANT ACTIVITY AND TOTAL PHENOLIC CONTENT OF
VARIOUS FOODS THAT HAVE BEEN ASSOCIATED WITH POSSIBLE
IMPACT ON WEIGHT CONTROL
Kontopoulou Olga, Tsafkopoulou Marianna, Poulios Efthimios, Petsas Andreas,
Koutelidakis Antonios
Department of Food Science and Nutrition, School of Environment, University of the Aegean, Mitropoliti Ioakeim 2, 81400,
Mirina, Limnos

In recent years the scientific community investigates the role of various foods in weight control
through potential effect of its antioxidant ingredients, especially polyphenols, on the
mechanisms of thermogenesis, lipolysis, and on satiety. The aim of this study was to identify the
total phenolic compounds and the total antioxidant capacity of food extracts that have been
studied for possible association with weight control (gojiberry, blueberry, cranberry, lemon,
almond, avocado, green coffee, red pepper, pomegranate, mountain tea, grapefruit). The
phenolic compounds extracted in an aqueous ethanol solution (ratio 50/50) with the use of
sonication. Followed by filtration, total phenolic content and total antioxidant capacity were
measured with Folin Ciocalteau method and FRAP (Ferric Reducing Antioxidant Power) assay,
respectively. Quantitation of the results was carried out by standard curve of gallic acid and
FeSO4, respectively. The results showed that green coffee, mountain tea, almond, gojiberry,
pomegranate and blueberry exerted the highest values of total phenolics and total antioxidant
capacity, while the lowest rates were observed in lemon, red pepper, avocado, grapefruit and
cranberry. The high values observed in green coffee could be possibly explained by the high
content of chlorogenic acid, while the high values in bilberry, gojiberry and pomegranate by the
content of anthocyanins, substances that have been studied for possible effect on lipogenesis
mechanism. In conclusion, certain foods that studied were rich in bioactive antioxidants, which
may be related to weight control. However, it is imperative the conduct of clinical and
epidemiological studies to draw conclusions, investigate the possible mechanisms and identify
potential correlations.
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ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ 3C ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
Β3 ΤΟΥ ΙΟΥ COXSACKIE ΜΕΣΩ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ ΑΠΟ
ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Κοσίνας Χρήστος, Σπηλιοπούλου Μαρία, Φίλη Σταυρούλα, Βαλμάς Αλέξανδρος,
Χριστοπούλου Μαγδαληνή, Νικολόπουλος Νίκος, Lichière Julie, Καραβασίλη Φωτεϊνή,
Ροσμαράκη Ελευθερία, Fitch Andrew, Beckers Detlef, Degen Thomas, Nénert Gwilherm,
Hilgenfeld Rolf, Παπαγεωργίου Νικόλας, Canard Bruno, Coutard Bruno, και Μαργιωλάκη
Ειρήνη
1

Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη,
26500 Πάτρα
2
Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques, CNRS and Universités d’Aix-Marseille I et II, UMR 6098, ESIL
Case 925, 13288 Marseille, France
3
European Synchrotron Radiation Facility, BP 220, 38043 Grenoble CEDEX 9, France,
4
PANalytical B.V., Lelyweg 1, 7602 EA Almelo, The Netherlands
5
Institute of Biochemistry, Center for Structural and Cell Biology in Medicine, University of Lübeck, 23562 Lübeck, Germany

Οι ιικές πρωτεάσες είναι πρωτεολυτικά ένζυμα που συντελούν στη σύνδεση ιικών τμημάτων
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής και του πολλαπλασιασμού του ιού. Στην παρούσα εργασία
παρουσιάζεται η έκφραση, απομόνωση, κρυστάλλωση και η πρωταρχική δομική ανάλυση μέσω
περίθλασης ακτίνων-Χ της βασικής πρωτεάσης (3C) ενός επικίνδυνου για την ανθρώπινη υγεία
εντεροϊού, του στελέχους Β3 του ιού coxsackie, υπεύθυνου για πολλές περιπτώσεις ιικής
μυοκαρδίτιδας. Πολυκρυσταλλικά πρωτεϊνικά δείγματα, κατάλληλα για μετρήσεις μέσω
περίθλασης ακτίνων-Χ (XRPD), παρήχθησαν παρουσία διαλυμάτων 0,1 M Tris–HCl, 0.2 M MgCl2
και 22–28% (w/v) PEG 4000 (κατά περίπτωση), σε ένα εύρος τιμών pH από 7,0 έως 8,5. Ένα
πολύμορφο μονοκλινούς συμμετρίας (space group C2, με πλεγματικές σταθερές a = 77,9, b =
65,7, c = 40,6 Å, β = 115,9˚) ταυτοποιήθηκε. Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν το πρώτο βήμα
για τον πλήρη δομικό χαρακτηρισμό του μορίου μέσω XRPD, καθώς και μια παράλληλη επίδειξη
της αποδοτικότητας και της ακρίβειας της μεθόδου.
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STRUCTURAL DETERMINATION OF COXSACKIEVIRUS B3 PROTEASE
3C VIA XRPD
Kosinas Christos, Spiliopoulou Maria, Fili Stavroula, Valmas Alexandros, Christopoulou
Magdalini, Nikolopoulos Nikos, Lichière Julie, Karavassili Fotini, Rosmaraki Eleftheria,
Fitch Andrew, Beckers Detlef, Degen Thomas, Nénert Gwilherm, Hilgenfeld Rolf,
Papageorgiou Nicolas, Canard Bruno, Coutard Bruno, and Margiolaki Irene
1

Division of Genetics, Cell Biology and Development, Department of Biology, University of Patras, University Campus,
26500 Patras, Greece,
2
Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques, CNRS and Universités d’Aix-Marseille I et II, UMR 6098, ESIL
Case 925, 13288 Marseille, France,
3
European Synchrotron Radiation Facility, BP 220, 38043 Grenoble CEDEX 9, France,
4
PANalytical B.V., Lelyweg 1, 7602 EA Almelo, The Netherlands,
5
Institute of Biochemistry, Center for Structural and Cell Biology in Medicine, University of Lübeck, 23562 Lübeck, Germany

Viral proteases are proteolytic enzymes that orchestrate the assembly of viral components
during the viral life cycle and proliferation. Here, the expression, puriﬁcation, crystallization and
preliminary X-ray diffraction analysis are presented of protease 3C, the main protease of an
emerging enterovirus, coxsackievirus B3, that is responsible for many cases of viral myocarditis.
Polycrystalline protein precipitates suitable for X-ray powder diffraction (XRPD) measurements
were produced in the presence of 22–28% (w/v) PEG 4000, 0.1 M Tris–HCl, 0.2 M MgCl2 in a pH
range from 7.0 to 8.5. A polymorph of monoclinic symmetry (space group C2, unit-cell
parameters a = 77.9, b = 65.7, c = 40.6 Å, β = 115.9˚) was identiﬁed via XRPD. These results are
the ﬁrst step towards the complete structural determination of the molecule via XRPD and a
parallel demonstration of the efficiency and the accuracy of the method.
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ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΗ ΑΝΟΧΗ: IN VITRO ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ, ΑΝΤΙ-ΒΙΟΦΙΛΜ ΚΑΙ ΚΥΤΟΤΟΞΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ A22
[S-(3,4-DICHLOROBENZYL)ISOTHIOUREA HYDROCHLORIDE] ΣΕ
ΠΟΛΥ-ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ
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 ραγδαία εξάπλωση πολύ-ανθεκτικών παθογόνων προκάλεσε σοβαρή ανησυχία στη
χημειοθεραπεία των βακτηριακών λοιμώξεων. Σήμερα, η κυτταροσκελετική πρωτεΐνη MreB
παρουσιάζεται ως ιδανικός πρωτοποριακός στόχος στο σχεδιασμό νέων αντιμικροβιακών
παραγόντων. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν ο in vitro χαρακτηρισμός της αντιμικροβιακής
και κυτταροτοξικής δράσης του Α22, ενός πρόσφατα χαρακτηρισμένου χημικού παράγοντα,
αναστολέα της MreB. Η αντιμικροβιακή δράση του Α22 μελετήθηκε στα Gram αρνητικά
παθογόνα βακτήρια Pseudomonas aeruginosa (NCIMB 12469), Escherichia coli (NCIMB 8879),
Escherichia coli (NCIMB 12210), Shigella flexneri (ATCC 12022), Salmonella typhimurium (ATCC
14028) και στο σποριογόνο Gram θετικό Bacillus subtilis (NCIMB 3610), σύμφωνα με τις οδηγίες
του CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute). Προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις
MIC/MBC, πραγματοποιήθηκε φαρμακοδυναμική μελέτη σε πλαγκτονικά κύτταρα και
διερευνήθηκε η ανασταλτική και βακτηριοκτόνος δράση του Α22 σε επαγόμενο βακτηριακό
βιοφίλμ. 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 δόσοεξαρτώμενη αναστολή της κυτταρικής ανάπτυξης και χρόνο-εξαρτώμενη βακτηριοκτόνο δράση,
με τιμές MIC από 2 έως 32 μg/ml. Στο βακτήριο B.subtilis ανέστειλε τη σπορίωση σε χρονικό
διάστημα 120h και παρεμπόδισε τη βλάστηση των σπορίων. Παρουσίασε μετά-αντιβιοτική
δράση (PAE) 2 ωρών στη συγκέντρωση 5xMIC και οδήγησε σε μετατροπή των ραβδόμορφων
κυττάρων σε σφαιρικά. Επιπλέον, παρουσίασε υψηλή ανασταλτική και βακτηριοκτόνο δράση σε
πρώιμο (24h) και ώριμο (48h) βακτηριακό βιοφίλμ. Τέλος, μέχρι και τη συγκέντρωση 128 μg/ml
Α22, δεν εκδηλώθηκε κυτταροτοξικότητα και τα κύτταρα δεν παρουσίασαν μορφολογικές
αλλαγές. Τα παραπάνω δεδομένα, αποτελούν πρώτο βήμα για το χαρακτηρισμό του Α22 ως
πιθανού νέου αντιβιοτικού με εναλλακτικό στόχο την κυτταροσκελετική πρωτεΐνη MreB.
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ANTIBIOTIC RESISTANCE: IN VITRO EVALUATION OF THE ANTIMICROBIAL, ANTI-BIOFILM AND CYTOTOXIC ACTIVITY OF A22 [S(3,4-DICHLOROBENZYL)ISOTHIOUREA HYDROCHLORIDE] AGAINST
MULTI-DRUG RESISTANT PATHOGENS
Kotzialampou Anastasia, Sivropoulou Afroditi
Laboratory of General Microbiology, Department of Genetics, Development and Molecular Biology, Department 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. Nowadays, the cytoskeletal protein MreB is
presented as a potential target in order to design novel antimicrobial agents. The present work
focused on antimicrobial and cytotoxic activity of the chemical compound A22 as an MreB
inhibitor. The antimicrobial activity of A22 was studied on the Gram negative pathogens
Pseudomonas aeruginosa (NCIMB 12469), Escherichia coli (NCIMB 8879), Escherichia coli (NCIMB
12210), Shigella flexneri (ATCC 12022), Salmonella typhimurium (ATCC 14028) and on the Gram
positive, spore-forming Bacillus subtilis (NCIMB 3610), according to CLSI 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 anti-adhesive and bactericidal activity of A22 on biofilms were performed and the effect of
A22 on sporulation was determined. Finally, cytotoxicity of A22 on eykaryotic cell lines (Vero,
Caco-2, HuH-7) was evaluated through MTT and Neutral Red uptake 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. In B.subtilis, the
presence of A22 induced suspension of sporulation up to 120h and spore germination.
Measurable PAE (Post Antibiotic Effect) at 5xMIC A22 concentration was 2 hours. A22 caused
morphological changes on cells which were gradually transformed from rod-shaped to
spherical. A22 showed high anti-adhesive and bactericidal activity against biofilms forming
bacteria after 24h and 48h of incubation. Finally, no cytotoxicity and morphological changes
were observed up to 128 μg/ml A22. The above data constitute a first step for the
characterization of A22 as potential antibiotic with a novel alternative target.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΑΡΚΗΣ ΣΤΗΝ ΥΦΗ ΤΟΥ ΕΔΩΔΙΜΟΥ
ΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ HELIX ASPERSA
MAXIMA
Κουγιαγκά Ευκαρπία*, Γιαννούλη Περσεφόνη, Χατζηιωάννου Μαριάνθη
1

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος ,Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας Email: ekougiagka@apae.uth.gr

2

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της περιόδου νάρκης στην υφή
του μυϊκού ιστού των εκτρεφόμενων σαλιγκαριών Helix aspersa maxima. Χρησιμοποιήθηκαν
ενήλικα (ομάδα Α) και ανήλικα (ομάδα Β) σαλιγκάρια με μέσο βάρος 14,36 ± 3,19 g και 8,57 ±
2,22 g αντίστοιχα, που υποβλήθηκαν σε τεχνητή χειμερία νάρκη διάρκειας 4 μηνών και ενήλικα
(ομάδα Γ) και ανήλικα (ομάδα Δ) σαλιγκάρια με μέσο βάρος 14,0 ± 2,87 g και 7,35 ± 1,23 g
αντίστοιχα, που χρησιμοποιήθηκαν αμέσως μετά τη συλλογή τους. Όλα τα σαλιγκάρια
συλλέχθηκαν τυχαία από την ίδια μονάδα εκτροφής (ν. Μαγνησίας). Οι μετρήσεις της υγρασίας
έγιναν σε νωπά και βρασμένα σαλιγκάρια όλων των ομάδων μετά από απομόνωση της
κεφαλοποδικής μάζας (φιλέτο σαλιγκαριού). Οι μηχανικές ιδιότητες του βρασμένου φιλέτου
όλων των ομάδων προσδιορίστηκαν με μηχάνημα ανάλυσης δομής, αφού είχε προηγηθεί η
ζύγιση και η μέτρηση (μήκος και πλάτος φιλέτου σε έκταση). Το φιλέτο που απομονώθηκε από
τα σαλιγκάρια της ομάδας Α παρουσίασε τις υψηλότερες τιμές βάρους (0,79 ± 0,5 g) και πάχους
(5,64 ± 1,24 g). Το φιλέτο των ανήλικων φρέσκων σαλιγκαριών (Δ) παρουσίασε το υψηλότερο
ποσοστό υγρασίας (93,79 ± 2,12%), ενώ για τα σαλιγκάρια που είχαν υποστεί βρασμό δεν υπήρξε
διαφοροποίηση στο ποσοστό υγρασίας. Το βρασμένο φιλέτο των νωπών σαλιγκαριών
απαιτούσε μεγαλύτερες δυνάμεις για την παραμόρφωσή του (Fmax) σε σύγκριση με το βρασμένο
φιλέτο των σαλιγκαριών που προέρχονταν από χειμερία νάρκη.
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EFFECT OF HIBERNATION PERIOD ON TEXTURE OF EDIBLE TISSUE
OF FARMED SNAIL HELIX ASPERSA MAXIMA
Kougiagka Efkarpia*, Giannouli Persefoni, Hatziioannou Marianthi
Department of Ichthyology and Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences, University of Thessaly,
Department of Agriculture Crop Production and Rural Environment, School of Agricultural Sciences, University of Thessaly
Email: ekougiagka@apae.uth.gr

The purpose of this study was to investigate the effect of hibernation on the texture of edible
tissue of the snail species Helix aspersa maxima. Adult (group A) and juvenile (group B) snails
with mean weight 14.36 ± 3.19 g and 8.57 ± 2.22 g respectively undergoing a 4 month artificial
hibernation and adult (group C) and juvenile (group D) snails with mean weight 14.0 ± 2.87 g
and 7.35 ± 1.23 g respectively used immediately after their collection, were used for the
experiment. All snails were randomly collected from the same snail farm (Magnesia). The
moisture content of foot-head mass (fillet) was estimated in fresh and boiled snails of all the
groups. A texture analyzer was used for the texture analysis of the fillet of boiled snails of all
groups after weight, length and width measurements of the fillet. The fillet of snails of group A
showed the highest weight value (0.79 ± 0.5 g) and thickness value (5.64 ± 1.24 g). The fillet of
juvenile fresh snails (D) showed the highest moisture content (93.79 ± 2.12%), while the
moisture content of the fillet of boiled snails was not different among groups. The fillet of boiled
fresh snails required greater force for deformation (Fmax) compared to fillet of boiled snails
coming out of hibernation.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ HELLCCAUTH19 PSEUDO-NITZSCHIA
SP. ΣΕ ΑΞΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΞΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ.
Κουλουκτσής Ανδρέας, Αλιγιζάκη Κατερίνα2, Αρσενάκης Μηνάς1,2
1

Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας, Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή
Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54 124 Θεσσαλονίκη
2
Εργαστηριακή Μονάδα Θαλάσσιων Τοξικών Μικροφυκών (Ε.Μ.Θ.Τ.Μ.-Α.Π.Θ.), Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας,
Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54 124 Θεσσαλονίκη.

Το γένος Pseudo-nitzschia αποτελεί ένα γένος ραφιδικών πτεροειδών διατόμων με ορισμένα
είδη του να έχουν την ικανότητα παραγωγής της νευροτοξίνης δομοϊκό οξύ. Στα θαλάσσια
οικοσυστήματα οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διατόμων αυτών και ορισμένων βακτηρίων, που
σχετίζονται με αυτά, επηρεάζουν με ποικίλους τρόπους την βιολογία των δύο εταίρων. Ωστόσο,
η επίδραση αυτών των βακτηρίων στη φυσιολογία και την οικολογία του διατόμου καθώς και οι
εξελικτικές δυνάμεις που διαμορφώνουν τη σχέση αυτή δεν έχουν πλήρως κατανοηθεί. Στην
παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε απομόνωση και μοριακή ταυτοποίηση των διαφόρων
βακτηριών, που απαντώνται σε μη αξενικές συνθήκες καλλιέργειας κυττάρων του γένους
Pseudo-nitzschia. Επίσης, μέσα από την ανάπτυξη του στελέχους HELLCCAUTH19 Pseudonitzschia sp. σε αξενικές και μη αξενικές συνθήκες καλλιέργειας επιδιώχθηκε η διερεύνηση των
επιδράσεων των βακτηρίων στην αύξηση του διατόμου. Για το σκοπό αυτό απομονώθηκαν και
μελετήθηκαν συνολικά 17 βακτηριακά στελέχη με αλληλούχηση του 16S rRNA και την ανάλυση
ορισμένων βιοχημικών δεικτών. Η μορφολογική ανάλυση σε οπτικό μικροσκόπιο κατέδειξε την
παρουσία κατά Gram θετικών και αρνητικών κυρίως κόκκων αλλά και ραβδοειδών βακτηρίων.
Mε ανάλυση της αλληλουχίας του γονιδίου 16S rRNA σε συνδυασμό με μια σειρά από
βιοχημικούς δείκτες τα στελέχη αυτά κατατάχθηκαν στα γένη Sulfitobacter, Roseobacter,
Citreimonas, Micrococcus, Rhodococcus, και Staphylococcus. Επιπλέον, δεν παρατηρήθηκαν
διαφορές στο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ της αξενικής και μη αξενικής καλλιέργειας, ενώ η
αφθονία των κυττάρων ήταν μεγαλύτερη στην μη αξενική καλλιέργεια. Τέλος, και οι δυο
καλλιέργειες έφτασαν στη στατική φάση ανάπτυξης ταυτόχρονα. Τα αποτελέσματα της
παρούσας μελέτης συμβάλλουν στην κατανόηση της πολυπλοκότητας των αλληλεπιδράσεων
ανάμεσα στα διάτομα του γένους Pseudo-nitzschia και σε ορισμένα γένη βακτηρίων σε
συνθήκες καλλιέργειας και καταδεικνύουν την ανάγκη για μεγαλύτερη ερευνητική προσπάθεια
προς την κατεύθυνση αυτή.
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AXENIC AND NON-AXENIC CULTURE OF THE MARINE DIATOM
PSEUDO-NITZSCHIA SP. AND MOLECULAR IDENTIFICATION OF THE
ASSOCIATED BACTERIA.
Koulouktsis Andreas, Aligizaki Katerina2, Arsenakis Minas1,2
1

Laboratory of General Microbiology, Division of Genetics, Development and Molecular Biology, Department of Biology,
Faculty of Natural Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki
2
Laboratory Unit for Harmful Marine Microalgae, Laboratory of General Microbiology, Department of Biology, Aristotle
University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki

Pseudo-nitzschia is a genus of raphid pennate diatoms which includes some species capable of
producing the neurotoxin domoic acid. The diverse interactions between diatoms and the
associated bacteria can affect the marine ecosystem and the biology of both microorganisms.
However, the influence of these bacteria on the physiology and ecology of the host and the
evolutionary forces that shape their relationship are still poorly understood. The present study
aimed to isolate and identify bacteria from an algal culture utilizing molecular and biochemical
methods. Furthermore, Pseudo-nitzschia sp. growth was examined under axenic and non-axenic
conditions to investigate the effect of the associated bacteria on the growth of the diatom. To
this end, seventeen bacterial isolates were morphologically described and identified using 16S
rRNA gene sequence analysis and several biochemical tests. The morphological analysis revealed
the presence of Gram-positive and Gram-negative cocci and rod-shaped bacteria. The 16S rRNA
gene sequencing and the biochemical tests identified these isolates as members of the
Sulfitobacter, Roseobacter, Citreimonas, Micrococcus, Rhodococcus, and Staphylococcus genera.
Moreover, no significant differences in the growth rate were observed between the axenic and
non-axenic Pseudo-nitzschia sp. cultures. Nevertheless, cultures reached different cell densities,
with the non-axenic culture reaching the highest density. Both cultures reached stationary
phase at the same time. The results presented here indicate the presence of interactions
between the diatom and the associated bacteria. Further research is needed to better
understand the nature of these interactions and their effect on the ecology and physiology of
the diatom.
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ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΡΙΑΚΗ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ C

ΒΑΣΗ

ΤΗΣ

ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΤΩΝ

Κούρκουλου Αθανασία, Διαλλινάς Γιώργος
Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιουπολη, Αθήνα 15784

Το L-ασκορβικό οξύ (Βιταμίνη C) είναι απαραίτητος μεταβολίτης στα ζωικά και φυτικά κύτταρα
εξαιτίας του ρόλου του ως συμπαράγοντας ενζύμων και της αντιοξειδωτικής του δράσης. Στα
περισσότερα ευκαρυωτικά κύτταρα το L-ασκορβικό οξύ συντίθεται μέσα από μια σειρά ενζύμων
από μονοσακχαρίτες. Τα περισσότερα Πρωτεύοντα, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου,
και κάποια άλλα ζώα έχουν χάσει την ικανότητα σύνθεσης λόγω γενετικών ελλείψεων στο
γονίδιο της L-gulonolactone οξειδάσης. Η μεταφορά του ασκορβικού στους ιστούς γίνεται μέσω
εξειδικευμένων μεταφορέων (SVCT-1/2) οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την επιβίωση. Οι SVCT1/2 ανήκουν σε μια από τις εκτενέστερα χαρακτηρισμένες οικογένειες μεταφορέων που
ονομάζεται NAT (Nucleobase Ascorbate Transporters). Το πρότυπο μέλος της οικογένειας ΝΑΤ
είναι ο μεταφορέας UapA (uric acid-xanthine permease του μύκητα Aspergillus nidulans) που
έχει μελετηθεί εκτενώς σε επίπεδο ρύθμισης της έκφρασης, υποκυτταρικής μεταφοράς,
αποδόμησης και σχέσεων δομής λειτουργίας. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η μοριακή βάση
της εξειδίκευσης υποστρώματος των ΝΑΤ, και συγκεκριμένα η εξέλιξη της ικανότητας
μεταφοράς του ασκορβικού. Μέσω ορθολογικού σχεδιασμού και λειτουργικής ανάλυσης
μεταλλαγμένων μορφών του UapA εντοπίσαμε ένα μοτίβο, αποτελούμενο από 4 αμινοξέα, μέσα
στη θέση δέσμευσης υποστρώματος, το οποίο διαφοροποιεί την ικανότητα μεταφοράς βάσεων
και ασκορβικού. Προκαταρκτικές φυλλογενετικές ενδείξεις προτείνουν ότι οι μεταφορείς
ασκορβικού εξελίχθηκαν στα ψάρια. Επιπρόσθετα, δημιουργήσαμε ένα στέλεχος A. nidulans που
έχει χάσει την ικανότητα να συνθέτει D-ερυθροασκορβικό οξύ, ενός μεταβολίτη που υπάρχει
στους μύκητες και φαίνεται να έχει ανάλογο ρόλο με αυτόν του ασκορβικού. Το στέλεχος αυτό
αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την αναγνώριση των μεταλλαγμένων μορφών
του UapA που μεταφέρουν ασκορβικό. Τα αποτελέσματα μας θα συζητηθούν υπό το πρίσμα της
εξέλιξης της εξειδίκευσης των μεταφορέων.
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IN SEARCH OF THE MOLECULAR DETAILS UNDERLYING VITAMIN C
TRANSPORTER EVOLUTION
Kourkoulou Athanasia, Diallinas George
Division of Botany, Department of Biology, National & Kapodistrian University of Athens, Panepistimioupolis, Athens
15784

L-ascorbic acid (vitamin C) is an essential metabolite in animals and plants due to its role as an
enzyme co-factor and antioxidant activity. In most eukaryotic organisms, L-ascorbic acid is
biosynthesized enzymatically from monosaccharides1. Most primates, including humans, and
some animals have lost the capacity of ascorbic acid biosynthesis due to truncations in the gene
coding for L-gulonolactone oxidase. Specific ascorbate transporters (SVCT-1/2), necessary for
ascorbate tissue redistribution, are essential for life in mammalian and plant cells. SVCT-1/2
belong to one of the best characterized transporter families, called Nucleobase-Ascorbate
Transporters (NAT). The prototype member of NAT family, called UapA (uric acid-xanthine
permease of the fungus Aspergillus nidulans) has been extensively studied in respect to
regulation of expression, subcellular traffic, turnover and structure-function relationships2,3.
Here, we investigate the molecular basis underlying NAT substrate specificity, and in particular,
how ascorbate specificity has evolved from nucleobase transporters. Through rational design
and functional analysis of UapA mutants we have identified a four-aminoacid motif, within the
substrate binding site, which is critical for nucleobase and/or ascorbate transport. Phylogenetic
analysis was also used to identify the ‘ancestral’ origin of the ascorbate-specific version of this
motif. Preliminary evidence thus suggests that ascorbate transporters evolved in fish.
Additionally, we constructed A. nidulans mutant strains lacking the ability to synthesize Derythroascorbic acid (aloAΔ), a fungal metabolite presenting roles analogous to L-ascorbic acid.
This strain is expected to serve as a tool in the functional characterization of UapA mutants
specific for L-ascorbic acid. Our results will be discussed within the frame on how novel functions
and substrate specificities are generated in the course of evolution.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ [OMIM][BF4] ΣΤΑ
ΠΡΩΙΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ SPARUS AURATA
Κουρκούτα Χαρά, Νταϊλιάνης Στέφανος
Τομέας Βιολογίας Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500, Πάτρα

Η παρούσα μελέτη διερευνά τις τοξικές επιπτώσεις του ιοντικού υγρού [omim][BF4] σε νέοεκκολαπτόμενα άτομα του είδους Sparus aurata, με τη χρήση της τεχνικής fish embryo test (FET).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, γονιμοποιημένα έμβρυα εμφάνισαν καθυστερημένη εκκόλαψη
(24h), σε σχέση με την εκκόλαψη των εμβρύων ελέγχου, με παράλληλη αύξηση του ποσοστού
θνησιμότητάς τους, ειδικότερα μετά την έκθεσή τους για 24-120h σε συγκεντρώσεις του
[omim][BF4], μεγαλύτερες από 0,01 mg·L-1. Επιπλέον, υψηλό ποσοστό σκελετικών ανωμαλιών
από τις πρώτες 24 h έκθεσης παρουσίασαν νεαρά ιχθύδια που εκτέθηκαν σε [omim][BF4] 1 mg·L-1
(μη-αποκόλληση ουράς) με επακόλουθη μείωση, λόγω του αυξημένου ποσοστού θνησιμότητας
των νεαρών ιχθυδίων (48-120h), ενώ αυξημένα ποσοστά σκελετικών ανωμαλιών
παρατηρήθηκαν στα νεαρά ιχθύδια που εκτέθηκαν για 72h σε [omim][BF4] 0,1 mg·L-1 και 0.5
mg·L-1. Νεαρά ιχθύδια που εκτέθηκαν στη μικρότερη συγκέντρωση [omim][BF4] (0,01 mg·L-1),
παρουσίασαν σκελετικές ανωμαλίες (με κυριότερες τη λόρδωση, το σχήμα-S & C), καθόλη τη
διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας έκθεσης, παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά θνησιμότητάς
τους κυμάνθηκαν στο επίπεδα των ιχθυδίων ελέγχου σε όλες τις περιπτώσεις. Από τα δεδομένα
της παρούσας μελέτης, κρίνεται αναγκαία η ορθή διαχείριση θεωρητικά «φιλικών προς το
περιβάλλον» ουσιών, όπως τα ιοντικά υγρά, προς όφελος της προστασίας των υδάτινων πόρων,
καθώς και υδρόβιων οργανισμών, ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος για τον άνθρωπο,
όπως το είδος Sparus aurata.
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INVESTIGATION OF [OMIM][BF4]-MEDIATED EFFECTS ON THE SEA
BREAM SPARUS AURATA, USING THE FISH EMBRYO TEST
Kourkouta Chara, Dailianis Stefanos
Division of Animal Biology, Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, University of Patras, GR-26500, Patras,
Greece

The present study investigates the [omim] [BF4]-mediated effects (in terms of hatching rate,
larvae mortality and spinal deformities) in yolk-sac larvae of the sea bream Sparus aurata.
According to the results, yolk-sac larvae primarily exhibited low hatching rates (24h), showed
increase mortality after exposure at concentrations of [omim][BF4] higher than 0.01 mg·L-1 (0.1-1
mg·L-1). Moreover, the percentage of deformed yolk-sac larvae was increased, even after 24h of
exposure to 1 mg·L-1 of [omim] [BF4] (in terms of larvae with non-tail detachment), followed by a
concomitant reduction over time (48-120h), due to high larvae mortality, while high percentages
of spinal deformities were also observed in 72h-treated larvae with 0.1 and 0.5 mg·L-1 of
[omim][BF4]. Interestingly, yolk-sac larvae treated with non-lethal concentrations of [omim][BF4]
(0.01 mg·L-1) showed high rates of spinal deformities (in terms of lordosis, C- and S-shaped
formations), even after 24h of exposure. The current findings firstly reveal that [omim][BF4] can
affect the embryonic development, as well as the viability of the yolk-sac larvae of the sea bream
Sparus aurata. Moreover, the existence of deformed larvae, clearly indicates [omim][BF4]mediated developmental effects on yolk-sac larvae, thus increasing our knowledge regarding its
environmental risk.
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ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ 18S ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΙΚΟ RNA ΜΥΔΙΩΝ ΠΟΥ
ΕΙΧΑΝ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
Κουρνούτου Γ. Γεωργία, Καλπαξής Λ. Δημήτριος.
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504-Πάτρα.

Τα παράκτια υδάτινα οικοσυστήματα αποτελούν ένα δυναμικό περιβάλλον, το οποίο
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Τα τελευταία χρόνια, η υποβάθμιση των παράκτιων
περιοχών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ανάμεσα στους
θαλάσσιους ρύπους συγκαταλέγονται και τα βαρέα μέταλλα. Πληθώρα μελετών έχει δείξει ότι τα
βαρέα μέταλλα βιοσυσσωρεύονται και προκαλούν οξειδωτικό στρες στους έμβιους
οργανισμούς. Η παρούσα μελέτη επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των δομικών αλλαγών που
προκαλούνται στο 18S ριβοσωματικό RNA (rRNA) που απομονώθηκε από μύδια (Μytilus
galloprovincialis) εκτεθειμένα για 5 ή 15 ημέρες σε καθένα από τα μέταλλα Cu2+, Hg2+ και Cd2+. Το
18S rRNA βρίσκεται στη μικρή ριβοσωματική υπομονάδα, συμπλοκοποιημένο με ριβοσωματικές
πρωτεΐνες και μεταφραστικούς παράγοντες, σχηματίζοντας το κέντρο αποκωδικοποίησης που
εξασφαλίζει το σωστό ζευγάρωμα κωδικονίου-αντικωδικονίου. Δεδομένου του καθοριστικού
του ρόλου σε όλα τα στάδια της μετάφρασης, είναι σαφές ότι δομικές αλλαγές του 18S rRNA
μπορούν να επηρεάσουν βασικές λειτουργίες των ριβοσωμάτων και κατ’επέκταση τη
φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων. Όπως φάνηκε από πειράματα ELISA, ανάλυσης
προέκτασης εκκινητή και χημικής τροποποίησης με DMS, οι προκαλούμενες οξειδωτικές βλάβες
στο rRNA εξαρτώνται από τη φύση του μετάλλου, τη δόση και τη διάρκεια έκθεσης, καθώς και
την κατάσταση συναρμολόγησης του 18S rRNA. Η πρόσδεση του 18S rRNA με τις ριβοσωματικές
πρωτεΐνες, φάνηκε να μεταβάλλει την ευαισθησία στην προσβολή από μέταλλα. Περιοχές
ενδιαφέροντος, όπως το κέντρο αποκωδικοποίησης και οι θέσεις πρόσδεσης των tRNAs (A- και
P-θέσεις) και μεταφραστικών παραγόντων φάνηκε ότι υφίστανται σημαντικές αλλαγές
διαμόρφωσης, γεγονός που οδηγεί εκάστοτε είτε σε πιο χαλαρή, είτε σε συμπαγέστερη
αναδίπλωση του μορίου. Τα ευρήματα αυτά συμβαδίζουν με προηγούμενες λειτουργικές
μελέτες και υποδηλώνουν ότι οι δομικές αλλοιώσεις των ριβοσωμάτων μπορούν να
ερμηνεύσουν τις λειτουργικές διαταραχές της μετάφρασης.

154

Proceedings of the 39th E.E.B.E.Scientific Conference, Lamia, May 25-27, 2017

OXIDATIVE DAMAGE OF 18S RIBOSOMAL RNA IN MUSSELS
EXPOSED TO HEAVY METALS
Kournoutou G. Georgia, Kalpaxis L. Dimitrios
Biochemistry Laboratory, School of Medicine, University of Patras, GR-26504 Patras, Greece

Coastal aquatic ecosystems constitute a dynamic environment, which is affected by many
factors. In recent years, marine pollution and degradation of coastal areas are one of the major
environmental problems. Heavy metals are among the most dangerous marine pollutants.
Numerous studies have shown the ability of heavy metals to accumulate in living organisms and
cause oxidative stress. This study is focused on the investigation of the structural changes
(modifications and scissions) caused in 18S ribosomal RNA (rRNA) isolated from the mussel
Mytilus galloprovincialis exposed to each of Cu2+, Hg2+, or Cd2+ for 5 or 15 days. 18S rRNA is a
constituent of the small ribosomal subunit and is found in complex with ribosomal proteins,
translation factors and other auxiliary components (metal ions, toxins etc). Since it performs
crucial roles in all stages of protein synthesis, it becomes clear that structural changes can affect
the basic functions of ribosomes and hence the normal functioning of cells. Especially, 18S rRNA
along with ribosomal proteins forms the decoding center that ensures the correct codonanticodon pairing. As exemplified by ELISA, primer extension analysis and DMS footprinting
analysis, each metal causes oxidative damage to rRNA, depending on the metal nature, the
duration of exposure, and the assembly status of 18S rRNA. For instance, association of 18S rRNA
with ribosomal proteins altered its susceptibility to metals. Regions of interest, like decoding
center and sites implicated in the binding of tRNAs (A- and P-sites) or translation factors were
found to undergo significant conformation alterations as a consequence of nucleotide
modifications or hydrolysis events caused by the metals’s action, leading either to loosening of
their structures or to more compact folding. These results go hand-in-hand with parallel
alterations in translation efficiency and suggest that structural perturbations constitute the basis
of the ribosome inactivation by metals.
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
(ΕΛΛΑΔΑ)
Κουτρολίκου Αικατερίνη1,2, Δημαρχοπούλου Δόμνα 1, Πανταζή Μαρία3, Ντογραμματζή
Αικατερίνη3, Καραχλέ Παρασκευή Κ.3, Τσίκληρας Αθανάσιος1
1

Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος
3
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ, Αττική
2

Η βιώσιμη αλιευτική διαχείριση προϋποθέτει ολοκληρωμένη γνώση κάθε αλιευτικής
δραστηριότητας και συνεπώς της βιομάζας και σύνθεσης των αλιευμάτων. Στην περίπτωση της
ερασιτεχνικής αλιείας στην Ελλάδα, η πληροφορία αυτή δεν καταγράφεται με αποτέλεσμα η
εικόνα της κατάστασης των θαλάσσιων αλιευτικών πόρων να είναι ανεπαρκής, γεγονός που
συμβάλλει στη συνεχιζόμενη υπερεκμετάλλευσή τους. Στην παρούσα εργασία έγινε καταγραφή
της σύνθεσης των αλιευμάτων της ερασιτεχνικής αλιείας στην Αλόννησο και τον Θερμαϊκό
Κόλπο καθώς και εκτίμηση της ερασιτεχνικής αλιευτικής προσπάθειας στο Αιγαίο. Για την
καταγραφή της σύνθεσης των αλιευμάτων πραγματοποιήθηκαν 41 προσωπικές συνεντεύξεις.
Από τα 29 είδη που καταγράφηκαν, τα 26 είναι ψάρια και τα 3 κεφαλόποδα (σουπιά Sepia
officinalis, καλαμάρι Loligo vulgaris και χταπόδι Octopus vulgaris). Στην Αλόννησο, τα κυριότερα
είδη που αλιεύονται ερασιτεχνικά είναι η γώπα Boops boops (κυρίως άνοιξη-καλοκαίρι), το
καλαμάρι (φθινόπωρο-χειμώνα), το σκαθάρι Spondyliosoma cantharus (περισσότερο χειμώνα), ο
σαργός Diplodus sargus (περισσότερο άνοιξη-φθινόπωρο). Στον Θερμαϊκό, τα κυριότερα είδη
είναι το λαβράκι Dicentrarchus labrax (κυρίως την άνοιξη), η τσιπούρα Sparus aurata (κυρίως
φθινόπωρο), η μουρμούρα Lithognathus mormyrus, το γοφάρι Pomatomus saltatrix (χειμώνα) και
ο σπάρος Diplodus annularis (καλοκαίρι). Η αποτύπωση της ερασιτεχνικής αλιευτικής
προσπάθειας στο Αιγαίο έγινε με τη συλλογή του αριθμού ερασιτεχνικών αδειών αλιείας
(ατομικών και σκάφους) που εκδόθηκαν ως το 2014 από 106 Λιμενικές Αρχές. Συνολικά έχουν
εκδοθεί 908.857 ατομικές και 342.689 άδειες ερασιτεχνικής αλιείας σκάφους (ενεργές και μη), με
τις περιοχές του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης να κατέχουν τις δυο πρώτες θέσεις. Ο αριθμός
των αδειών κρίνεται ιδιαίτερα υψηλός και η ποσότητα των αλιευμάτων της ερασιτεχνικής αλιείας
πρέπει να καταγραφεί σε ολόκληρη την ελληνική ακτογραμμή και τα νησιά για την ανασύσταση
της ελληνικής αλιευτικής παραγωγής.
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CATCH COMPOSITION AND FISHING EFFORT OF RECREATIONAL
FISHERIES IN THE AEGEAN SEA (GREECE)
Koutrolikou Aikaterini1,2, Dimarchopoulou Donna1, Pantazi Maria3, Dogrammatzi
Aikaterini3, Karachle Paraskevi K.3, Tsikliras Athanassios1
1

Laboratory of Ichthyology, Division of Zoology, Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki,
Greece,
2
Department of Ichthyology and Aquatic Environment, University of Thessaly, Volos, Greece,
3
Institute of Marine Biological Resources and Inland Waters, Hellenic Centre for Marine Research, Attica, Greece

Well-designed fisheries management plans require integrated knowledge of the fishing activity
and the total biomass and composition of the catch that is removed. In the case of recreational
fishing in Greece, this information is not recorded thus forming an incorrect picture of the state
of the seas, which contributes to their continuous overexploitation. In the present work, we
recorded the composition of recreational catches in Alonissos Island and Thermaikos Gulf
(Aegean Sea) based on 41 personal interviews, and assessed recreational fishing effort by
collecting the number of recreational fishing licenses (individual and vessel) issued up to 2014
by 106 Port Authorities of the Aegean Sea. Out of the 29 recorded species targeted by the
recreational fishers, 26 were fish and 3 cephalopods (common cuttlefish Sepia officinalis,
European squid Loligo vulgaris and common octopus Octopus vulgaris). Particularly in Alonissos,
the main species were the bogue Boops boops (mainly spring-summer), European squid
(autumn-winter), black seabream Spondyliosoma cantharus (more during the winter), white
seabream Diplodus sargus (more during spring-autumn) and the red porgy Pagrus pagrus (more
during the winter). In Thermaikos Gulf, the main species were the European seabass
Dicentrarchus labrax (mostly in spring), gilthead seabream Sparus aurata (mostly in autumn),
sand steenbras Lithognathus mormyrus (mostly in summer), bluefish Pomatomus saltatrix
(winter) and the annular seabream Diplodus annularis (summer). The Aegean Port Authorities
have issued in total, from their founding year up to 2014, 908,857 individual and 342,689 vessel
recreational fishing licenses (active or not), with the areas of Pireas and Thessaloniki holding the
top two places. The number of licenses is considered notably high; therefore recreational
catches should be recorded along the mainland and island coastline for reconstructing the
Greek fisheries production.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΟΛΙΒΑΔΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΩΣ ΠΕΔΙΩΝ
ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΡΚΙΝΕΖΙΟΥ (FALCO NAUMANNI)
Κουτσιαρής Ιωάννης1, Γκουντή Ειρήνη-Δέσποινα1, Χρηστάκης Χρήστος1, Μακρή Μαρία1,
Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος1, Καζόγλου Ιωάννης2, Σφουγγάρης Αθανάσιος1
1
Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
2
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526, Αθήνα

Η Θεσσαλία φιλοξενεί το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού του Κιρκινεζιού (Falco naumanni)
στην Ελλάδα, ο οποίος παρουσίασε μεγάλη μείωση τα τελευταία 50 χρόνια. Στην συγκεκριμένη
έρευνα εκτιμήθηκε η αφθονία και η ποικιλότητα τροφής για το κιρκινέζι μεταξύ βοσκημένων και
αβόσκητων περιοχών των υγρολίβαδων της λίμνης Κάρλας. Για την καταγραφή της αφθονίας της
τροφής χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των παγίδων παρεμβολής (pitfall traps). Για την μελέτη και
η σύγκριση του πλούτου των ειδών/λείας μεταξύ των δύο τύπων περιοχών χρησιμοποιήθηκε ο
δείκτης ποικιλότητας Simpson. Με Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα διερευνήθηκε κατά πόσο ο
συνολικός αριθμός των Κολεόπτερων επηρεάζεται από διάφορες μεταβλητές, όπως η βόσκηση
των βοοειδών και η βιομάζα της βλάστησης. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν διαφορές στην
ποικιλότητα και την αφθονία των εδαφόβιων Αρθροπόδων ανάμεσα στους δύο τύπους
περιοχών/επιφανειών. Το 88,9% των συνολικών συλλήψεων ήταν Κολεόπτερα, ενώ το υπόλοιπο
αντιστοιχεί σε έντομα όπως Μυρμήγκια, Δίπτερα, Ημίπτερα, Υμενόπτερα και προνύμφες
εντόμων (5%), Ορθόπτερα (1,4%) και άλλα taxa, όπως Αράχνες (4,3%), Χειλόποδα, Ισόποδα και
άλλα. Η βλάστηση στις αβόσκητες περιοχές φιλοξενεί μεγαλύτερο πλούτο οικογενειών από τις
βοσκημένες, όσον αφορά τα Κολεόπτερα, Ορθόπτερα και άλλα taxa. Η συνολική αφθονία
φαίνεται να μην επηρεάζεται από την παρουσία βοοειδών, ενώ η ποικιλότητα στις αβόσκητες
περιοχές είναι υφηλότερη από εκείνη των βοσκημένων. Προτείνεται ορθολογική διαχείριση των
υγρολίβαδων με αποφυγή της υψηλής έντασης βόσκησης η οποία επιτυγχάνει: Περιοδική
ανάπαυση του οικοσυστήματος, απώλεια μικρότερης ποσότητας βιομάζας από το ποδοπάτημα
των ζώων, αποφυγή ανάπτυξης ανεπιθύμητης βλάστησης και αποφυγή πίεσης στους
πληθυσμούς Αρθροπόδων σε περιοχές του υγρολίβαδου.
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MANAGEMENT OF WET MEADOWS OF THE LAKE KARLA AS
FORAGING GROUNDS OF THE LESSER KESTREL (FALCO NAUMANNI)
Koutsiaris Ioannis1, Gkounti Eirini-Despoina1, Christakis Christos1, Makri Maria1,
Vlachopoulos Konstantinos1, Kazoglou Ioannis2, Sfougaris Athanassios1
1

Laboratory of Ecosystem and Biodiversity Management, Department of Agriculture Crop Production and Rural
Environment, School of Agricultural Sciences, University of Thessaly
2
Ministry of Environment and Energy, Mesogeion 119, PC 11526, Athens

Thessaly hosts the largest proportion of the Greek Lesser kestrel population that has undergone
a large decline during the last 50 years. In the present study, the abundance and diversity of the
Lesser Kestrel prey were assessed in grazed and ungrazed plots in the wet meadows of the Lake
Karla. In order to assess the prey abundance, the pitfall trap method was chosen. For the
comparison of prey diversity between the two plot types the Simpson index was used.
Generalized Linear Models were applied in order to determine the effects of different variables,
such as cattle grazing and vegetation biomass, on the total Coleoptera abundance. The results
indicated that there were differences in richness and abundance of the terrestrial arthropods
between the two plot types. Out of the total arthropods collected 88.9% belong to Coleoptera
while the rest corresponds to other insect categories: ants, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera
and insect larvae (5%), Orthoptera (1,4%), and other taxa such as Spiders (4,3%), Chilopoda,
Isopoda and other. Vegetation of the ungrazed areas hosts higher diversity at Family level than
the grazed ones, regarding Coleoptera and Orthoptera, and other taxa. The Coleoptera total
abundance does not seem to be affected by the presence of cattle, while their diversity in
ungrazed areas was higher than that in grazed ones. A rational management of the wet
meadows by avoiding of high grazing intensity is recommended. The latter aims at slight loss of
biomass because of animal trampling, avoidance of establishment of unpalatable vegetation
and high pressure on the Arthropod population.
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IN VITRO ΚΑΙ IN VIVO ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ
ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ZEBRAFISH
Κουφάκη Μαρία1, Γαϊτανάκη Αικατερίνη2, Μπέης Δημήτρης1
1

Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών Σωρανού του Εφεσίου Αθήνα 115 27
Τμήμα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιούπολη Αθήνα 157 84

2

Τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα ανήκουν στα κυριότερα αίτια θανάτου και περιλαμβάνουν ένα
σύνολο ανωμαλιών της ανάπτυξης ή της λειτουργίας της καρδιάς και των αγγείων. Την τελευταία
δεκαετία, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον σχετικά με τη φυσιολογική σημασία του υδρόθειου
(H2S) στο καρδιαγγειακό σύστημα. Το υδρόθειο, ως σηματοδοτικό μόριο, μπορεί να δράσει
καρδιοπροστατευτικά για την αντιμετώπιση ισχαιμικών καρδιακών επεισοδίων και άλλων
παθήσεων του κυκλοφορικού συστήματος. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται μια σειρά
zebrafish με στοχευμένη μετάλλαξη μέσω του συστήματος CRISPR/Cas9 στο ορθόλογο γονίδιο
της θειομεταφοράσης του 3-μερκαπτοπυροσταφυλικού (3-mst). Το γονίδιο 3-mst κωδικοποιεί τη
βασική πηγή ενδογενούς παραγωγής υδρόθειου στα μιτοχόνδρια. Τα ομόζυγα μεταλλαγμένα 3mst έμβρυα παρουσιάζουν φυσιολογική μορφολογία. Συνεπώς, εξετάζουμε την ανθεκτικότητα
τους κάτω από διαφορετικές συνθήκες στρες (όπως χημικά επαγόμενη υποξία μέσω χλωριούχου
κοβαλτίου ή καταστροφή των μιτοχονδρίων με paraquat). Η χημική δοκιμή με paraquat
αποκάλυψε αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας στα 3-mst ομόζυγα έμβρυα σε σύγκριση με τα
έμβρυα αγρίου τύπου. Επιπρόσθετα, μελετάμε την ικανότητα αναγέννησης του καρδιακού ιστού
της συγκεκριμένης μεταλλαγμένης σειράς, μέσω πρόκλησης ιστοειδικής μυοκαρδιακής βλάβης.
Η παρατηρούμενη απόπτωση των καρδιομυοκυττάρων επιτυγχάνεται μη επεμβατικά με τη
χρήση του συστήματος Gal4/UAS, επιτρέποντας την ιστοειδική έκφραση της ΝO2 αναγωγάσης
(NTR). Το ένζυμο αυτό μεταβολίζει την αρχικά αβλαβή Μετρονιδαζόλη (Mtz) και ένα από τα
προϊόντα του μεταβολισμού είναι κυτταροτοξικό, επάγοντας προγραμματισμένο θάνατο στα
κύτταρα που εκφράζουν NTR. Σκοπό αυτών των μελετών αποτελεί η διαλεύκανση του πιθανού
ρόλου του 3-mst και κατ’ επέκταση του υδρόθειου υπό συνθήκες στρες, καθώς και στην
αναγεννητική ικανότητα στο zebrafish.
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IN VITRO AND IN VIVO STUDIES TO INVESTIGATE THE ROLE OF
OXIDATIVE STRESS IN MYOCARDIAL DIFFERENTIATION USING CELL
LINES AND THE ANIMAL MODEL ZEBRAFISH
Koufaki Maria, Gaitanaki Catherine, Beis Dimitris
1

Biomedical Research Foundation Academy of Athens ,4 Soranou Ephessiou Street, Athens
Department of Biology, National Kapodistrian University of Athens, University Campus Athens
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Cardiovascular diseases (CVD) are a leading cause of death and they involve defects in the
development or function of the heart or vessels. Over the last decade, the physiological
importance of Hydrogen Sulfide (H2S) has been appreciated through the field of the
Cardiovascular Research. H2S, a simple gas molecule, influences contractility and may serve as a
cardio protectant for treating myocardial ischemia and heart failure. Zebrafish offers several
advantages as a model organism regarding the cardiovascular system. These include: high
fecundity, rapid and external development of transparent embryos, genetic tractability and
remarkable regenerative capacity during both embryonic and adult stages. In the present study,
we use a zebrafish line where we induced via a CRISPR mediated approach, a targeted mutation
in the orthologue gene of 3-mercaptopyruvate sulfotransferase (3mst). 3-mst encodes the major
source for endogenous, intramitochondrial production of H2S. 3-mst embryos appear
morphologically normal and we are therefore testing their tolerance under different stress
conditions (i.e. chemically induced hypoxia via cobalt chloride or mitochondrial damage via
paraquat). Mutant embryos show an increased mortality rate than wild type embryos following
paraquat treatment. Furthermore, we study the ability for cardiac regeneration of the 3-mst
mutant line in early developmental stages, by inducing non-invasively myocardial cell damage.
We use two transgenic lines: a myocardial specific GAL4 driver and a UAS:Nitroreductase (NTR)
that when combined, NTR transcription is myocardial specific. This enzyme is used to convert
the innocuous prodrug metronidazole (Mtz) to a cytotoxic product that induces exclusively
NTR+ cell death. These approaches will help us elucidate a putative role of 3MST and therefore
H2S under oxidative stress and in the regenerative ability of zebrafish hearts as an indication for
their role in the mammalian heart.
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ΖΙΖΑΝΙΑ Η ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ: ΕΝΑ
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΦΥΗ ΦΥΤΑ ΣΤΟ
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κρίγκας Νικόλαος1, Λόλας Πέτρος2, Αφεντούλη Αικατερίνη3
1

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, 54124 Θεσσαλονίκη
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, 38446 Βόλος
3 ο
1 Γυμνάσιο Χορτιάτη, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, , 57010 Ασβεστοχώρι
Θεσσαλονίκης
2

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα νέο βιβλίο (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2017)
που αναφέρεται στη διαχρονική σχέση των αυτοφυών φυτών με τις ανθρώπινες δραστηριότητες
στο πλαίσιο της αστικής οικολογίας. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να
(ανα)γνωρίσουν την αυτοφυή χλωρίδα και τα ζιζάνια (συνανθρωπιστικά φυτά) στο πλαίσιο
δράσης τους στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον (ειδικούς επιστήμονες όπως γεωπόνοι,
βιολόγοι, φαρμακοποιοί κ.ά., εκπαιδευτικούς, φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές, κέντρα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης-Κ.Π.Ε., φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, περιβαλλοντικούς φορείς,
σωματεία, συλλόγους, απλούς πολίτες). Στο γενικό μέρος αναδεικνύεται ο πολύπλευρος ρόλος
του αστικού πρασίνου και επισκοπείται η παρουσία και η διαχείριση των ζιζανίων στο ελληνικό
αστικό περιβάλλον. Σε ειδικό μέρος του βιβλίου περιλαμβάνονται 100+ ζιζάνια (συναθρωπιστικά
φυτά), τα οποία σχηματίζουν εκτενείς πληθυσμούς σε ελληνικές πόλεις και γειτονικές αγροτικές
εκτάσεις. Τα επιλεγμένα φυτά παρουσιάζονται με χαρακτηριστικές φωτογραφίες και πλήθος από
βιολογικές πληροφορίες (οικογένεια, κοινό-επιστημονικό όνομα, περιγραφή, καταγωγή,
εξάπλωση, διάρκεια ζωής, μορφή διαβίωσης, ανθοφορία, βιολογικός κύκλος, βιότοποι,
προβλήματα ή αλλεργιογόνος δράση). Το βιβλίο περιλαμβάνει τέσσερα ειδικά σχεδιασμένα
παραρτήματα (εικονογραφημένο γλωσσάρι βοτανικών όρων, σημασιολογική ανάλυση
επιστημονικών ονομάτων φυτών, ειδικά συστήματα λήψης απόφασης για την αναγνώριση των
φυτών, παιχνίδι memory με βοτανικά χαρακτηριστικά) που το μετατρέπουν σε χρήσιμο οδηγό
πεδίου, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα διαχείρισης-παρακολούθησης
ζιζανίων και να χρησιμεύεσει ποικιλοτρόπως σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ειδικά σεμινάρια,
μαθήματα και σχέδια δράσης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης-ευαισθητοποίησης.
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WEEDS OR SYNANTHROPISTIC PLANTS OF GREEK CITIES: A
MULTIFACETED GUIDE ON THE WILD PLANTS OF THE URBAN AND
SUBURBAN ENVIRONMENT
Krigas N.1, Lolas P.2, Afentouli A.3
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This study presents a new book (University of Thessaly Press, 2017) in the frame of urban
ecology. The book appeals to those who are interested in becoming familiar with the wild flora
and the weeds (synanthropistic plants) in the frame of their activities in the urban and suburban
environment (special scientists such as agronomists, biologists, pharmacists etc., teacherstrainers, students and pupils, centres of environmental education, local administration
authorities, environmental organisations, agencies and associations and citizens). The general
part of the book outlines the multifaceted role of urban green and refers to the occurrence of
weeds (synanthropistic plants) in Greek cities and their management in urban areas. In a special
section of the book, typical photographs and biological information for >100 plants are
presented, all forming extensive populations both in Greek cities and neighbouring agricultural
areas. For each plant are presented: family, common-scientific names, morphological
description, origin, distribution, lifeform, flowering period, biological cycle, BAYER acronym,
human-made habitats occupied, problems or allergic impact. Four well-designed appendixes
render this book as a useful field guide, enabling users to: (i) understand the plants’ habits
scientifically (illustrated botanical dictionary), (ii) realise the meaning of plant names
(etymological-semantic analysis), (iii) be acquainted with botanical features (memory game for
inflorescences, leaves, fruits), (iv) identify random samples of widespread plants observed in
cities through decision trees (simplified taxonomical keys) and (v) understand the urban and
rural phytodiversity. This multifaceted field guide may be used in weed monitoring and weed
managing programmes and can facilitate in various ways several educational programmes,
special seminars, classes and projects of environmental education and awereness.

163

Πρακτικά 39ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Λαμία, 25-27 Μαϊου 2017

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ GPIΑ C807T ΚΑΙ
PAI-1 4G/5G ΜΕ ΤΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ
ΜΥΕΛΩΜΑ
Κύρκα Κρυσταλλία, Τσιώνη Κωνσταντίνα, Δημοσιάρη Αθηνά, Κυδωνοπούλου Κυριακή,
Χολόγκιτας Ευάγγελος, Μανδαλά Ευδοκία
1

Αιματολογικό Εργαστήριο, ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ
Δ΄Παθολογική Κλινική, ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ
3
Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
2

Το Πολλαπλό Μυέλωμα (ΠΜ) αποτελεί μία ανίατη αιματολογική κακοήθεια, κατά την οποία
λαμβάνει χώρα υπέρμετρος πολλαπλασιασμός των πλασματοκυττάρων στο μυελό των οστών.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε ότι οι ασθενείς με ΠΜ εμφανίζουν θρομβοεμβολικά
επεισόδια. Μελέτες έχουν δείξει ότι η ίδια η ασθένεια, αλλά και τα θεραπευτικά σχήματα αυτής,
συμβάλουν στον αυξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολικών επεισοδίων με τους υπεύθυνους
παθογενετικούς μηχανισμούς να είναι ακόμη υπό διερεύνηση. Μέχρι στιγμής υπάρχουν
πολυμορφισμοί και μεταλλάξεις συγκεκριμένων γονιδίων, που έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν τη
γενετική βάση των θρομβώσεων, ωστόσο, πολλοί ακόμα είναι άγνωστοι. Στην παρούσα
ερευνητική εργασία, μελετήθηκε ο πολυμορφισμός C807T της α2 ιντεγκρίνης που συνδέεται με
την αυξημένη παραγωγή της ιντεγκρίνης α2β1 των αιμοπεταλίων, επηρεάζοντας έτσι την
ικανότητα συγκόλλησης των αιμοπεταλίων στο κολλαγόνο. Ως εκ τούτου, τα αλληλόμορφα του
γονιδίου που κωδικοποιεί την α2 ιντεγκρίνη θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κίνδυνο για
θρόμβωση. Επιπλέον, μελετήθηκε και ο πολυμορφισμός PAI-1 4G/5G που συνδέεται με
αυξημένα επίπεδα του αναστολέα του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου στο αίμα, άρα και με
αναστολή της ινωδόλυσης και αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων. Μελετήθηκαν 30 ασθενείς με ΠΜ
και ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες, ως εξής: ασθενείς με ΠΜ, χωρίς θρομβοεμβολικά επεισόδια
(controls) και ασθενείς με ΠΜ και τουλάχιστον ένα θρομβοεμβολικό επεισόδιο. Τα αποτελέσματα
έδειξαν ότι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πολυμορφισμού 4G/5G και των θρομβώσεων σε
ασθενείς με ΠΜ. Αντίθετα, ο πολυμορφισμός C807T δε φάνηκε να συσχετίζεται σημαντικά με την
εμφάνιση των θρομβώσεων στο ΠΜ. Τέλος, η συχνότητα των γενοτύπων και για τους δύο
πολυμορφισμούς βρέθηκε ότι ακολουθεί το ισοζύγιο Hardy-Weinberg. Τα προκαταρκτικά αυτά
αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή, ώστε να υπάρχει η καλύτερη διαχείριση των
θρομβοεμβολικών επεισοδίων των ασθενών με ΠΜ, καθώς μιλάμε για έναν πολυπαραγοντικό
φαινότυπο.
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STUDY OF THE CORRELATION OF POLYMORPHISMS C807T GPIA
AND PAI-1 4G / 5G WITH THROMBOSIS IN PATIENTS WITH MULTIPLE
MYELOMA
Kyrka Krystallia, Tsioni Konstantina, Dimosiari Athina, Kydonopoulou Kyriaki, Cholongitas
Evangelos, Mandala Eudokia
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3
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Multiple Myeloma (MM) is an incurable hematological malignancy, in which takes place
immoderate multiplication of plasma cells in the bone marrow. Recently, it was observed that
patients with MM experience thromboembolic events. Studies have shown that the disease itself
and the indicated treatment regimens contribute to higher thromboembolic risk with the
possible pathogenetic mechanisms to be still under investigation. So far there are
polymorphisms and mutations of specific genes, which have proved to be the genetic basis of
thrombosis. However, a lot of them are still unknown. In this study, the C807T polymorphism of
alpha2 integrin was studied. It is associated with increased production of integrin alpha2beta1
of platelets, thus affecting the adhesiveness of platelets to collagen. Consequently, the alleles of
the gene coding for α2 integrin could influence the risk of thrombosis. Additionally, the PAI-1
4G/5G polymorphism was studied and it was associated with increased levels of plasminogen
activator inhibitor and therefore with inhibition of fibrinolysis and increased thrombosis risk.
Totally, 30 patients with MM were studied and were grouped in two groups, patients with MM
without thromboembolic events and patients with MM and at least one thromboembolic event.
Blood samples were collected from both groups and the C807T polymorphism of α2 integrin
was determined by PCR and the PAI-1 4G/5G polymorphism was determined by Real-Time PCR.
The results indicated a correlation between the polymorphism 4G/5G and thromboembolic
events in patients with MM. Instead, the C807T polymorphism was not found to be correlated
with the occurrence of thrombosis in MM patients. Finally, the frequency of the genotypes for
the two polymorphisms was found to follow the Hardy-Weinberg equilibrium. These preliminary
results should be interpreted carefully, so that there is better management of thromboembolic
events in patients with MM, as well as MM has a multifactorial phenotype.
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ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ ΠΟΝΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ LACTOBACILLUS ΠΟΥ ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΡΙ ΜΕΛΙΧΛΩΡΟ
Κωστοπούλου Ελένη1, Χαριζάνη Ελισσάβετ1, Κωνσταντινίδης Δημήτρης1, Χριστίδου
Ακριβή1, Λιτοπούλου-Τζανετάκη Ελένη2, Γιάγκου Μηνάς1
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Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Υγιεινής Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

2

Ως προβιοτικοί χαρακτηρίζονται οι ζωντανοί μικροοργανισμοί που, όταν χορηγηθούν σε
ικανοποιητική ποσότητα, ασκούν ευεργετική δράση στην υγεία του ξενιστή. 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. Τα στελέχη Lactobacillus που έδειξαν ισχυρή
ανοσοτροποποιητική δράση στον αεροθύλακα χορηγήθηκαν στοματικά σε υγιή ποντίκια και
προσδιορίστηκε η επίδραση τους στις ανοσοαποκρίσεις του εντέρου. Συγκεκριμένα,
διερευνήθηκε η παραγωγή αντισωμάτων της τάξης IgA, καθώς και η μεταβολή του προτύπου
κυτοκινών, αλλά και του προτύπου έκφρασης των TLRs. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώθηκε η
ικανότητα των στελεχών αυτών να προάγουν ανοσοαποκρίσεις τύπου Th1/Th2/Treg με συνέπεια
να συμβάλλουν στην ομοιόσταση του εντερικού βλεννογόνου των ποντικών.
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IMMUNOMODULATORY ACTIVITY OF DIFFERENT LACTOBACILLUS
STRAINS ISOLATED FROM MELICHLORO CHEESE IN THE SMALL
INTESTINE OF MICE
Kostopoulou Eleni1, Charizani Elissavet1, Konstantinidis Dimitris1, Christidou Akrivi1,
Litopoulou-Tzanetaki Eleni2, Yiangou Minas1
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The term probiotics refers to the 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 on the grounds that
requires the determination of in vitro and in vivo properties such as their immunomodulatory
activity. The mouse dorsal airpouch model was described by our research team 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 those
isolated strains 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 possible immunomodulatory probiotic properties under the effect of the mouse
dorsal airpouch model. The Lactobacillus strains that showed strong immunomodulatory activity
using this model were orally administered to healthy mice and their effect on the immune
responses of the intestine was determined. In particular, the production of IgA antibodies, as
well as the change in the cytokine pattern and the expression pattern of TLRs were investigated.
This way it was possible to establish the ability of these strains to promote Th1/Th2/Treg
immune responses and therefore to contribute to the homeostasis of the intestine of mice.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΝΙΟΥ 72 ΤΗΣ
ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ P53 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ T350G ΣΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ Ε6
ΤΟΥ HPV16 ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗΣ
ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΙΑ HPV16
Λάμπρου Κωνσταντίνος, Μοσχονάς Γεώργιος, Τσακογιάννης Δημήτρης, Δημητρίου
Τηλέμαχος, Κυριακοπούλου Ζαχαρούλα, Μάστορα Ειρήνη, Κοτταρίδη Χριστίνα,
Καρακίτσος Πέτρος, Μαρκουλάτος Παναγιώτης
Εργαστήριο Μικροβιολογίας-Ιολογίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο πολυμορφισμός στο κωδικόνιο 72 της ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης p53 παρουσιάζει
σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Στην παρούσα
μελέτη ο πολυμορφισμός του κωδικονίου 72 ελέγχθηκε με τη μέθοδο PCR-RFLP σε περιπτώσεις
ασθενών με προκαρκινικές αλλοιώσεις και σε περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
Επίσης πραγματοποιήθηκε ανάλυση της αλληλουχίας του γονιδίου Ε6 του HPV16 έτσι ώστε να
ελεγχθεί αν η παρουσία της παραλλαγής T350G σε συνδυασμό με τους διαφορετικούς
γενότυπους της p53 μπορούν να αυξήσουν την ευπάθεια των ασθενών στην ανάπτυξη
τραχηλικών αλλοιώσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν μεγάλη επικράτηση του γενοτύπου p53
Arg/Arg στις γυναίκες με υψηλού βαθμού δυσπλασία και καρκίνο του τραχήλου , καθώς επίσης
ότι το αλληλόμορφο Arg προσδίδει στους ασθενείς αυξημένο κίνδυνο για την ανάπτυξη
σοβαρότερης ενδοεπιθηλιακής τραχηλικής αλλοίωσης (X2 test = 7.997, P = 0.0047) ενώ ο OR
ήταν 3 (95% CI:1.38-6.66).Τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν ότι ασθενείς που φέρουν το γενότυπο
p53 Arg/Arg και έχουν μολυνθεί από την παραλλαγή T350G του HPV16 παρουσιάζουν
μεγαλύτερο κίνδυνο για την ανάπτυξη υψηλότερου βαθμού δυσπλασίας. Η παρούσα μελέτη
προτείνει ότι το ογκογόνο δυναμικό του HPV16 αυξάνεται με την παρουσία του γενοτύπου p53
Arg/Arg στον ελληνικό γυναικείο πληθυσμό μέσω της ειδικής αλληλεπίδρασης των πρωτεινών
E6 (L83V) - p53 (Arg-72) μεταβάλλοντας την ευπάθεια του ασθενούς για την ανάπτυξη
τραχηλικής δυσπλασίας.
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ASSOCIATION OF CODON 72 POLYMORPHISM OF P53 WITH THE
SEVERITY OF CERVICAL DYSPLASIA, E6-T350G AND HPV16 VARIANT
LINEAGES IN HPV16 INFECTED WOMEN
Lamprou K. , Moschonas G., Tsakogiannis D. , Dimitriou T. , Kyriakopoulou Z. , Mastora E.,
Kottaridi C., Karakitsos P., Markoulatos P.
Microbiology-Virology Laboratory, Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly

Polymorphic variability in the tumor - suppressor protein p53 at codon 72 has a considerable
impact on cervical cancer development. In the present study the prevalence of p53 codon 72
polymorphisms was determined in precancerous and cervical cancer cases through PCR-RFLP.
Sequence analysis of the HPV16 E6 gene was also performed in order to investigate whether
HPV16 intratypic variant lineages or E6 T350G sequence variation in association with p53
genotypes increase patients vulnerability to cervical disease. The results demonstrated that p53
Arg/Arg genotype is over-represented in women with high grade CIN and cervical cancer, while
Arg allele confers a moderate increase in risk of more severe dysplasia (X2 test = 7.997, P =
0.0047), the OR was 3 (95% CI:1.38-6.66). The results also revealed that p53 Arg/Arg patients
infected by HPV16 prototype strain confer a higher risk for development of more severe
dysplasia, while a significant relationship between p53 Arg/Arg genotype and T350G was
recorded in women with high grade malignancy. The present study suggests that the oncogenic
potential of the virus is increased by the presence of p53 Arg/Arg genotype in Greek population
in such a way that the specific protein interaction E6 (L83V) - p53 (Arg-72) can modify
individuals' susceptibility towards cervical disease.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ
MICRORNA-499T>C ΜΕ ΤΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ
Λιόλιος Θεμιστοκλής1, Αγιαννιτόπουλος Κωνσταντίνος1, Χατζάκη Αγγελική2, Λάμνησου
Κλέα1
1

Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
AlfaLab, Νοσοκομείο «Λητώ», Αθήνα

2

Τα microRNAs (miRNAs) είναι μικρά, μη κωδικοποιούντα μόρια RNAs τα οποία παίρνουν μέρος
στη μετα-μεταφραστική ρύθμιση των γονιδίων. Τα πρότυπα έκφρασης τους φαίνεται ότι
επηρεάζονται από παθολογικές καταστάσεις και κάποια miRNAs έχει δειχθεί πρόσφατα ότι
εμπλέκονται στην παθογένεση της στειρότητας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η
διερεύνηση πιθανής συσχέτισης του πολυμορφισμού miR-499 T>C (rs3746444) με τις αυτόματες
αποβολές στον ελληνικό πληθυσμό. Στη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 173 γυναίκες,
ελληνικής καταγωγής. Η ομάδα των ασθενών αποτελείτο από 51 γυναίκες με τουλάχιστον δύο
αυτόματες αποβολές και κανένα παιδί, ενώ 122 γυναίκες με τουλάχιστον δύο παιδιά και χωρίς
ιστορικό αποβολών χρησιμοποιήθηκαν για την ομάδα ελέγχου. Σε όλα τα άτομα έγινε
γονοτύπιση για τον πολυμορφισμό rs3746444 με τη μέθοδο PCR-RFLP. Οι συχνότητες των
γονοτύπων TT, TC, CC που παρατηρήθηκαν ήταν 0,568, 0,313, 0,118, αντίστοιχα, για την ομάδα
των ασθενών και 0,459, 0,238, 0,303, αντίστοιχα, για την ομάδα ελέγχου. Η στατιστική ανάλυση
των αποτελεσμάτων αυτών έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των
δύο ομάδων τόσο όσον αφορά τις συχνότητες γονοτύπων (P= 0,036) όσο και των
αλληλομόρφων T και C (P= 0.011) του πολυμορφισμού αυτού. Συμπερασματικά, αν και το δείγμα
των ασθενών είναι σχετικά μικρό τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι στον πληθυσμό μας ο
πολυμορφισμός miR-499 T>C (rs3746444) σχετίζεται με τις αυτόματες αποβολές και η παρουσία
του αλληλομόρφου C φαίνεται ότι αποτελεί προστατευτικό παράγοντα για την παθολογική αυτή
κατάσταση.
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STUDY FOR ASSOCIATION BETWEEN THE POLYMORPHISM
MICRORNA-499T>C AND RECURRENT SPONTANEOUS ABORTION
Liolios Themistoklis1, Agiannitopoulos Konstantinos1, Hatzaki Aggeliki2, Lamnissou Klea1
1

Division of Genetics & Biotechnology, Dept of Biology, National & Kapodistrian University of Athens
AlfaLaB, Leto Hospital, Athens

2

MicroRNAs (miRNAs) are short non-coding RNAs that mediate post-transcriptional regulation.
Recently, certain polymorphisms of miRNAs have been implicated in the pathogenesis of
infertility. The purpose of the present study was to investigate the possible association of miR499 T>C (rs3746444) polymorphism with risk of recurrent spontaneous abortion (RSA) in a
Caucasian Greek population. A total of 173 women of Greek origin were used in the case-control
study. The patient group consisted of 51 women identified as RSA patients, and the controls
were 122 women with at least two successful pregnancies and without history of abortions. All
individuals were genotyped for the rs3746444 polymorphism by PCR-RFLP method. The
frequencies of TT, TC, CC genotypes observed were 0.568, 0.313, 0.118, respectively, in the
patient group and 0.459, 0.238, 0.303, respectively, in the control group. Statistically analysis of
these results indicated that the differences of genotype and allele frequencies between RSA
patient and control groups were statistically significant (P=0.036, P=0.011, respectively). In
conclusion, although the studied patient group is relatively small, it seems that the miR-499 T>C
(rs3746444) polymorphism is protectively associated with the development of RSA, in our
Caucasian Greek population.
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O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ UBE2T ΣΤΟ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ
Λιούλια Ελισάβετ1, Μώκος Παναγιώτης1, Καραγιαννοπούλου Γεωργία2, Παρλαπάνη
Ευαγγελία1, Λαμπρούση Μάνθα1, Παντερής Εμμανουήλ3, Χατζοπούλου-Κλαδαρά
Μαργαρίτα1, Ντάφου Δήμητρα1
1

Εργαστήριο Βιολογίας Ανάπτυξης, Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124
2
Τομέας Παθολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124
3
Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124

Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (HΚΚ) είναι ο πιο συχνός πρωτοπαθής καρκίνος του ήπατος. Οι
κύριοι παράγοντες κινδύνου είναι η χρόνια ιική μόλυνση με ηπατίτιδα B και C, η κατάχρηση
αλκοόλ και οι χρόνιες μεταβολικές ασθένειες. Η ηπατοκαρκινογένεση αποτελεί μια
πολυσταδιακή διαδικασία που εξελίσσεται με το πέρασμα πολλών ετών, οδηγώντας στην
απορρύθμιση μονοπατιών σηματοδότησης και στη συσσώρευση γενετικών αλλοιώσεων στα
φυσιολογικά ηπατοκύτταρα. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση δεδομένων RNA αλληλούχισης νέας
γενιάς καρκινικών δειγμάτων ασθενών με ΗΚΚ (n= 370), καθώς και φυσιολογικών δειγμάτων
παρακείμενων ιστών (n= 50), από τη βάση δεδομένων ‘The Cancer Genome Atlas’ (TCGA). Από τη
λίστα των πιο στατιστικά σημαντικών και διαφορικά εκφραζόμενων γονιδίων ανιχνεύθηκε το
γονίδιο UBE2T (ubiquitin-conjugating enzyme E2T). Για τη μελέτη της δράσης του UBE2T
πειράματα RNA παρεμβολής και υπερέκφρασης διεξήχθησαν στις ηπατικές καρκινικές σειρές,
Huh7 και HepG2. Δοκιμασίες κυτταρικής μετανάστευσης (Scratch Assay), προσκόλλησης (Soft
Agar Assay) και εισβολής (Invasion Assay) πραγματοποιήθηκαν με σκοπό να μελετηθεί ο
ογκογονικός φαινότυπος. Το φαινόμενο της επιθηλιακής-προς-μεσεγχυματικής μετατροπής
(ΕΜΤ) διερευνήθηκε από το προφίλ έκφρασης επιθηλιακών (ε-καδερίνη) και μεσεγχυματικών
(βιμεντίνη) δεικτών, καθώς και από τα επίπεδα mRNA έκφρασης των μεταγραφικών παραγόντων
Zeb1/2. Η υπερέκφραση του UBE2T στις κυτταρικές σειρές Huh7 and HepG2 οδήγησε σε αύξηση
του ογκογονικού φαινοτύπου και επαγωγή της ΕΜΤ, ενώ η μειωμένη έκφρασή του σε
αντιστροφή του ογκογονικού φαινοτύπου. Η δράση του UBE2T in νίνο διερευνάται
χρησιμοποιώντας μοντέλα ανοσοκατεσταλμένων ποντικών, ενώ η έκφρασή του αναλύεται σε
συστοιχία ανθρώπινου ιστού με ηπατική νόσο. Επιπλέον, μελετάται ο ρόλος του UBE2T στη
ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου και της απόπτωσης, με κυτταρομετρία ροής και διερεύνηση του
μονοπατιού της απόπτωσης.
Ευχαριστίες: Η παρούσα εργασία χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ/SIEMENS».
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THE ONCOGENIC ROLE OF UBE2T IN LIVER CANCER
Lioulia Elisavet1, Mokos Panagiotis1, Karayannopoulou Georgia2, Parlapani Evangelia1,
Lamprousi Mantha1, Panteris Emmanuel3, Hadzopoulou-Cladaras Margarita1, Dafou
Dimitra1
1

Division of Genetics, Development and Molecular Biology, Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
Thessaloniki 54124
2
Division of Pathology, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 54124
3
Division of Botany, Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 54124

Hepatocellular carcinoma (HCC) is the most common primary liver cancer, caused by various
etiologies, including hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV), alcohol consumption and
metabolic diseases. Hepatocarcinogenesis begins from an altered hepatic microenvironment,
which are responsible for the deregulation of several signaling pathways and accumulation of
genetic alterations in normal hepatocytes. 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). We have identified a novel
gene, UBE2T (ubiquitin-conjugating enzyme E2T), which is in the list of the most significant
differentially expressed genes during HCC progression. In order to assess the functional
consequences of the newly identified gene, RNA interference and overexpression experiments
were performed in Huh7 and HepG2 liver cancer cells. Scratch, invasion and soft agar assays
were employed to detect changes in cellular phenotype and oncogenic potential. Moreover, the
effect on epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) was investigated by the expression profile
of epithelial (e-cadherin) and mesenchymal (vimentin) markers and the mRNA levels of Zeb1/2.
UBE2T overexpression in Huh7 and HepG2 led to the increase of oncogenic potential and
induction of EMT, while UBE2T knockdown led to phenotype reversion. The potential oncogenic
role of UBE2T in HCC was verified by the in vitro studies. Moreover, its involvement in vivo is
being explored, using models of immunocompromised mice, while its expression is being
analyzed in a human liver disease spectrum tissue array. Finally, the role of UBE2T in cell cycle
regulation and apoptosis is currently investigated by flow cytometry and by the assessment of
the pathway of apoptosis.
Acknowledgments: This work was funded by “RESEARCH PROJECTS FOR EXCELLENCE IKY/SIEMENS”.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ SPICARA MAENA ΚΑΙ
MULLUS
SURMULETUS
ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΟΥ
ΓΟΝΑΔΟΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ (GSI) , ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΔΕΙΚΤΗ (HSI) ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ (CF) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΝΗΣΙΩΠΗ, ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟ-ΔΥΤΙΚΗ ΛΕΣΒΟ.
Μακρή Βασιλική, Μπατζάκας Ιωάννης
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μυτιλήνη, 81100

Η παρούσα εργασία έγινε με σκοπό την εκτίμηση, προσέγγιση και μελέτη των στομαχικών
περιεχομένων των ειδών S.maena και M.surmuletus αλλά και την μελέτη της αύξησης των ειδών
με βάση τον υπολογισμό του γοναδοσωματικού δείκτη (GSI), ηπατοσωματικού δείκτη (HSI) και
του δείκτη ευρωστίας (CF). Ως αλιευτικό εργαλείο επελέγησαν τα μανωμένα δίχτυα. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα από την εκτίμηση στων στομαχικών περιεχομένων του είδους S.maena και με
την χρήση του λογισμικού TrophLab2K το είδος χαρακτηρίζεται ως παμφάγο με προτίμηση στα
ζώα. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας την κλίμακα Nikolsky έγινε κατανομή των γονάδων στα στάδια
ωριμότητας. Στα θηλυκά άτομα η πλειοψηφία είναι ώριμα και στα αρσενικά άτομα λίγο ώριμα
δηλαδή βρίσκονται σε περίοδο ωρίμανσης. Η αναλογία θηλυκών προς αρσενικά ήταν 9:1. Από
τον υπολογισμό του γοναδοσωματικού δείκτη πρόεκυψε ότι στα θηλυκά εμφανίζει μεγαλύτερη
τιμή σε σχέση με τα αρσενικά, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα αρσενικά άτομα ήταν λιγότερο
ώριμα. Στην συνέχεια, το αποτέλεσμα από τον υπολογισμό του ηπατοσωματικού δείκτη
εμφανίζει και πάλι χαμηλή τιμή. O υπολογισμός του δείκτη Ευρωστίας sτο είδος εμφανίζει
μέτριες τιμές το οποίο μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη τροφής της περιοχής για τα άτομα του
είδους. Όσον αφορά το είδος M.surmuletus χαρακτηρίζεται ως παμφάγο με προτίμηση στα ζώα.
Επιπλέον, χρησιμοποιώντας και σε αυτό το είδος την ίδια διαδικασία συμπεραίνεται πως η
πλειοψηφία και των 2 φύλλων είναι λίγο ώριμα και η αναλογία των 2 φύλλων είναι ίση. Από τον
υπολογισμό του γοναδοσωματικούoύ δείκτη προέκυψε φυσιολογική τιμή που σε συνδυασμό με
το αποτέλεσμα της κατανομής γονάδων των ατόμων δίνει το συμπέρασμα πως τα άτομα δεν
βρίσκονται σε μέγιστη αναπαραγωγική περίοδο. Επιπλέον, τα άτομα του είδους εμφανίζουν
μεγάλη τιμή ηπατοσωματικού δείκτη και φυσιολογική τιμή του δείκτη Ευρωστίας. Ο συνδυασμός
υψηλής τιμής HSI και CF δίνει το συμπέρασμα ότι τα άτομα του είδους είχαν διαθέσιμη τροφή
στην περιοχή και μεγάλο ποσοστό αποθηκευμένης ενέργειας.
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AN ESTIMATION OF THE DIET OF THE SPECIES SPICARA MAENA AND
MULLUS SURMULETUS AND CALCULATION OF GONADO SOMATIC
INDEX (GSI), HEPATO SOMATIC INDEX (ΗSI) AND CF (CONDITION
FACTOR) IN THE AREA OF NISIOPI, IN SOUTH-WEST LESVOS.
Makri Vasiliki, Bajakas John
Department of Marine Sciences, School Of Environment, University of the Aegean, Mytiline, 81100

The current study examines the diet of the species S.maena and M.surmuletus and the
calculation of Gonado Somatic Index (GSI), Hepato Somatic Index (HSI) and Condition Factor
(CF). These species of fish were collected using gillnets. Based on the results, S.maena is
characterized Omnivorous with preference in animals. Furthermore, the Nikolsky scale was used
for the distribution of gonads in maturity stages. The majority of females are mature and males
are less mature. The female to male ratio was 9:1. The calculation of GSI showed that females had
a higher value compared to males, this is due to the fact that males were less mature. Then, the
result of the calculation of the HSI showed again low value. The calculation of CF index had
normal values which may be due to the lack of food in the area for the individuals of this species.
M.surmuletus is characterized as omnivorous with preference in animals. Furthermore, using in
the individuals of this species the same process, it was concluded that the majority of the two
sexes are little mature and the ratio is equal. The calculation of GSI showed normal values and in
conjunction with the result of the distribution of gonads in individuals it is concluded that was
not in peak reproductive period. Furthermore, the individuals of this species have great values of
HSI and normal values of CF. The combination of these means that in the area, food was
available for the individuals and large percentage of stored energy.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ: 25 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
Μαλακού Μυρσίνη
Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Άγιος Γερμανός Πρέσπα 530 77 Ελλάδα

Η Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) ιδρύθηκε το 1991 από δέκα μη κυβερνητικές
οργανώσεις με σκοπό την προστασία και διατήρηση των φυσικών πολιτιστικών αξιών των
Πρεσπών. Η ΕΠΠ είναι μη κυβερνητική οργάνωση και εδρεύει στον Άγιο Γερμανό Πρεσπών. Τα
μέλη της ΕΠΠ είναι τα εξής: Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF-Ελλάς), Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρεία (ΕΟΕ), Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Ελληνική Εταιρεία
Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΕ), Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Φίλοι των Πρεσπών,
Αρκτούρος, Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία των Πουλιών, Ηνωμένο Βασίλειο (RSPB),
Ορνιθολογική Εταιρεία της Δανίας (DOS), Ερευνητικό Ίδρυμα Tour Du Valat, Γαλλία. Σκοπός της
ΕΠΠ είναι η προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή λεκάνη της
Πρέσπας. Οι δράσεις της ΕΠΠ στοχεύουν α. στην προστασία της βιοποικιλότητας, β. στην
προώθηση συνδυαστικών σχεδίων ανάπτυξης, τα οποία προωθούν ταυτόχρονα τη διατήρηση
των φυσικών αξιών, καθώς και την οικονομική και κοινωνική ευημερία των τοπικών κοινωνιών, γ.
στην προώθηση της θεσμικής κατοχύρωσης της προστασίας της περιοχής, δ. στην ίδρυση και
λειτουργία τοπικών πολύ-συμμετοχικών φορέων διακυβέρνησης, ε. στην προώθηση της
διασυνοριακής συνεργασίας μέσω της ίδρυσης του Διασυνοριακού Πάρκου Πρεσπών. Η δράση
της ΕΠΠ έχει επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα σε όλους τους παραπάνω τομείς με αποτέλεσμα
η περιοχή των Πρεσπών να θεωρείται ικανοποιητικό παράδειγμα πιλοτικής εφαρμογής ενός
διασυνοριακού κοινωνικο-οικολογικού (socioecological) μοντέλου ανάπτυξης, το οποίο
στηρίζεται στην ορθή χρήση των φυσικών πόρων, στην αναγνώριση της επιστημονικής
προσέγγισης και στην ενσωμάτωση την τοπική της οικολογικής γνώσης, στην ανάγκη
δημιουργίας νέων συστημάτων διακυβέρνησης και στην εφαρμογή μέτρων που θα βοηθήσουν
την προσαρμογή των τοπικών κοινωνιών, αλλά και οικοσυστημάτων και ειδών σε ένα ταχέως
εξελισσόμενο κόσμο.

176

Proceedings of the 39th E.E.B.E.Scientific Conference, Lamia, May 25-27, 2017

THE SOCIETY FOR THE PROTECTION OF PRESPA: 25 YEARS OF
ACTION
Malakou Myrsini
Society for the Protection of Prespa, Ag. Germanos, Prespa GR 53077, Greece

The Society for the Protection of Prespa (SPP) was founded in 1991 by ten non-governmental
organisations, with the aim of protecting and conserving the natural and cultural values of
Prespa. The SPP is a non-governmental organisation and is based in Agios Germanos, Prespa.
The members of the SPP are as follows: Worldwide Fund for Nature (WWF-Greece), Hellenic
Ornithological Society (HOS), Hellenic Society for the Protection of Nature (HSPN), Hellenic
Society for the Environment and Cultural Heritage (ELLET), Goulandris Natural History Museum,
Friends of Prespa, Arcturos, Royal Society for the Protection of Birds, United Kingdom (RSPB),
Danish Ornithological Society (DOS), Tour du Valat Research Institute, France. The SPP works for
the protection of the natural and cultural heritage of the transboundary Prespa basin. The
activities of the SPP are chiefly directed at: a) the protection of biodiversity, b) the promotion of
integrated development plans, which promote the conservation of natural values as well as the
economic and social welfare of the local communities, c) the promotion of the institutional
safeguarding of the protection of the area, d) the establishment and operation of local multiparticipatory governance bodies, and e) the promotion of transboundary collaboration through
the establishment of the Transboundary Prespa Park. The activities of the SPP have brought
about substantial results in all the above areas of its work, and as a consequence the area of
Prespa is considered a rewarding example of the pilot application of a transboundary socioecological model of development, which relies on the prudent use of natural resources, the
acknowledgement of the scientific approach and the incorporation of traditional ecological
knowledge, the need for the creation of new forms of governance and the implementation of
measures which will help the adaptation of the local communities, as well as ecosystems and
species, in an rapidly developing world.
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙEΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣEIΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ
ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Μάρκου Μαρία, Καλαϊτζάκη Ουρανία, Παπαδήμου Σωτηρία, Τζιώγα Ιωάννα , Κορμάς
Κωνσταντίνος
Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, 394 46 Βόλος, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

Στην παρούσα εργασία προσδιορίστηκε η εβδομαδιαία διακύμανση των κύριων
φωτοσυνθετικών χρωστικών τριών παράκτιων περιοχών του Παγασητικού Kόλπου με σκοπό να
εκτιμηθεί η τροφική κατάσταση των περιοχών αυτών. Η συλλογή των δειγμάτων
πραγματοποιήθηκε τους μήνες Απρίλιο με Ιούνιο 2016, από παράκτιες περιοχές (α) στα Κάτω
Λεχώνια, (β) κοντά στην έξοδο της εκροής του βιολογικού καθαρισμού της πόλης του Βόλου
(Μπουρμπουλήθρα) και (β) στο λιμάνι του Βόλου (Αγ. Κωνσταντίνος). Σύμφωνα με τις μετρήσεις,
η υψηλότερη τιμή της χλωροφύλλης α παρατηρήθηκε στο λιμάνι (1,73 μg/l) και η χαμηλότερη
στα Κάτω Λεχώνια (0,20 μg/l). Τα εύρη τιμών υποδεικνύουν ανώτερες μεσότροφες συνθήκες στο
λιμάνι και τη Μπουρμπουλήθρα και ολιγότροφες στα Κάτω Λεχώνια. Η στατιστική ανάλυση (ttest) έδειξε ότι η διακύμανση των τιμών είναι διαφορετική μόνο για τα Κάτω Λεχώνια. Βάσει του
λόγου χλωροφύλλης α: (χλωροφύλλη α + φαιοφυτίνες), φαίνεται ότι καθόλη τη διάρκεια
Απριλίου – Μαΐου 2016 παρατηρήθηκε αύξηση νέας φυτοπλαγκτικής βιομάζας, ιδιαιτέρως στην
περιοχή του λιμανιού. H αγωγιμότητα επηρέασε αρνητικά τις συγκεντρώσεις της χλώροφύλλης α
στο λιμάνι και θετικά στα Κάτω Λεχώνια, ενώ στο λιμάνι και τη Μπουρμπουλήθρα δεν
επηρεάστηκαν από τη θερμοκρασία όπως παρατηρήθηκε στα Κάτω Λεχώνια (αρνητική
συσχέτιση), υποδεικνύοντας ότι πιθανόν πρόκειται για διαφορετικές φυτοπλαγκτικές κοινότητες
στα τρία σημεία μελέτης.
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WEEKLY VARIATIONS OF PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS IN THREE
COASTAL SITES OF PAGASITIKOS GULF
Markou Maria, Kalaitzaki Ourania, Papadimou Sotiria, Tzioga Ioanna, Kormas
Konstantinos
Department of Ichthyology & Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences, 384 46 Volos, University of Thessaly

In the present study we investigated the weekly variation of the main photosynthetic pigments
in three coastal sites of Pagasitikos Gulf in order to assess the trophic status of these areas.
Sampling was carried out between April to June 2016, on the following areas: (a) Kato Lehonia,
(b) near the exit of the outflow of Volos Septic (Mpourmpoulithra) and (c) the harbor of Volos
city. According to the measurements, the highest value of chlorophyll a was observed in the port
(1,73 μg/l) and the lowest in Kato Lehonia (0.20 μg/l). The range of chlorophyll a concentrations
indicated upper mesotrophic conditions at the port and Mpourmpoulithra and oligotrophic at
Kato Lehonia. Statistical analysis (t-test) showed that the chlorophyll a variation is different only
at Kato Lehonia. Based on the ratio of chlorophyll a : (chlorophyll a + pheophytin), it seems that
throughout April - May, there was an increase of new phytoplankton biomass, particularly at the
port. Conductivity affected negatively the chlorophyll a concentrations at the port and positively
at Kato Lehonia, while the port and Mpourmpoulithra sites were not impacted by temperature
as was observed at Kato Lehonia (negative correlation), indicating that there might be different
phytoplankton communities among the three sites investigated in this study.
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Ο ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΟΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ
PC1/P38MAPK ΩΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ.
Μαυροειδάκου Ελένη1, Γριβάκη Χριστοφόρα1, Αδαμόπουλος Χρήστος1, Στέλλος
Κωνσταντίνος2, Πιπέρη Χριστίνα1, Μπάσδρα Ευθυμία Κ.1
1

Τμήμα Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Institute of Cardiovascular Regeneration, Centre of Molecular Medicine, Goethe University Frankfurt, Frankfurt am Main,
Germany

2

Οι πολυκυστίνες PC1 και PC2 λειτουργούν ως μηχανοευαίσθητα μόρια ικανά να λαμβάνουν τα
εξωτερικά ερεθίσματα και να τα μετατρέπουν σε βιοχημικά μηνύματα ενεργοποιόντας πολλλά
σηματοδοτικά μονοπάτια. Στα ενδοθηλιακά κύτταρα η διατμητική τάση ως μηχανικό ερέθισμα
ρυθμίζει την κυτταρική διαφοροποίηση, μορφολογία και την απόπτωση των κυττάρων και
ενοχοποιείται για τη δημιουργία και εξέλιξη της πλάκας αθηροσκλήρωσης. Διερευνήσαμε το
πιθανό ρόλο που αποκτούν οι πολυκυστίνες σε περιβάλλον ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας όπως
τα αορτικά ανευρύσματα. Ειδικότερα, μελετήσαμε το σηματοδοτικό μονοπάτι PC1/p38 MAPK
(mitogen-activated protein kinase). H PC1 ρυθμίζει τη φωσφορυλίωση της p38 MAP κινάσης, η
οποία με τη σειρά της αυξάνει την ενεργοποίηση του μεταγραφικού παράγοντα p53. Σε πλάκες
αθηροσκλήρωσης, αυτός ο σηματοδοτικός καταρράκτης οδηγεί σε απόπτωση των
ενδοθηλιακών κυττάρων. Χρησιμοποιήθηκε μια κυτταρική σειρά ανθρώπινων ενδοθηλιακών
κυττάρων ομφάλιας φλέβας (HUVECs). Οι κυτταρικές καλλιέργειες εκτέθηκαν σε χαμηλή (4
dynes/cm2) και υψηλή (10 dynes/cm2) διατμητική τάση για μία ώρα ώστε να ανιχνευθούν
αλλαγές στην έκφραση των πολυκυστινών. Τα πρωτεϊνικά εκχυλίσματα αναλύθηκαν με Western
Blot για τις πολυκυστίνες, την φωσφοριωμένη μορφή της κινάσης p38 και του μεταγραφικού
παράγοντα p53 πριν και μετά από αποσιώπηση του γονιδίου της PC1. Τα in vitro πειράματα
δείχνουν πως τα μόρια PC1, PC2, p-p38 και p-p53 ενεργοποιούνται υπό την επίδραση χαμηλών
διατμητικών τάσεων. Επιπλέον, μετά απο αποσιώπηση του γονιδίου της PC1 παρατηρήσαμε
μείωση στην έκφραση των πολυκυστινών και των μορίων p-p38, p-p53 και στα δύο επίπεδα
διατμητικής τάσης. Συμπερασματικά, η άσκηση διατμητικής τάσης στα ενδοθηλιακά κύτταρα
ενοχοποιεί την εμπλοκή των πολυκυστινών μέσω του σηματοδοτικού μονοπατιού της
p38MAPK/p53 οδηγώντας τελικά σε κυτταρική απόπτωση. Aπό τη στιγμή που η ρύθμιση του p53
συσχετίζεται με ενεργοποίηση του p21 επιπλέον πειράματα θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με
σκοπό να διευκρινιστεί ο ρόλος του p21.
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PC1/P38MAPK INTRACELLULAR SIGNALING AXIS AS A PATHOGENIC
MECHANISM IN AORTIC ANEURYSM FORMATION.
Mavroeidakou Eleni1, Grivaki Christofora1, Adamopoulos Christos1, Stellos Konstantinos2,
Piperi Christina1, Basdra Efthimia K.1
1

Division of Biological Chemistry, Medical School, University of Athens, Athens
Institute of Cardiovascular Regeneration, Centre of Molecular Medicine, Goethe University Frankfurt, Frankfurt am Main,
Germany

2

Polycystin-1 (PC1) and polycystin-2 (PC2) function as mechanotransductive proteins, able to
receive external mechanical stimuli and convert it into biochemical messages. This leads to
activation of signaling pathways in eukaryotic human cells. Shear stress, as mechanical stimuli in
endothelial cells regulates cell proliferation, cell morphology and apoptosis and is implicated in
the creation and development of atherosclerosis plaque. We study the possible role PCs may
acquire in endothelial cells dysfunction environment such as aortic aneurysms. Specifically, we
investigated the involvement of the signaling cascade PC1/p38 MAPK (mitogen-activated
protein kinase). p38 kinase is involved in cell differentiation and apoptosis. PC1 regulates
phosphorylation of p38 MAP kinase, which in turn increases the activation of the transcription
factor p53. In atherosclerosis plaque, this signaling cascade leads to cell death of endothelial
cells. In the present study HUVEC cells, a cell-line of human umbilical vein endothelial cells was
cultured. Cell cultures in passage eight were subjected to low (4 dynes/cm2) and high (10
dynes/cm2) shear stress for 1 hour in order to detect alterations in PCs expression. Protein
extracts were analyzed by Western blot analysis for PC1, PC2, p-p38 (phospho-p38) and p-p53
(phospho-p53) before and after PC1-coding gene knockdown. Our data demonstrated that low
shear stress increases the expression of PC1, PC2, p-p38 and p-p53 while high shear stress shows
no apparent effect. Furthermore, after PC1-coding gene knockdown we observed a decrease in
the expression of PC1, PC2, p-p38 and p-p53 for both low and high shear stress. Conclusively,
shear stress in endothelial cells seems to implicate PC1 and PC2 through the signaling cascade of
p38MAPK/p53 leading eventually to cell apoptosis. Moreover, since p53 upregulation coincides
with p21 activation more focused experiments should be designed in order to investigate the
role of p21.
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ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΗΣ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ITPA ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΚΑΤΑ
ΤΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΑΖΑΘΕΙΟΠΡΙΝΗΣ
(ΑΖΑ)/
ΜΕΡΚΑΠΤΟΠΟΥΡΙΝΗΣ (6-MP)
Μπάρμπα Ευαγγελία1, Μπράλιου Γ Γεωργία1, Μιχαλόπουλος Ιωάννης2, Μπάγκος Γ.
Παντελής1
1

Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία, 35131, Ελλάδα,
Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών, Ακαδημίας Αθηνών, 4 Σωρανού Εφεσίου, 11527, Αθήνα, Ελλάδα

2

Η αζαθειοπρίνη (ΑΖΑ) και ο μεταβολίτης της η μερκαπτοπουρίνη (6-MP) είναι ευρέως
χρησιμοποιούμενα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Λαμβάνονται κυρίως από ασθενείς που
πάσχουν από φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, λεμφοβλαστική λευχαιμία, ρευματικά νοσήματα
και έπειτα από μεταμοσχεύσεις. Στην παρούσα εργασία συγκεντρώσαμε δεδομένα από όλες τις
κλινικές μελέτες της βιβλιογραφίας που αφορούσαν ανεπιθύμητες παρενέργειες του ΑΖΑ/ΜΡ, οι
οποίες συμπεριελάμβαναν 2024 ασθενείς που έλαβαν ΑΖΑ/ΜΡ. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της
μετα-ανάλυσης αξιολογήσαμε τη συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ δυο πολυμορφισμών του
γονιδίου ITPA (τριφωσφατάση της ινοσίνης), του rs1127354 94C>A και του rs7270101
IVS2+21A>C, με τις παρενέργειες που αναφέρονται ότι προκύπτουν από το φάρμακο αυτό. Ως
μεγέθη επίδρασης υπολογίστηκαν τα odds ratios (OR) για κάθε παρενέργεια ξεχωριστά και για
κάθε πολυμορφισμό και βρέθηκε ότι κανένας από τους δυο πολυμορφισμούς δεν συσχετίζεται
με την εμφάνιση οποιασδήποτε παρενέργειας. Ο έλεγχος της συσχέτισης των πολυμορφισμών
αυτών με το σύνολο των παρενεργειών έδωσαν για τον συνεπικρατή τρόπο κληρονομικότητας
για τον rs1127354 OR 1,26 (95%CI 0,82-1,92) ενώ για τον rs7270101 OR 1,08 (95%CI 0,75-1,54).
Συμπερασματικά, οι δυο αυτοί πολυμορφισμοί δεν μπορούν να αποτελέσουν
φαρμακογονιδιωματικούς δείκτες για την πρόβλεψη ανεπιθύμητων παρενεργειών σε ασθενείς
που λαμβάνουν είτε AZA είτε 6-MP.
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PHARMACOGENOMICS STUDY CONCERNING THE CORRELATION OF
POLYMORPHISMS OF ITPA WITH THE OCCURRENCE OF SIDE
EFFECTS DURING THE ADMINISTRATION OF AZATHIOPRINE (AZA) /
MERCAPTOPURINE (6-MP)
Barba Evaggelia1, Braliou G Georgia1, Michalopoulos Ioannis2, Bagos G. Pantelis1
1

Department of Computer Science and Biomedical Informatics, University of Thessaly, Lamia, 35131, Greece
Center of Systems Biology, Biomedical Research Foundation, Academy of Athens, 4 Soranou Efessiou, Athens, 11527,
Greece

2

Azathioprine (AZA) and mercaptopurine (6-MP), the metabolite of AZA, are widely used
immunosuppressant drugs. Mainly AZA/6-MP is received by patients suffering from
inflammatory bowel disease, lymphoblastic leukemia, rheumatic diseases and after
transplantations. In this project we collected data from all clinical studies and medical journals,
which included 2024 patients receiving AZA/MP that investigated undesirable effects of
AZA/MP. Using the method of meta-analysis we evaluated the genetic association that exists
between the two polymorphisms of ITPA gene (inosine triphosphatase), rs1127354 94C> A and
rs7270101 IVS2 + 21A> C, and the side effects that are reported as a result from this drug
administration. As effect sizes, the odds ratios (OR) were calculated for each side effect
separately and for every polymorphism. It was found that none of the two polymorphisms are
associated with the occurrence of any side effect. The analysis of the association of these
polymorphisms with all the side effects provides for the co-dominant inheritance mode for
rs1127354 OR 1.26 (95% CI 0.82-1.92) and for rs7270101 OR 1.08 (95% CI 0.75-1.54). In
conclusion, these two polymorphisms cannot be pharmacogenetic markers for the prediction of
adverse side effects to patients receiving either AZA or 6-MP.
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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

Μπερτσάτος Ανδρέας, Χοβαλοπούλου Μαρία-Ελένη
«Σύγχρονη Σκελετική Συλλογή Αναφοράς Ελληνικού Πληθυσμού», Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα
Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Στην Ελλάδα, το τέλος του 19ου και η αρχή του 20ου αιώνα χαρακτηρίζουν την προσαρμογή του
αγροτικού ελληνικού πληθυσμού σε ένα πιο αστικό τρόπο ζωής. Επιπλέον, κατά το πρώτο μισό
του 20ου αιώνα η Ελλάδα εμπλέκεται σε τρεις μεγάλους πολέμους με τις επακόλουθες
οικονομικές συνέπειες. Η παρούσα μελέτη διερευνά το πώς οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές
στην Ελλάδα, από τα τέλη του 19ου μέχρι μετά τα μέσα του 20ου αιώνα, έχουν επηρεάσει το
ανάστημα του πληθυσμού. Το δείγμα μας αποτελείται από 189 ενήλικα άτομα (104 άνδρες και 85
γυναίκες) από τη σύγχρονη σκελετική συλλογή αναφοράς με έτη γέννησης από το 1879 έως το
1965. Το ανάστημα εκτιμήθηκε με βάση εξισώσεις παλινδρόμησης του μέγιστου μήκους του
μηριαίου οστού. Με παλινδρόμηση αξιολογήθηκε επίσης και η σχέση του ανάστηματος με το
έτος γέννησης. Περαιτέρω ανάλυση του δείγματος με βάση τρεις περιόδους (1879-1909, 19101927 και 1928-1965) διερευνεί αν η διαχρονική τάση συσχετίζεται με ιστορικά γεγονότα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, κατά τη διάρκεια 1879 έως 1965, το ανάστημα αυξήθηκε με τις
γυναίκες να εμφανίζουν υψηλότερη προσαύξηση. Τα ευρήματά μας συμφωνούν με
προηγούμενες μελέτες, οι οποίες όμως αφορούν σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Η
ανάλυση μεταξύ διαφορετικών περιόδων αποκάλυψε ότι οι άνδρες παρουσίασαν μικρή αν και
μη στατιστικά σημαντική μείωση στο ανάστημα κατά τη διάρκεια των ετών 1910-1927, η οποία
συμπίπτει με συνεχείς πολέμους και οικονομική δυσπραγία. Η σύγκριση με στοιχεία
προηγούμενων ερευνών δείχνει ότι η σύγχρονη σκελετική συλλογή αναφοράς είναι αρκετά
αντιπροσωπευτική του ελληνικού πληθυσμού, αλλά η μεγάλη ενδοδιακύμανση του δείγματος
πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά κατά την αξιολόγηση διαχρονικών τάσεων του αναστήματος.
Τέλος, η διαχρονική τάση στον ελληνικό πληθυσμό είναι αρκετά μέτρια κατά τη διάρκεια της
εξεταζόμενης περιόδου και σημαντική αύξηση στο ανάστημα του ελληνικού πληθυσμού
παρατηρείται από τη δεκαετία του 1960 και μετά.
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SECULAR TREND IN ADULT STATURE OF THE MODERN GREEKS
Bertsatos Andreas, Chovalopoulou Maria-Eleni
“Athens Skeletal Collection”, Division of Animal and Human Physiology, Department of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens

In Greece, the late 19th and early 20th century characterizes the transition of the rural Greek
population in adapting a more or less urban life style. Furthermore, the first half of the 20th
century finds Greece involved in three major warfares and consequent financial deprivation. The
present study investigates how the socioeconomic changes in Greece, from the late 19th until
after the middle of the 20th century, have affected the stature of its population. Our sample
consists of 189 adult individuals (104 males and 85 females) from the Athens skeletal collection
with year of birth spanning from 1879 to 1965. Stature was estimated with regression equations
based on maximum femoral length. Secular change was evaluated by linear regression of the
stature with respect to the year of birth. Further analysis of our population sample was based on
three time periods, namely 1879–1909, 1910–1927 and 1928–1965, to explore how the observed
secular change correlates with historical events. According to the results, during 1879 to 1965,
stature increased for both males and females with the latter exhibiting higher increment. Our
findings are consistent with earlier studies based, however, on much smaller time span. The
subsequent analysis among different periods revealed that the male group exhibited a small
although non-significant decline in stature during the years 1910-1927, which coincides with the
continuous warfare and economic crisis in Greece over that period. Comparison of our study
with previous works shows that the Athens skeletal reference collection is reasonably
representative of the Greek population, but also careful consideration of the intra sample
variation is necessary when evaluating secular trends of stature. Finally, secular change in the
Greek population is fairly moderate during our studied period and does not really get underway
until the 1960s, which postdates the time interval of the present study.
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ΝΕΦΡΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ΜΕΡΟΣ A: ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ – ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
Μπουρνάκα Σπυριδούλα, Τσιτσοπούλου Αικατερίνη, Τσάκας Σωτήρης
Εργαστήριο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο εμφανίζουν μειωμένη φυσική ανοσία, που συνεχίζεται και
μετά τη μεταμόσχευση νεφρού, κυρίως και λόγω της ανοσοκαταστολής. Η φαγοκυττάρωση από
τα ουδετερόφιλα του αίματος και το σύστημα του συμπληρώματος, καθιστούν ικανό τον
οργανισμό να αποκρίνεται σε βακτηριακές μολύνσεις. Στην εργασία αυτή μελετάται συγκριτικά η
επίδραση δύο σχημάτων ανοσοκαταστολής, μονής με Cyclosporine ή Tacrolimus και διπλής με
συγχορήγηση Everolimus, στη φαγοκυττάρωση βακτηρίων και στα επίπεδα πρωτεϊνών του
συμπληρώματος στο πλάσμα. Για τη μελέτη της φαγοκυττάρωσης χρησιμοποιήθηκαν
σημασμένα φθορίζοντα βακτήρια E.coli-FITC. Ο προσδιορισμός των πρωτεϊνών C3 και C4 έγινε
με νεφελομετρία. Απομονωμένα λευκά αιμοσφαίρια των ασθενών που λαμβάνουν τα δυο
σχήματα ανοσοκαταστολής επωάστηκαν σε θρεπτικό μέσο RPMI παρουσία 20% πλάσματος και
με την προσθήκη E.coli-FITC. Σε αντίστοιχα δείγματα πλάσματος προσδιορίστηκαν οι πρωτεΐνες
του συμπληρώματος C3, C4. Η ανάλυση με κυτταρομετρία ροής έδειξε μεγαλύτερη
φαγοκυττάρωση στους ασθενείς με μονή ανοσοκαταστολή συγκριτικά με τη διπλή (63±33 και
51±13 μονάδες φθορισμού αντίστοιχα, p0,05). Από τις πρωτεΐνες C3 και C4 μόνο η C3 ήταν
αυξημένη στους ασθενείς με διπλή ανοσοκαταστολή συγκριτικά με τη μονή (125±29 και 94±21
mg/dl αντίστοιχα, p0,01). Τα επίπεδα της C4 δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά. Σε
εικόνες από συνεστιακό μικροσκόπιο, φαίνεται η μειωμένη ενεργοποίηση των ουδετερόφιλων
από τη μείωση της φωσφορυλιωμένης p38 MAP κινάσης, στους ασθενείς με διπλή
ανοσοκαταστολή που επιφέρει την μειωμένη φαγοκυττάρωση. Συμπερασματικά η απόκριση των
ασθενών με διπλή ανοσοκαταστολή στις βακτηριακές μολύνσεις είναι μειωμένη λόγω μειωμένης
φαγοκυττάρωσης, αλλά ο οργανισμός φαίνεται να προσπαθεί να αντισταθμίσει την κατάσταση
αυτή αυξάνοντας την παραγωγή της πρωτεΐνης C3 του συμπληρώματος.
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RENAL TRANSPLANTATION: IMPACT OF IMMUNOSUPPRESSION ON
INNATE IMMUNITY PART A: PHAGOCYTOSIS- COMPLEMENT
PROTEINS
Bournaka Spyridoula, Tsitsopoulou Aikaterini, Tsakas Sotiris
Laboratory of Biology, Department of Biology, University of Patras

Patients with chronic renal disease present decreased innate immunity, which continues to exist
after renal transplantation, especially due to the immunosuppressive treatment. Phagocytosis by
the polymorphonuclear neutrophils of the blood and the complement system enable the
organism to respond to bacterial infections. In this study, we investigated and compared the
impact of two immunosuppressive regimes, single therapy with Cyclosporine or Tacrolimus
alone and double therapy with the co-administration of Everolimus, on bacteria phagocytosis
and plasma levels of C3 and C4 complement proteins. For the study of phagocytosis fluorescent
bacteria E.coli-FITC were used. The plasma concentration of C3 and C4 were determined with
nephelometry. Isolated white blood cells from patients undergo the two therapy regimes, were
incubated in RPMI culture medium supplemented with 20% plasma in the presence of E.coliFITC. On respective plasma samples the proteins C3 and C4 were measured. Flow cytometric
analysis showed decreased phagocytosis in patients who undergo double immunosuppressive
therapy compared with the single one (51±13 and 63±33 fluorescent units respectively, p0.05).
Only the C3 protein was found to be increased in patients under double immunosuppressive
therapy compared with the single one (125±29 and 94±21 mg/dl respectively p0.01). C4 plasma
levels did not differ between the two groups. Multicolour confocal immunofluorescence
microscopy images showed decreased activation of neutrophils because of the decreased
phosphorylation of p38 MAP kinase, in patients with double immunosuppressive therapy which
reduced phagocytosis. In conclusion, patients who receive double immunosuppressive therapy
present decreased response to bacterial infections due to impaired phagocytosis. In addition,
the organism tries to overcome this decrease, by increasing the production of the C3 protein of
the complement system.
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ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΤΟΥ SLC11A1 ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗ: ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΑΝΑΛΥΣΗ
Μπράλιου Γεωργία1, Κοντού Παναγιώτα1, Μπολέτη Χαραλαμπία2, Μπάγκος Παντελής1
1

Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία, 35131, Ελλάδα,
Ομάδα Ενδοκυττάριου Παρασιτισμού, Τμήμα Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Αθήνα, 11521, Ελλάδα.

2

Η Λεϊσμανίαση είναι ομάδα ασθενειών που διακρίνονται στην δερματική, βλεννογονοδερματική
και σπλαχνική Λεϊσμανίαση. Από αυτές νοσούν άνθρωποι και οικόσιτα ζώα κυρίως σε τροπικές
και υποτροπικές περιοχές του πλανήτη. Η δερματική και σπλαχνική Λεϊσμανίαση είναι νόσοι
ενδημικές και στις χώρες της ΝΑ Μεσογείου συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Το γενετικό
υπόβαθρο του ξενιστή έχει ευρέως συσχετιστεί με προδιάθεση για ανάπτυξη μιας μολυσματικής
ασθένειας. Το SLC11A1 φέρεται να παίζει ρόλο στην λειτουργία των ουδετερόφιλων και
συνδέεται με την ευπάθεια σε μολυσματικές και φλεγμονώδεις νόσους. Στην παρούσα μελέτη
διερευνούμε τη γενετική συσχέτιση των πολυμορφισμών του γονιδίου SLC11A1 με την
επιδεκτικότητα σε Λεϊσμανίαση). Πραγματοποιήθηκε συλλογή δεδομένων γονοτύπων για
πολυμορφισμούς του SLC11A1 από 15 μελέτες σχετικές με λεϊσμανίαση που εξέταζαν 5716
άτομα. Ερευνήθηκαν οκτώ πολυμορφισμοί: rs17235409, rs201565523, rs2276631, rs17235416,
rs3731865, rs17221959, rs2279015 και rs3731864. Χρησιμοποιήθηκαν μετα-αναλυτικές
προσεγγίσεις για να συνδυαστούν δεδομένα μελετών τόσο ασθενών-μαρτύρων όσο και μελετών
σε οικογένειες. Βρέθηκε ότι ο πολυμορφισμός rs17235409 (D543N) παρουσιάζει στατιστικά
σημαντική συσχέτιση τόσο με την δερματική όσο και με την σπλαχνική λεϊσμανίαση. Επιπλέον
βρέθηκε ότι οι πολυμορφισμοί rs17235416 και rs3731865 συσχετίζονται με δερματική ενώ οι
rs17221959 και rs2279015 με σπλαγχνική Λεϊσμανίαση. Τα δεδομένα μας υποδεικνύουν ότι οι
πολυμορφισμοί rs17235409, rs17235416, rs3731865, rs17221959 και rs2279015 μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως προγνωστικοί βιοδείκτες για προδιάθεση στη Λεϊσμανίαση σε πληθυσμούς
που βρίσκονται σε κίνδυνο.
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POLYMORPHISMS OF SLC11A1 ARE ASSOCIATED WITH
SUSCEPTIBILITY TO LEISHMANIASIS: A SYSTEMATIC REVIEW AND
META-ANALYSIS
Braliou Georgia1, Kontou Panagiota 1, Boleti Haralabia2, Bagos Pantelis1
1

Department of Computer Science and Biomedical Informatics, University of Thessaly, Lamia, 35131, Greece
Intracellular Parasitism Group, Department of Microbiology, Hellenic Pasteur Institute, Athens, 11521, Greece.

2

Leishmaniases are cutaneous, mucocutanous and visceral diseases affecting humans and
domesticated animals mostly in the tropical and subtropical areas of the planet. However
cutaneous Leishmaniasis (CL) and visceral Leishmaniasis (VL) are also endemic in South Eastern
Mediterranean countries including Greece. Host genetics has been widely investigated for the
susceptibility to develop infectious diseases. SLC11A1 gene reportedly plays a role in neutrophil
function and is associated with susceptibility to infectious and inflammatory diseases. In the
present study we investigate the genetic association of SLC11A1 polymorphisms with
susceptibility to Leismaniases. Genotype data for SLC11A1 polymorphisms from 15 studies on
Leishmaniases comprising 5716 individuals were collected. Eight polymorphisms were
investigated: rs17235409, rs201565523, rs2276631, rs17235416, rs3731865, rs17221959,
rs2279015 and rs3731864. Various methods of meta-analysis were employed to pool casecontrol and family-based data. We found that the rs17235409 (accounting for a D543N
mutation) is statistical significantly associated with both CL and VL. The polymorphisms
rs17235416 and rs3731865 are associated with CL while rs17221959 and rs2279015 with VL. Our
data suggest that the polymorphisms rs17235409, rs17235416, rs3731865, rs17221959 and
rs2279015 can be used as predictive biomarkers for susceptibility to Leishmaniases in
populations at risk.

189

Πρακτικά 39ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Λαμία, 25-27 Μαϊου 2017

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΟΡΙΑΚΩΝ
ΓΕΓΟΝΟΤΩΝΚΛΕΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ
Μώκος Παναγιώτης 1, Ψωμόπουλος Φώτης 2,3, Αϊναλή Χρυσάνθη 4, Αργυρίου Αναγνώστης 3,
Χαραλαμπίδου Αλεξάνδρα 5, Χατζοπούλου-Κλαδαρά Μαργαρίτα 1, Ντάφου Δήμητρα 1
1

Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη, 54124, Ελλάδα
2
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη,
54124 Ελλάδα
3
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, 57001,
Ελλάδα
4
Τομέας Πληροφορικής, Τμήμα Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών, Βασιλικό Κολλέγιο (King's College) Λονδίνου,
Λονδίνο, WC2R 2LS, Ηνωμένο Βασίλειο
5
Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 54124, Ελλάδα

Το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ) συνιστά την τρίτη πιο συχνή αιτία θανάτου οφειλόμενη σε
κακοήθεια παγκοσμίως. Η εξέλιξη του ΗΚΚ αποτελεί μια πολυσταδιακή διαδικασία που
συνδέεται άμεσα με την κυτταρική αποδιαφοροποίηση. Οι περισσότερες μελέτες σχετικά με την
εξέλιξη του ΗΚΚ έχουν εστιαστεί είτε σε μεμονωμένα γονίδια ή χωριστούς τύπους δεδομένων,
γεγονός που παρεμποδίζει τον προσδιορισμό των πολύπλοκων μηχανισμών. Στη συγκεκριμένη
μελέτη πραγματοποιήθηκε συνδυασμός αναλύσεων δικτύου και μοντελοποίησης
συστηματοποιημένης παλινδρόμησης προκειμένου να προσδιοριστούν πιθανοί μοριακοί
μηχανισμοί που διέπουν την αποδιαφοροποίηση του ΗΚΚ. Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις
miRNA- και RNA-seq δεδομένων προερχόμενων από τη βάση δεδομένων TCGA. Η WGCNA
ανάλυση ανέδειξε δύο υποδίκτυα συνεκφραζόμενων γονιδίων τα οποία σχετίζονται με την
αποδιαφοροποίηση του ΗΚΚ και ταυτόχρονα περιλαμβάνουν γονίδια που εμπλέκονται στη
ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου καθώς και σε μεταβολικές διεργασίες. Στη συνέχεια,
κατασκευάστηκαν λίστες προτεραιότητας 298 "κομβικών" mRNAs αυτών των υποδικτύων και 22
miRNAs που σχετίζονται με το συγκεκριμένο φαινότυπο, συνδυάζοντας μοντελοποίηση
συστηματοποιημένης παλινδρόμησης ελαστικού-δικτύου με αναδειγματοληψία bootstrap.
Έπειτα, προσθέτοντας κάθε φορά miRNAS/mRNAs βάσει της προτεραιότητάς τους, στοχεύσαμε
στη μεγιστοποίηση της προγνωστικής απόδοσης AUC των μοντέλων λογιστικής παλινδρόμησης
σε πλαίσιο επαναλαμβανόμενης διασταυρωτής επικύρωσης 10-μερών. Προσδιορίστηκαν 67
γονίδια και 11 miRNAs ως τα πιο αμερόληπτα υποσύνολα mRNAs/miRNAs που ερμηνεύουν την
αποδιαφοροποίηση του ΗΚΚ. Ακολούθως, συνδυάζοντας δεδομένα έκφρασης αυτών των
miRNAs/mRNAs με πληροφορίες υβριδισμού από 11 βάσεις δεδομένων ανιχνεύτηκαν 33
αρνητικές miRNA-mRNA αλληλεπιδράσεις. Συνολικά, προσδιορίστηκαν 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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NETWORK ANALYSIS AND REGULARIZED LINEAR REGRESSION
MODELING IDENTIFIES KEY REGULATORY MOLECULAR EVENTS
UNDERLYING HEPATOCELLULAR CARCINOMA DEDIFFERENTIATION
Mokos Panagiotis 1, Psomopoulos Fotis 2,3, Ainali Chrysanthi 4, Argiriou Anagnostis 3,
Charalampidou Alexandra 5, Hadzopoulou-Cladaras Margarita 1, Dafou Dimitra 1
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Division of Genetics Development and Molecular Biology, Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
Thessaloniki, 54124, Greece
2
Department of Electrical and Computer Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 54124, Greece
3
Institute of Applied Biosciences, Center for Research & Technology Hellas, Thessaloniki, 57001, Greece
4
Department of Informatics, School of Natural and Mathematical Sciences, King's College London, London, WC2R 2LS, UK
5
Information Technology (IT) Center, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 54124, Greece

Hepatocellular carcinoma (HCC) is the third leading cause of cancer-related deaths worldwide.
HCC progression often occurs in a multistage manner and it is linked to cellular differentiation.
Most studies regarding HCC progression have focused on either individual genes or single data
types which lack the power to detect complex mechanisms. In this study we integrated network
analysis with regularized regression modeling in order to identify the key molecular events and
mechanisms underlying HCC dedifferentiation. We analyzed miRNA- and RNA-seq data
(HCC=370) from TCGA data portal. First, WGCNA software was used to reconstruct the coexpression network in HCC. We found 2 HCC grade-associated network modules enriched with
genes implicated in cell cycle regulation and metabolic processes. We identified 298
intramodular hub genes from these modules and 22 miRNAs associated with HCC
dedifferentiation based on stronger correlation with the phenotype. To determine the most
compact subsets of features (miRNAs/mRNAs) we employed a strategy of logistic regression
models. We computed a feature priority list using elastic-net regularized linear regression
modeling with bootstrap resampling. Through the sequential addition of features in descending
order of priority, we calculated the mean AUC of a 10-repeated 10-fold cross validation, aiming
for the maximization of this value. Sixty seven genes and 11 miRNAs were identified as the
optimal feature subsets. In order to find potential miRNA-mRNA interaction pairs we combined
the expression data of the best subsets of mRNAs/miRNAs with hybridization information
derived from 11 databases. We identified 33 negative miRNA-mRNA interactions associated with
HCC dedifferentiation. Overall, through this study we have found 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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ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ: ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗ
ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΑΓΓΛΙΑ
Νικήτα Ευθυμία*
1

Ερευνητικό Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας για την Αρχαιολογία, Ινστιτούτο Κύπρου, Κωνσταντίνου Καβάφη 20, 2121
Λευκωσία, Κύπρος
2
Τμήμα Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο

Μεγάλος αριθμός μακροσκοπικών βιοαρχαιολογικών μεθόδων επιτρέπει την εξέταση
διαφορετικών πτυχών της ζωής σε παρελθόντες πληθυσμούς, μεταξύ των οποίων εντάσσονται
σκελετικοί δείκτες δραστηριότητας, παθολογίας, διατροφής και άλλοι. Παράλληλα με την εξέλιξη
των μεθόδων αυτών, την τελευταία δεκαετία έχει γνωρίσει μεγάλη ανάπτυξη η έρευνα της
οδοντικής πλάκας σε μικροσκοπικό επίπεδο καθώς τα εγκλείσματα που έχουν εντοπιστεί σε
αυτή έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν σημαντικές πληροφορίες για τη διατροφή, το
ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον παρελθόντων πληθυσμών. Η παρούσα ομιλία θα
παρουσιάσει εποπτικά τα αποτελέσματα της συνδυαστικής μακροσκοπικής και μικροσκοπικής
μελέτης που εφαρμόστηκε σε σύνολο 150 περίπου σκελετών της Αγγλίας που χρονολογούνται
στον πρώιμο και ύστερο Μεσαίωνα. Έμφαση θα δοθεί στη συμπληρωματικότητα διαφορετικών
βιοαρχαιολογικών τεχνικών και στο εύρος πληροφοριών που μπορούν αυτές να παρέχουν
αναφορικά με κεντρικά αρχαιολογικά/ιστορικά ερωτήματα όπως η κοινωνική διαστρωμάτωση
και η ποιότητα ζωής διαχρονικά κατά τον Μεσαίωνα.
Σε συνεργασία με τη Δρ. Anita Radini, BioArCh, Πανεπιστήμιο York, Ηνωμένο Βασίλειο
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MACROSCOPIC AND MICROANALYTICAL METHODS AT THE SERVICE
OF BIOARCHAEOLOGY: A CASE STUDY FROM MEDIEVAL ENGLAND.
Nikita Efthymia*
Science and Technology in Archaeology Research Center, The Cyprus Institute, 20 Constantinou Kavafi Street, 2121
Nicosia, Cyprus & Department of Archaeology, University of Sheffield, UK

A range of macroscopic bioarchaeological methods, such as skeletal markers of activity,
pathology, diet and others, allows the examination of different aspects of life in past
populations. In parallel with the development of these techniques, in the past decade, dental
calculus research has expanded significantly since the microdebris entrapped in the calculus
matrix can provide very important information regarding diet, as well as the anthropogenic and
natural environment in the past. The present talk will briefly present the results of a combined
macroscopic and microanalytical study applied to approximately 150 skeletons from England,
dating to the early and late medieval period. Emphasis will be placed on the complementarity of
different bioarchaeological methods and the breadth of the information that these may provide
regarding key archaeological/historical questions, such as social stratification and life quality in
medieval times.
In collaboration with Dr. Anita Radini, BioArCh, University of York, UK
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΔΙΣΦΑΙΝΟΛΗ Α ΣΕ
ΝΑΥΠΛΙΟΥΣ
ΤΗΣ
ARTEMIA
FRANCISCANA
ΜΕ
ΥΓΡΗ
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ
4-N-ΟΚΤΥΛΦΑΙΝΟΛΗ ΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ.
Νικολόπουλος Θεόδωρος-Θωμάς, Ρηγόπουλος Άγγελος-Θεόδωρος, Γιαμάκη Δέσποινα,
Τουράκη Μαρία
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών
Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη

Η δισφαινόλη Α (BPA), ένας ρύπος με ιδιότητες που μιμούνται τα οιστρογόνα, έχει συσχετιστεί με
δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Στην παρούσα μελέτη, αναπτύξαμε μια μέθοδο καθαρισμού
και ποσοτικού προσδιορισμού της δισφαινόλης Α σε δείγματα ναυπλίων, της ζωντανής τροφής
ψαριών, Artemia franciscana, με την 4-n-οκτυλφαινόλη ως εσωτερικό πρότυπο. Το πρωτόκολλο
καθαρισμού περιλαμβάνει την ομογενοποίηση δειγμάτων ιστού σε μεθανόλη και νερό με 0.08%
TFA (8:2), φυγοκέντρηση, εκχύλιση στερεής φάσης και εξάτμιση μέχρι ξηρού (40 oC). Το δείγμα
επαναιωρήθηκε σε 1000μL ακετονιτρίλιο και 80μL ενέθηκαν στη στήλη. Η συσκευή της HPLC
αποτελείται από αντλία Shimadzu LC20AD, στήλη MZ C18 (4.6 × 250 mm, 5 μm) και ανιχνευτή
διόδων SPD-20A. Τα συστατικά μέρη της κινητής φάσης ήταν Α: ακετονιτρίλιο:νερό με 0.1% TFA
(5:95) και Β: ακετονιτρίλιο:νερό με 0.08% TFA (95:5). Η στήλη εξισορροπήθηκε με τον διαλύτη Α
και η έκλουση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας μια γραμμική βαθμίδωση 0 έως 90% Β σε
15 λεπτά. Ο ρυθμός ροής ήταν 0.5mL/λεπτό και ο χρόνος ανάλυσης 60 λεπτά. Η απορρόφηση
των αναλυτών καταγράφθηκε στα 220nm, 280nm και 254nm. Το εύρος της πρότυπης καμπύλης
που κατασκευάστηκε με τα ενοφθαλμισμένα δείγματα ήταν 0.5–15 μg/mL, με το R2 να ισούται με
0.9965.Το όριο ανίχνευσης ήταν 0.75 μg/mL και το όριο ποσοτικοποίησης ήταν 2.29μg/mL. Οι
μέσες τιμές ανάκτησης για την BPA στα δείγματα 0.5, 1, 2 , 5, 10 και 15μg/mL ήταν αντίστοιχα
77.6%, 99.9%, 127.3%, 90.3%, 98.3%, 101.1%. Ο συντελεστής επαναληψιμότητας για τη
συγκέντρωση BPA 0.5μg/mL ήταν 4.02% ενώ οι συντελεστές αναπαραγωγιμότητας κειμένονταν
από 1.04% έως 8.54% για τις συγκεντρώσεις που χρησιμοποιήθηκαν. Η παραπάνω μέθοδος
ελέγχθηκε πειραματικά έπειτα από χορήγηση BPA σε ναυπλίους A. franciscana για 24 ώρες και
προσδιορισμό των επιπέδων της στους ναυπλίους, το οποίο ανήλθε σε 50.95μg/γραμμάριο
ιστού. Η μέθοδος είναι ευαίσθητη, ακριβής και επαναλήψιμη και επομένως μπορεί να
χρησισημοποιηθεί για τον προσδιορισμό της δισφαινόλης στα καρκινοειδή.
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HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHIC ANALYSIS OF
THE ENDOCRINE DISRUPTOR BISPHENOL A IN ARTEMIA
FRASCISCANA NAUPLII USING 4-N -OCTYLPHENOL AS THE INTERNAL
STANDARD.
Nikolopoulos Theodoros-Thomas, Rigopoulos Angelos-Theodoros, Giamaki Despina,
Touraki Maria
Laboratory of General Biology, Division of Molecular Biology, Genetics and Development, Department of Biology, Faculty
of Natural Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki

Bisphenol A (BPA), a significant pollutant with estrogen mimicking properties, has been
associated with adverse health effects. Ιn the present study, we established a method for the
purification and quantitative determination of bisphenol A in samples of the live fish feed
Artemia fransciscana nauplii, with 4-n-octylphenol as internal standard. The purification protocol
employs homogenization of tissue samples in methanol:water containing 0.08% TFA (8:2),
centrifugation, solid-phase extraction (SPE) and evaporation to dryness (rotary evaporator, 45
o
C). The sample was reconstituted in 1000μL acetonitrile and 80 μL were injected on column. The
HPLC apparatus consisted of a Shimadzu LC20AD pump, an MZ C18 column (4.6 × 250 mm, 5
μm) and a diode array detector SPD-20A. The mobile phase constituents were A:
acetonitrile:water with 0.1% TFA (5:95) and B: acetonitrile : water with 0.08% TFA (95:5). The
column was equilibrated with solvent A and elution was performed using a linear gradient from
0 to 90% B over 15 min. The flow rate was 0.5 mL/min and analysis time was 60 min. The
absorbance of the analytes was recorded at 220, 280 and 254 nm. The range of the standard
curve constructed with fortified samples was 0.5-15 μg/mL, with an R2 of 0.9965. The detection
limit was 0.75 ng/L and the limit of quantification was 2.29 ng/L. The average extraction
efficiencies for BPA in the 0.5, , 2, 5, 10 and 15μg/mL samples were 77.6%, 99.9%, 127.3%, 90.3%,
98.3%, 101.1%, respectively. The intra assay variability was 4.02% while the inter assay
variabilities ranged from 1.04% to 8.54% for the concentrations used. The method was
experimentally tested by the administration of BPA to A. franciscana nauplii for 24 h and
determination of its levels in the nauplii, which amounted to 50.95μg/g tissue. The described
method is sensitive, accurate and reproducible and therefore it can be used for the
determination of BPA in crustaceans.
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ΜΕΛΕΤΗ
ΤΗΣ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΟΡΜΟΝΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΟΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
Ξανθοπούλου Ερασμία, Πουλιλιού Σταματία , Κουκουράκης Ι. Μιχαηλ, Γιατρομανωλάκη
Αλεξάνδρα
1

Μονάδα Ακτινοβιολογίας και Ακτινοπαθολογίας, Κλινική Ακτινοθεραπείας/Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη 68100
2
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Τμήμα Ιατρικής,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη 68100

O καρκίνος του προστάτη είναι 2ος πιο κοινός τύπος καρκίνου στους άντρες παγκοσμίως. Στη
παρούσα εργασία μελετάται η μεταναστευτικής ικανότητας των PC3 (μέτριας ορμονοεξάρτησης)
και DU145 (μη- ορμονοεξαρτώμενα) καρκινικών σειρών του προστάτη, παρουσία
Τεστοστερόνης (ανδρογόνο που χρησιμοποιείται κατά την ορμονική θεραπεία) ή/και του
αντιανδρογόνου Bicalutamide (χρησιμοποιείται ευρέως στη θεραπεία του καρκίνου του
προστάτη, σε συνδυασμό με την ωχρινοτρόπο εκκρινόμενη ορμόνη (LHRH). Για την διεξαγωγή
της μελέτης χρησιμοποιήσαμε Single Culture-Insert της IBIDI. PC3 και DU145 κύτταρα
στρώθηκαν εκατέρωθεν του insert (2×105). 24 ώρες μετά αφαιρέθηκε το insert, σχηματίζοντας
μία αύλακα που διαχωρίζει τους πληθυσμούς των κυττάρων. Στην συνέχεια ακολούθησε
επίδραση με Τεστοστερόνη (10nM) και Bicalutamide (10μM) καθώς και συνδυασμός αυτών.
Παράλληλα στο καλλιεργητικό μέσο υπήρχε Mitomycin C (KYOWA KIRIN) σε 5μg/mL με σκοπό
την αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Με την χρήση του συστήματος Cell-IQ (in vivo
cell imaging) λαμβάνονταν φωτογραφίες ανά 6 ώρες έως 72 ώρες, ενώ η επεξεργασία των
εικόνων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος TScratch (Koumoutsakos group
_CSE Lab_at ETH Zurich). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότιη δράση της Τεστοστερόνης
επιταχύνει την μεταστατικότητα στην κυτταρική σειρά PC3 . Η Bicalutamide είχε ανασταλτική
δράση στη μεταστατική ικανότητα των καρκινικών κυττάρων του προστάτη.
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STUDY OF THE MIGRATION CAPACITY OF HORMONE-SENSITIVE
AND HORMONE-RESISTANT PROSTATE CANCER CELLS.
Xanthopoulou Erasmia, Pouliliou Stamatia, Koukourakis I. Michael, Giatromanolaki
Alexandra
1

Radiobiology and Radiopathology Unit, Radiotherapy/Oncology Clinic, Medical School, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis 68100, Greece
2
Anatomical Pathology Laboratory, Medical School, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis 86100, Greece

Prostate cancer is the second most common type of cancer in men worldwide. In this study we
examined the migration capacity of PC3 (defined as moderate hormone-dependent cancer cells)
and DU145 (a category of non- hormone-dependent cancer cells) prostate cancer lines, in
presence with Testosterone (an androgen used in hormonal treatment) and / or the
antiandrogenBicalutamide (which is widely used in the treatment of prostate cancer, in
combination with Luteinizing Secreted Hormone, LHRH)). In order to accomplish the study,
Single Culture-Insert of IBIDI were used. PC3 and DU145 cells were plated on each side of the
Insert (2×105 ). After 24 hours the Inserts were removed, filling a gap which divides the cell
populations. Then, the cells were treated with Testosterone (10nM) and Bicalutamide (10μM)
and a combination thereof. Furthermore, the culture medium was enriched with Mitomycin C
(KYOWA KIRIN) , 5μg/mL, in order to inhibit cell proliferation. Pictures were taken from 6 to 72
hours, while the processing of images was performed using the program TScratch (group
Koumoutsakos _CSE Lab_at ETH Zurich).The analysis of the results showed that the effect of
Testosterone accelerates the metastatic potential of PC3 cell lines. Bicalutamide had an
inhibitory effect on the metastatic ability of prostate cancer cells.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ
ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
Ξανθοπούλου Παναγιώτα1, Βαλάκος Ευστράτιος2, Γιουλάτος Διονύσιος1, Νικήτα Ευθυμία3
1

Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
3
Science and Technology in Archaeology Research Center (STARC), The Cyprus Institute, Nicosia, Cyprus
2

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την ακρίβεια των μορφολογικών μεθόδων προσδιορισμού της
ηλικίας με βάση συγκεκριμένες κρανιακές και πυελικές ανατομικές περιοχές στη σύγχρονη
συλλογή του Τομέα Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου του Τμήματος Βιολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η μέθοδος της συνοστέωσης
των κρανιακών ραφών, καθώς επίσης η μορφολογία της ηβικής σύμφυσης και της ωτικής
επιφάνειας του ανώνυμου οστού. Οι μέθοδοι αυτές εξετάζονται τόσο με την παραδοσιακή τους
μορφή, όπως έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία και χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες, όσο και
στην πιο πρόσφατη παραλλαγή τους στα πλαίσια ανάλυσης μετάβασης (transition analysis).
Συγκρίσεις πραγματοποιούνται τόσο μεταξύ φύλων όσο και μεταξύ διαφορετικών ηλικιακών
ομάδων (νεαρά ενήλικα, μεσήλικα, υπερήλικα) ώστε να διερευνηθεί ποιοι ηλικιακοί δείκτες
δίνουν ακριβέστερα αποτελέσματα ανά φύλο και ηλικία. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας
παρουσιάζουν ενδιαφέρον και υπογραμμίζουν τόσο τη συνολική επίδοση κάθε μεθόδου όσο και
τη ακρίβεια επιμέρους αλλοιώσεων ανά μέθοδο. Συνέπεια των παραπάνω είναι η αποκάλυψη
περιοχών με μελλοντικό ερευνητικό ενδιαφέρον.
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TESTING THE ACCURACY OF TRADITIONAL AND NOVEL METHODS
OF AGE ESTIMATION BASED ON HUMAN SKELETAL REMAINS
Xanthopoulou Panagiota1, Valakos Efstratios2, Youlatos Dionisios1, Nikita Efthymia3
1

Division of Zoology, Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki
Division of Animal and Human Physiology, Department of Biology, University of Athens
3
Science and Technology in Archaeology Research Center (STARC), The Cyprus Institute, Nicosia, Cyprus
2

The current presentation explores the accuracy of morphological methods of age estimation
based on specific cranial and pelvic traits on the modern reference collection housed at the
Division of Animal and Human Physiology, Department of Biology, National and Kapodistrian
University of Athens. In specific, it tests the methods of cranial suture closure, as well as the
morphology of the pubic symphysis and the auricular surface of the os coxae. These methods
are examined both in their traditional form, as proposed in the literature and implemented for
decades, as well as in their more recent variants in the context of transition analysis.
Comparisons are performed per sex and age group (young, middle and old adults) to determine
which age markers provide more accurate results per sex and age. The results of our study are
interesting in highlighting the overall performance of each method as well as the accuracy of
specific degenerative markers per method. Therefore, they reveal aspects worthy of further
future research.
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ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΤΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ
ΒΙΟΫΜΕΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΞΩΣΚΕΛΕΤΟ ΤΗΣ ΓΑΡΙΔΑΣ PENAEUS
KERATHURUS
Ξαξίρη Νικολίνα, Βερίλλης Παναγιώτης, Κορμάς Κωνσταντίνος
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό τη μελέτη της δυνατότητας αποικοδόμησης του εξωσκελετού
της γαρίδας Penaeus kerathurus μέσω της δημιουργίας βιοϋμενίων. Για το σκοπό αυτό
τοποθετήθηκαν δείγματα εξωσκελετού σε 9 αποστειρωμένες φιάλες των 500 ml: τρία με
διηθημένο θαλασσινό νερό από φίλτρο διαμέτρου πόρου 0.1μm, τρία με διηθημένο θαλασσινό
νερό από φίλτρο διαμέτρου πόρου 2μm και τρία με τεχνητό θαλασσινό νερό (NaCl).Tα δείγματα
επωάστηκαν στους 18 oC με συνεχή ανάδευση στο σκοτάδι. Πραγματοποιήθηκαν πέντε
δειγματοληψίες μετά από 0, 2, 4, 6, 9 και 12 μέρες. Τα δείγματα από κάθε δειγματοληψία
μονιμοποιήθηκαν σε 2.5% γλουταραλδεΰδη για 4 ώρες εντός ψυγείου και έπειτα αφυδατώθηκαν
με αλκοόλες ανιούσας σειράς. Ακολούθησε παρατήρηση σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης
και υπολογισμός του βιοόγκου των προσκολλημένων βακτηρίων στην εξωτερική επιφάνεια του
εξωσκελετού. Ύπαρξη βιοϋμενίων παρατηρήθηκε στις 4, 6 και 9 μέρες παραμονής των
δειγμάτων σε όλες τις μεταχειρίσεις. Ο βιοόγκος των βακτηρίων στις 0 ημέρες ήταν 0,65 μm3. Τα
βακτήρια στη μεταχείριση 0,1μm παρουσίασαν τον μέγιστο όγκο τους (1,21 μm3) στις 4 ημέρες,
στη μεταχείριση 2μm παρουσίασαν το μέγιστο όγκο τους (1,44 μm3) στις 2 ημέρες και, τέλος, στη
μεταχείριση NaCl αρχικά μείωσαν τον όγκο τους ενώ ο μέγιστος όγκος τους (1,38μm3)
παρατηρήθηκε στις 6 ημέρες. Τα αποτελέσματά μας υποδηλώνουν ότι η αύξηση των βιοϋμενίων
μπορεί να επιτευχθεί σε φυσικό και τεχνητό θαλασσινό νερό, αλλά προχωρά ταχύτερα στην
πρώτη περίπτωση πιθανώς λόγω εποίκισης του εξωσκελετού από εξωγενή βακτήρια.
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MICROSCOPIC INVESTIGATION OF THE MARINE
DEVELOPMENT ON THE PENAEUS KERATHURUS
EXOSKELETON

BIOFILM
SHRIMP

Xaxiri Nikolina, Berillis Panagiotis, Kormas Konstantinos
Department of Ichthyology and Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences, University of Thessaly.

Biofilm associated microorganisms are important for the degradation of the substrates on which
they grow. The present study aims to investigate the marine biofilm development on the
shrimps’ Penaeus kerathurus exoskeleton. For this purpose exoskeleton samples were placed in 9
sterilized bottles, 500ml volume each: the first three contained sea water, filtered with a 0.1μm
diameter pore filter, the next 3 contained seawater filtered with a 2μm diameter pore filter and
the remaining 3 contained artificial seawater (NaCl). All samples were incubated at 18 oC under
constant agitation and in darkness. Sampling took place 0, 2, 4, 6, 9, and 12 days after
incubation. Exoskeleton samples fixed in 2.5% glutaraldehyde for 4 hours in 4 oC, dehydrated in
a graded alcohol series, examined and photographed under a scanning electron microscope.
Biofilm formation in the outer surface of the exoskeleton samples was observed in all treatments
after 4, 6 and 9 days of incubation Bacterial cell biovolume was calculated by measuring their
major and minor axis and it was ca. 0, 65 μm3 on day 0. On the 0.1μm treatment it reached 1.21
μm3 on day 4, in the 2 μm treatment 44 μm3 on day 2, while the bacteria in the artificial seawater
showed a shrinking trend at the first days, and reached their maximum volume of 1.38μm3 on
day 6. Our results suggest that biofilm can be formed in both natural and artificial seawater, but
proceeds more rapidly in the former probably due to the occurrence of exogenous bacteria.
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ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ «DNA BARCODING» ΝΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΘΥΜΑΡΙΣΙΟ
ΜΕΛΙ;
Ξιντάρη Γιούλια1, Πούλιος Στυλιανός1, Καραμπουρνιώτη Σοφία2, Βλαχονάσιος
Κωνσταντίνος Ε.1
1
Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124
Θεσσαλονίκη
2
Αττική Μελισσοκομική Εταιρεία, Πρωτομαγιάς 9, Κρυονέρι Αττικής, 14568 Αθήνα

Ο προσδιορισμός του είδους των φυτικών συστατικών του μελιού πραγματοποιείται με την
ανάλυση της σύνθεσης των γυρεόκοκκων. Τα τελευταία 30 χρόνια η τεχνική αυτή, γνωστή ως
μελισσοπαλυνολογία, είναι η πιο κοινή μέθοδος για την καταμέτρηση και την ταυτοποίηση
γυρεόκοκκων στο μέλι. Ωστόσο, είναι μία χρονοβόρα μέθοδος, απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις
και περιλαμβάνει μια επίπονη διαδικασία καταμέτρησης. Επιπλέον, μπορεί να μην είναι δυνατόν
να αναγνωρισθούν μεμονωμένα είδη από μια μικρομορφολογική ανάλυση γύρης. Το «DNA
barcoding» αποτελεί μια τεχνική μοριακής ταυτοποίησης ειδών, η οποία βασίζεται στην ανάλυση
μικρών, τυποποιημένων και κοινών τμημάτων του DNA. Στην εργασία αυτή, μελετήθηκε αν το
«DNA barcoding» μπορεί να ταυτοποιήσει θυμαρίσιο μέλι. Αρχικά έγινε ταυτοποίηση του μελιού
με την μελισσοπαλυνολογική μέθοδο και στην συνέχεια εκχειλίσθηκε DNA από τους
γυρεόκοκκους που βρίσκονται στο μέλι και ενισχύθηκαν δύο «DNA barcodes», το γονίδιο matK
και η διαγονιδιακή περιοχή trnH-psbA. Τα αποτελέσματα έδειξαν πώς το «DNA barcoding»
μπορεί να ανιχνεύσει γένη φυτών σε θυμαρίσιο μέλι.
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COULD DNA BARCODING USE TO IDENTIFY THE THYME HONEY?
Xintari Gioulia1, Poulios Stylianos1, Karabournioti Sofia2, Vlachonasios Konstantinos E.1
1

Division of Botany, Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 54124
Thessaloniki, Greece
2
Attiki Honey SA, Protomagias 9, Kryoneri Attikis, 14568 Athens

The identification of the plant components of the honey occurs with the analysis of the
composition of pollen grains. Over the past 30 years, this technique, known as
melissopalynology, is the most common method for counting and identifying of pollen grains in
honey. However, it is a time-consuming method, requiring specialized knowledge involving a
laborious counting process. Moreover, it may not be possible to identify individual species from
a micromorphological pollen analysis. The DNA barcoding is a technique of molecular
identification of species, based on the analysis of short, standard and universal regions of DNA.
In this work, it was studied whether the DNA barcoding could be used to identify “thyme” honey.
Initially, the honey was identified with the melissopalynological method and then the DNA was
extracted from the pollen grains found in the honey and two DNA barcodes was amplified, the
matK gene and the intergenic spacer region trnH-psbA. The results indicated that DNA
barcoding could detect genera of plants in “thyme” honey.
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ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΔΙΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΣΕ ΚΡΑΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΥΕΛΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΕ ΜΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Οικονομοπούλου Ελένη-Κωνσταντίνα1, Βαλάκος Ευστράτιος1, Νικήτα Ευθυμία2
1

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Science and Technology in Archaeology Research Center, The Cyprus Institute, Nicosia, Cyprus

2

Η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει την ακρίβεια υπαρχουσών εξισώσεων δυαδικής λογιστικής
παλινδρόμησης για την πρόβλεψη του φύλου με βάση πυελικά και κρανιακά χαρακτηριστικά σε
μία σύγχρονη ελληνική συλλογή και προτείνει νέες εξισώσεις με στόχο τη βελτίωση των
ποσοστών σωστής ταξινόμησης σε πληθυσμούς των Βαλκανίων. Τα αποτελέσματά μας
υποδεικνύουν ότι οι προϋπάρχουσες εξισώσεις που αναφέρονται στην πυελική ζώνη
λειτουργούν πολύ καλά στον ελληνικό πληθυσμό, πράγμα το οποίο πιθανόν οφείλεται στο
γεγονός ότι ο φυλετικός διμορφισμός στην πύελο έχει προκύψει από κοινές εξελικτικές δυνάμεις
σε όλους τους πληθυσμούς παγκοσμίως. Αντίθετα οι εξισώσεις για τα κρανιακά χαρακτηριστικά
εξαρτώνται άμεσα από την καταγωγή των πληθυσμών βάσει των οποίων αναπτύχθηκαν,
επομένως είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν εξισώσεις πιο συγκεκριμένες για τον κάθε
πληθυσμό. Οι προτεινόμενες εξισώσεις μας πετυχαίνουν τη σωστή φυλετική ταξινόμηση σε
92,59% των θηλυκών ατόμων και 95,79% των αρσενικών για τα πυελικά χαρακτηριστικά, ενώ τα
ποσοστά αυτά αυξάνουν στο 97,53% των θηλυκών και 98,95% των αρσενικών ατόμων όταν
συμπεριλάβουμε τη διάμετρο κεφαλής του μηριαίου στα μοντέλα. Οι εξισώσεις μας για τα
κρανιακά χαρακτηριστικά πετυχαίνουν σωστή ταξινόμηση για έως και 92,59% των θηλυκών
ατόμων και 88,42% των αρσενικών, ενώ όταν συνδυάστηκαν με τη διάμετρο κεφαλής του
μηριαίου, τα ποσοστά σωστής ταξινόμησης αυξήθηκαν σε 93,83% για τα θηλυκά και 94,73% για
τα αρσενικά άτομα. Πριν γενικευτεί η χρήση των εξισώσεων αυτών είναι απαραίτητος ο
περαιτέρω έλεγχος της ακρίβειάς τους σε άλλες ομάδες, ωστόσο τα αποτελέσματά μας φαίνονται
ενθαρρυντικά.
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SEXUAL DIMORPHISM IN CRANIAL AND PELVIC TRAITS:
EVALUATION OF EXISTING AND PROPOSAL OF NEW FUNCTIONS
FOR SEX ASSESSMENT IN A GREEK ASSEMBLAGE
Oikonomopoulou Eleni-Konstantina1, Valakos Efstratios1, Nikita Efthymia2
1

Division of Animal and Human Physiology, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens,
Panepistimioupolis, Athens
2
Science and Technology in Archaeology Research Center, The Cyprus Institute, Nicosia, Cyprus

The current paper examines the accuracy of existing binary logistic regression equations for sex
prediction based on pelvic and cranial traits in a modern Greek assemblage and proposes new
equations with the aim of improving correct classification rates for Balkan material. Our results
suggest that existing equations based on pelvic traits perform very well on the Greek material,
which can be attributed to the fact that sexual dimorphism in the pelvis results from common
evolutionary forces across populations. In contrast, equations based on cranial traits are highly
dependent upon the ancestry of the populations based on which they were developed,
stressing the need to produce more population-specific functions. Our proposed equations
achieve correct sex classification in 92.59% of the females and 95.79% of the males for pelvic
traits, while these percentages rise to 97.53% for females and 98.95% for males when the vertical
femoral head diameter is included in the models. Our functions based on cranial traits produced
correct classifications in up to 92.59% of females and 88.42% of males, and when the cranial
scores where combined with the vertical femoral head diameter the correct classification rates
increased to 93.83% for females and 94.73% for males. Prior to the generalization of the use of
these functions further research examining their accuracy in other groups is required, but our
results appear promising.
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Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΡΟΚΙΝΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΚΑΙ
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟ
Παλιούρα Δήμητρα, Φειδάντσης Κωνσταντίνος, Λιώλιου Αναστασία, Λάζου Αντιγόνη
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΤΚ
54124

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια πολυπαραγοντική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από
διαταραχές του κυτταρικού μεταβολισμού, με επακόλουθες ιστικές βλάβες. H αυξημένη
αξιοποίηση λιπαρών οξέων, το οξειδωτικό στρες και η φλεγμονή προκαλούν καρδιακή
δυσλειτουργία και τελικά καρδιακή ανεπάρκεια, μια βασική αιτία θνησιμότητας στους ασθενείς
με σακχαρώδη διαβήτη. Τα τελευταία χρόνια, εκδηλώνεται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για τις
αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντι-υπερλιπιδαιμικές ιδιότητες του Crocus sativus L.
(σαφράν), κύριο ενεργό συστατικό του οποίου είναι η κροκίνη, με ευεργετική δράση στην
υπέρταση, στην αθηρωμάτωση και στη βλάβη του μυοκαρδίου. Σκοπός της παρούσας εργασίας
είναι η διερεύνηση της επίδρασης της κροκίνης στο μεταβολισμό του διαβητικού μυοκαρδίου.
Σε ζωικό πρότυπο διαβήτη (εφάπαξ ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση στρεπτοζοτοκίνης - STZ σε
αρσενικούς επίμυες) χορηγήθηκε κροκίνη για 2 εβδομάδες δια στόματος (10 ή 20 mg/kg
σωματικού βάρους). Προσδιορίστηκε η δραστικότητα ενζύμων που συμμετέχουν στον κύκλο
κιτρικού οξέος (κιτρική συνθετάση – CS, δεϋδρογονάση του μαλικού οξέος – MDH), τη
γλυκόλυση (γαλακτική δεϋδρογονάση – L-LDH, κινάση του πυροσταφυλικού οξέος–PK) και τη βοξείδωση λιπαρών οξέων (δεϋδρογονάση του β-υροξυάκυλο-συνενζύμου Α - HOAD), τα επίπεδα
των μεταγραφικών παραγόντων PPARα και PPARβ/δ, του μεταφορέα γλυκόζης Glut-4, καθώς και
η ενεργοποίηση της κινάσης Akt. Επίσης, προσδιορίστηκαν τα πρωτεϊνικά επίπεδα των δεικτών
φλεγμονής TNF-α, ιντερλευκίνη-6 και phospho-ΙkΒα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χορήγηση
κροκίνης σε διαβητικούς επίμυες επαναφέρει την μεταβολική ισορροπία αυξάνοντας την
αξιοποίηση της γλυκόζης και μειώνοντας τον καταβολισμό των λιπαρών οξέων στα
καρδιομυοκύτταρα. Επιπλέον, οι δείκτες φλεγμονής μειώνονται σημαντικά. Συμπερασματικά, η
χορήγηση της κροκίνης βελτιστοποιεί το μεταβολικό προφίλ της καρδιάς και πιθανόν να
αποτελέσει μία νέα θεραπευτική προσέγγιση για τη διαχείριση της διαβητικής
καρδιομυοπάθειας.
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TREATMENT WITH CROCIN AMELIORATES ENERGY METABOLISM
AND DECREASES INFLAMMATION IN THE DIABETIC MYOCARDIUM
Palioura Dimitra, Feidantsis Konstantinos, Lioliou Anastasia, Lazou Antigone
Laboratory of Animal Physiology, Division of Zoology, Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, GR
54124

Diabetes mellitus is a multifactorial disease characterized by derangement of cellular
metabolism, resulting in tissue damage and multi-organ dysfunction. Increased fatty acid
utilization, oxidative stress and inflammation induce cardiac dysfunction and finally heart failure,
a main cause of morbidity and mortality in patients with diabetes mellitus. Over the recent years,
there has been a research interest in the antioxidant, anti-inflammatory and anti-hyperlipidemic
properties of Crocus sativus L. (saffron). Its main active constituent, crocin, exhibits beneficial
effects on hypertension, atherosclerosis and myocardial injury. The purpose of this study is to
investigate the effect of crocin on the metabolism of the diabetic myocardium. Crocin was orally
administered (10 and 20 mg/kg body weight) in an animal model of diabetes (single
intraperitoneal administration of streptozotocin – STZ in male rats) for two weeks. The activity of
enzymes involved in citric acid cycle (citrate synthase –CS, malate dehydrogenase – MDH),
glycolysis (lactate dehydrogenase – L-LDH, pyruvate kinase - PK) and β-oxidation of fatty acids
(3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase – HOAD) was studied. Moreover, levels of the transcription
factors PPARα and PPARβ/δ, glucose transporter Glut-4 and the activation of kinase Akt, were
examined. Protein levels of inflammation markers TNF-α, interleukin-6 and phospho-ikB α were
also determined. The results demonstrate that administration of crocin in diabetic rats
ameliorates metabolism by increasing the utilization of glucose and decreasing the catabolism
of fatty acids in cardiomyocytes. Furthermore, inflammation is decreased. In conclusion,
administration of crocin improves the metabolic profile in cardiomyocytes and may represent a
novel approach for the treatment of diabetic cardiomyopathy.
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΝΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ
ΤΗΣ L-DOPA ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗΣ (DDC) ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Παναγιώτου Αριστείδης, Τσιακανίκας Παναγιώτης, Αδαμόπουλος Παναγιώτης, Κοντός
Χρήστος, Σκορίλας Ανδρέας*
Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η L-DOPA αποκαρβοξυλάση (DDC) αποτελεί ένζυμο που καταλύει τις αντιδράσεις
αποκαρβοξυλίωσης της L-DOPA & της 5-υδρόξυ-L-τρυπτοφάνης σε ντοπαμίνη και σεροτονίνη
και, επομένως, συνδέεται με πολυάριθμες νευρολογικές νόσους. Επιπλέον, η DDC
χρησιμοποιείται ως βιοδείκτης σε νευροενδοκρινείς όγκους, ενώ στο παρελθόν μέλη της ομάδας
μας πρότειναν την χρήση της ως βιοδείκτη στο καρκίνο του παχέος εντέρου και του προστάτη.
Σκοπός της μελέτης ήταν η ανακάλυψη και μελέτη έκφρασης νέων μεταγράφων του γονιδίου
DDC σε ανθρώπινες καρκινικές κυτταρικές σειρές. Αρχικά απομονώθηκε ολικό RNA από 56
ανθρώπινες καρκινικές κυτταρικές σειρές. Έπειτα, συντέθηκε cDNA χρησιμοποιώντας ως
εκκινητή μια oligo-dT–Adaptor αλληλουχία. Σε αυτό το cDNA πραγματοποιήθηκε 3' RACE (3'
Rapid Amplification of cDNA ends) & 3' RACE nested PCR για την μοριακή κλωνοποίηση των
μεταγράφων του γονιδίου DDC. Στη συνέχεια κατασκευάστηκε βιβλιοθήκη, η συγκέντρωση της
οποίας προσδιορίστηκε με ποσοτική PCR σε πραγματικό χρόνο. Ακολούθησε αλληλούχηση νέας
γενιάς (next-generation sequencing, NGS) με την τεχνολογία αλληλούχησης σε ημιαγωγό στο
σύστημα αλληλούχησης Ion PGM. Ο αλγόριθμος TopHat2 χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία
των δεδομένων NGS, τα οποία μετά οπτικοποιήθηκαν στο πρόγραμμα Integrative Genome
Viewer, ώστε να εντοπιστούν τα νέα φαινόμενα συρραφής. Η μελέτη του γονιδίου DDC ανέδειξε
την ύπαρξη νέων μεταγράφων, των οποίων η μελέτη της έκφρασης έγινε για κάθε κυτταρική
σειρά μέσω PCR, χρησιμοποιώντας ειδικά ζεύγη εκκινητών την οποία ακολούθησε
ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα αγαρόζης. Ορισμένα νέα μετάγραφα έχουν ανοικτό πλαίσιο
ανάγνωσης και προβλέπεται ότι κωδικοποιούν νέες πρωτεϊνικές ισομορφές της DDC, ενώ άλλα
είναι πιθανότατα μη νοηματικά και υπόκεινται σε αποικοδόμηση. Ο βιολογικός ρόλος των νέων
εναλλακτικών μεταγράφων του γονιδίου DDC χρήζει περαιτέρω μελέτης.
Ευχαριστίες: Η εργασία αυτή υποστηρίχθηκε οικονομικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του
προγράμματος INsPiRE (EU-FP7-REGPOT-2011-1, πρόταση 284460).
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DISCOVERY OF NOVEL ALTERNATIVELY SPLICED VARIANTS OF THE
L-DOPA DECARBOXYLASE (DDC) GENE AND THEIR EXPRESSION
ANALYSIS IN HUMAN CANCER CELLS
Panagiotou Aristeidis, Tsiakanikas Panagiotis, Adamopoulos Panagiotis, Kontos Christos,
Scorilas Andreas*
Division of Biochemistry and Molecular Biology, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens,
Athens

L-DOPA decarboxylase (DDC) is an enzyme that catalyzes two primary reactions, the
decarboxylation of L-DOPA & 5-hydroxy-L-tryptophan to dopamine and serotonin respectively.
As such, DDC has been linked to numerous neurological diseases. Moreover, DDC is regarded as
a general biomarker for neuroendocrine tumors. In the past, we have proposed DDC gene
expression as a tissue biomarker in colorectal and prostate cancer. The aim of this study was the
discovery of novel DDC transcripts and their expression analysis in human cancer cell lines. Total
RNA was extracted from 56 human cancer cell lines. Then, cDNA was synthesized using an oligodT–Adaptor sequence. Next, 3' rapid amplification of cDNA ends (3' RACE) & 3' RACE nested PCR
were applied to for the molecular cloning of novel DDC transcripts. Nested PCR products were
subjected to agarose gel electrophoresis. PCR products were then purified and used for library
construction. The concentration of the library was determined using quantitative real-time PCR.
Last, we performed next-generation sequencing (NGS) on an Ion PGM system, using
semiconductor sequencing technology. The TopHat2 algorithm was used to process the NGS
data, which was then visualized on the Integrative Genome Viewer program, in order to pinpoint
novel splicing events. The study of the DDC gene revealed new alternative splice transcripts,
whose expression was investigated for each cell line with PCR experiments using specific primer
pairs, followed by agarose gel electrophoresis. Some of the transcripts have an open reading
frame and are hence predicted to encode for novel DDC protein isoforms, while others are
nonsense-mediated mRNA decay candidates and hence unlikely to be coding transcripts.
Further study of the biological role of the novel alternative DDC transcripts is warranted.
Acknowledgements: This work was financially supported by the Commission of the European
Community through the INsPiRE project (EU-FP7-REGPOT-2011-1, proposal 284460).
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ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ BACILLUS ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΒΙΟΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.
Πανάκια K.Δ., Σαββίδης Αλέξανδρος Λ., Κατσίφας Ευστάθιος Α., Καραγκούνη Αμαλία Δ.
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
15701 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα despina-1@hotmail.com

Ο ελλαδικός χώρος χαρακτηρίζεται λόγω του μεσογειακού μικροκλίματος από πλούσια
βλάστηση, έντονες κλιματικές διακυμάνσεις, υψηλή θερμοκρασία, χαμηλή υγρασία αλλά και
ιδιαίτερη γεωμορφολογία. Οι ιδιαίτερες αυτές συνθήκες ευνοούν τη δημιουργία ενδιαιτημάτων
με πλούσια μικροβιακή ποικιλότητα με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά. Η παρούσα εργασία είχε ως
στόχο την απομόνωση και τον χαρακτηρισμό βιοενεργών ενώσεων που παράγονται από
στελέχη του γένους Bacillus, τα οποία είχαν απομονωθεί 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 ενδημικού φυτού Veronica
oetaea που φύεται σε εποχικά λιμνία του οικοτόπου προτεραιότητας 3170, στο όρος Οίτη.
Απομονώθηκαν συνολικά 117 στελέχη, όλα του γένους Bacillus. Τα απομονωμένα στελέχη και
από τα δύο οικοσυστήματα ελέγχθηκαν ως προς την αναστολή της αύξησης 12 οργανισμών
δεικτών (7 βακτηρίων και 5 μυκήτων). Τα 30 στελέχη που ανέστειλαν την αύξηση τουλάχιστον 8
μικροοργανισμών δεικτών ταυτοποιήθηκαν με χρήση του 16S rDNA γονιδίου. Από αυτά τα
στελέχη επιλέχθηκαν τα δύο που έδιναν ταυτόχρονη αναστολή στο μέγιστο αριθμό δεικτών
(11/12 δείκτες). Τέλος, προωθείται η απομόνωση και ο χαρακτηρισμός των παραγόμενων
βιοενεργών ουσιών τους.
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STRAINS OF THE GENUS BACILLUS WITH THE ABILITY OF
PRODUCING BIOACTIVE COMPOUNDS WITH BIOTECHNOLOGICAL
APPLICATIONS.
Panakia D.K., Savvides Alexandros L., Katsifas Eustathios A., Karagouni Amalia D.
Microbiology Laboratory, Division of Botany, Department of Biology, University of Athens, Panepistimioupolis 15701,
Zografou, Athens despina-1@hotmail.com

Greek is characterized, because of its Mediterranean microclimate, of lush, intense climatic
variations, high temperature, low humidity and a peculiar morphology. These specific conditions
favor the creation of habitats rich in microbial diversity with specific characteristics. The present
study aimed to isolation and characterization of bioactive compounds produced by strains of
the genus Bacillus, which were isolated from a submarine chimney precipitate at a depth of 500
meters in the active volcano area Kolumbo, 6,5 km northeast of the Santorini island and the
rhizosphere of the endemic plant, Veronica oetaea which grows in seasonal ponds of the priority
habitat 3170, at Mount Oiti. A total of 117 strains were isolated, all members of the genus
Bacillus. The isolates from both ecosystems were tested for growth inhibition against 12
indicator organisms (7 bacteria and fungi 5). The 30 strains inhibited the growth of at least 8
microorganisms-markers, were identified using the 16S rDNA gene. From these strains, two were
chosen because of the simultaneous inhibition of the maximum number of indicators (11/12
markers). Finally, the isolation and characterization of the produced bioactive substances shall
take place.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΜΕ ΕΝΤΟΜΟΑΛΕΥΡΟ ΛΑΡΒΩΝ TENEBRIO
MOLITOR ΣΕ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ
ΤΣΙΠΟΥΡΑ (SPARUS AURATA)
Παντελή Νικόλας, Κατσίκα Λυδία, Κατσούλας Αντώνης, Κοκκινοπλίτη Αντιγόνη, Μαρτίνη
Ευαγγελία, Αντωνοπούλου Ευθυμία
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124,
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
‡
Ισότιμη συνεισφορά

Επίδραση σίτισης με εντομοάλευρο λαρβών Tenebrio molitor σε μεταβολικά και ανοσοποιητικά
γονίδια στην τσιπούρα (Sparus aurata) .Η αυξημένη ανάγκη για ιχθυάλευρα στα συμβατικά
σιτηρέσια των εκτρεφόμενων ιχθύων εξαιτίας της συνεχής ανάπτυξης του τομέα των
ιχθυοκαλλιεργειών επιτάσσει την ανάγκη χρήσης εναλλακτικών πηγών αλεύρων παρόμοιας
θρεπτικής αξίας, όπως είναι τα εντομοάλευρα. Η παρούσα εργασία εξετάζει τις συνέπειες της
μερικής υποκατάστασης (25 και 50%) των συμβατικών ιχθυαλεύρων με εντομοάλευρο λαρβών
Tenebrio molitor στη σίτιση της τσιπούρας, (Sparus aurata) και μελετά την έκφραση
συγκεκριμένων γονιδίων σε κρίσιμους ιστούς για τη φυσιολογία του οργανισμού (ήπαρ και
έντερο). Αρχικά, μελετώνται οι ισομορφές των γονιδίων PPARs (α, β και γ) και ΙFABPs (1 και 2) ,
που συμμετέχουν κυρίως στη μεταφορά και το μεταβολισμό των λιπιδίων. Εξετάζονται, επίσης,
τα παράλλογα γονίδια Wap65-1 και 2, που συμμετέχουν μεταξύ άλλων σε ανοσοβιολογικές
διαδικασίες. Τέλος, ελέγχονται τα γονίδια των κυτοκινών του ανοσοποιητικού συστήματος ΤΝF-α
και IL-1β, τα οποία συμμετέχουν στην φλεγμονώδη αντίδραση. Από τα προκαταρτικά
αποτελέσματα φαίνεται η έκφραση των γονιδίων να διαφοροποιείται ανάλογα το ποσοστό
υποκατάστασης και τον εξεταζόμενο ιστό. Γενικά, τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας
εκτιμούν τη μεταβολή της γονιδιακής έκφρασης των παραπάνω γονιδίων προκειμένου να
αξιολογηθεί το συγκεκριμένο εντομοάλευρο ως προς την καταλληλότητά του στη σίτιση της
τσιπούρας.
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EFFECT OF TENEBRIO MOLITOR LARVAE MEAL ON METABOLIC AND
IMMUNE RELATED GENES IN GILTHEAD SEABREAM (SPARUS
AURATA)
Panteli Nikolaos, Katsika Lydia, Katsoulas Antonis, Kokkinopliti Antigoni, Martini
Evaggelia, Antonopoulou Efthimia
Laboratory of Animal Physiology, Division of Zoology, Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, GR54124 Thessaloniki, Greece
‡
Equal contribution

Effect of Tenebrio molitor larvae meal on metabolic and immune related genes in gilthead
seabream (Sparus aurata). The rapid development of aquaculture demands great amount of fish
meal in the conventional diets of farmed fish. Due to fish meal high cost, there is a tendency for
using alternative sources with similar nutrition value, such as insect meal. The present work
studies the effects of partial substitution (25 & 50%) of fish meal with Tenebrio molitor larvae
meal in the diet of Sparus aurata. In particular, expression of specific genes in tissues crucial for
gilthead seabream physiology are examined (liver and intestine). PPARs (α, β and γ) and IFABPs
(1 and 2) genes isotypes, involved in transport and metabolism of lipids, are studied. Moreover,
Wap65-1 and 2 paralog genes, participating in different immunology processes, and immune
system cytokines genes TNF-a and IL-1β, involved in the inflammatory response, are examined.
Preliminary results indicate alterations in genes expression depending on substitution rate and
examined tissue. The results of the present study will support future evaluation of the specific
insect meal as a suitable substitute for fish nutrition in gilthead seabream, focusing on the
differentiation in immune and metabolic related gene expression.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΑΙΓΑΙΟΣΑΥΡΑΣ
(PODARCIS ERHARDII)
Παπαδάκη Καλλιρρόη1, Καψάλας Γρηγόρης 1, Yuval Itescu2, Meiri Shai2, Παφίλης
Παναγιώτης1
1

Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Department of Zoology, Tel Aviv University, 6997801 Tel Aviv, Israel

2

Οι σαύρες, ως εξώθερμες, είναι υποχρεωμένες να ρυθμίζουν τη θερμοκρασία τους, και συνεπώς
την απόδοση των βιοχημικών διεργασιών, βάσει της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Από τις
πλέον βασικές παραμέτρους είναι οι επιλεγόμενες θερμοκρασίες (Tpref), οι θερμοκρασίες
δηλαδή που επιλέγουν οι οργανισμοί σε βέλτιστες συνθήκες. Σημαντικές επίσης είναι οι απώλειες
νερού μέσω εξάτμισης (EWL), που συχνά ορίζουν την κατανομή των ζώων. Στην παρούσα
εργασία εκτιμήθηκαν oι Tpref και οι EWL σε επτά πληθυσμούς της αιγαιόσαυρας (Podarcis
erhardii) από τη νησιωτική (Μύκoνος, Τήνος, Σχοινούσα, Φολέγανδρος, Άνδρος, Ίος) και την
ηπειρωτική χώρα (Πάρνηθα). Οι Tpref μετρήθηκαν σε ειδική διάταξη στο εργαστήριο με ικανό
εύρος θερμοκρασιών (12-50 οC). Υπολογίστηκαν επίσης η συσσωρευμένη απώλεια νερού (EWLa)
ανά ώρα, μέγεθος που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συνολική εξάτμιση νερού και η
στιγμιαία απώλεια νερού (EWLi), που απεικονίζει τα πρότυπα απώλειας νερού στο χρόνο. Οι
θερμικές προτιμήσεις διέφεραν σημαντικά. Οι Tpref στα νησιά είναι χαμηλότερες από τη χέρσο.
Επιπρόσθετα, διαφορές υπάρχουν και μεταξύ Άνδρου και Τήνου. Πιθανή αιτία αυτών των
διαφοροποιήσεων μπορεί να είναι η γεωγραφική θέση, το υψόμετρο και το κλίμα. Ως προς τις
EWL παρατηρήθηκε πως δεν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Το μέγεθος σώματος
δεν φαίνεται να έχει καμία επίδραση.
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THE IMPACT OF INSULARITY ON PREFERRED TEMPERATURES AND
EVAPORATIVE WATER LOSS IN THE AEGEAN WALL LIZARD
(PODARCIS ERHARDII)
Papadaki Kallirroi1, Kapsalas Grigoris 1, Itescu Yuval2, Meiri Shai2, Pafilis Panayiotis1
1

Division of Zoology and Marine Biology, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens,
Panepistimioupolis, 15784, Ilissia, Athens
2
Department of Zoology, Tel Aviv University, 6997801 Tel Aviv, Israel

Lizards, being ectothermic, have to regulate their temperature and the efficiency of the
biochemical procedures according to the environmental temperatures. The preferred
temperatures (Tpref) that animals achieved under no ecological constrains are among the most
important thermal parameters. Another crucial factor is evaporative water loss (EWL) that may
define species distribution. Here we assessed Tpref and EWLs in seven insular (Mykonos, Tinos,
Schinoussa, Folegandros, Andros, Ios) and mainland (Parnitha) populations of the Aegean wall
lizard (Podarcis erhardii). Tpref were recorded in a specially designed thermal gradient (12-50 οC).
We also estimated the accumulative water loss (EWLa) per hour that provides information
regarding the global water evaporation and the instantaneous water loss (EWLi) describing
evaporative patterns through time. Tpref differed considerably. Insular populations achieved
lower Tpref than the mainland one. Furthermore, we found differences between Andros and
Tinos. These divergences should be attributed to the differences in geography, altitude and
climate. EWL were similar among all populations. Body size had no significant effect on either
focal trait.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪ ́ΝΗΣ TAU
Παπαδοπούλου Αναστασία-Κωνσταντίνα, Φερμάνη Μαρία, Σαρλή Βασιλική,
Ευθυμιόπουλος Σπύρος
1

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 15784
Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Αθήνα
2
Τομέας Οργανικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Πανεπιστημιούπολη,
Θεσσαλονίκη

Το μονοπάτι Wnt σηματοδότησης το οποίο ενεργοποείται από προσδέτες Wnt σε
διαμεμβρανικούς υποδοχείς της κυτταρικής επιφάνειας εμπλέκεται σε πληθώρα διεργασιών,
όπως στη νευροπροστασία. Κατά την εξέλιξη της νόσου Alzheimer’s έχει παρατηρηθεί
απενεργοποίηση του μονοπατιού αυτού εξαιτίας της πρόσδεσης του αναστολέα Dickkopf-1
(Dkk1) στους υποδοχείς της κυτταρικής επιφάνειας, που αποτρέπει τη σύνδεση με το προσδέτη
Wnt, οδηγώντας στην ενεργοποίηση της GSK3β και την φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης tau, του
κύριου συστατικού των νευροϊνιδιακών δεματίων που εμπλέκονται στην νόσο Alzheimer. Έχει
βρεθεί ότι μια μικρή ένωση, η γαλλοκυανίνη, είναι ικανή να αναιρέσει τη δράση του Dkk1,
ωστόσο το γεγονός ότι θα πρέπει να χορηγηθεί σε υψηλές συγκεντρώσεις για να επιτύχει τη
δράση της, την καθιστά ακατάλληλη ως πιθανή θεραπευτική εφαρμογή. Στην παρούσα, εργασία,
έχει επιχειρηθεί η αναστολή της επίδρασης του Dkk1 στο μονοπάτι Wnt σηματοδότησης με συνεπώαση νευρικών κυττάρων ποντικού με θρεπτικό εμπλουτισμένο με Dkk1 κι ανάλογα της
γαλλοκυανίνης που έχουν προκύψει από εισαγωγή διαφορετικών υποκαταστατών στο μόριό της.
Αρχικά, με τη χρήση της δοκιμασίας κυτταροτοξικότητας διαπιστώθηκε ότι τα ανάλογα της
γαλλοκυανίνης δεν είναι νευροτοξικά. Επίσης, με την τεχνική της ανοσοαποτύπωσης κατά
Western ελέγχθηκε κατά πόσο τα ανάλογα της γαλλοκυανίνης δρούν ως αγωνιστές ή
ανταγωνιστές της σηματοδότησης wnt. Βρέθηκε ότι καμιά από τις ουσίες που εξετάστηκαν δεν
έιχε δράση αγωνιστή ή ανταγωνιστή. Σε επόμενο βήμα, εξετάζουμε την επίδραση διαφορετικών
συγκεντρώσεων των εν λόγω ουσιών στα νευρικά κύτταρα ποντικού παρουσία Dkk1. Ως
μελλοντικός στόχος τίθεται η μελέτη της επίδρασης των αναλόγων παρουσία Dkk1 αλλά και του
ανταγωνιστικού προσδέτη Wnt-3a που συνδέεται με τους υποδοχείς κι ενεργοποιεί το μονοπάτι.
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RESEARCH OF THE EFFECT OF NEW INHIBITORS OF THE
PHOSPHORYLATION OF TAU PROTEIN
Papadopoulou Anastasia-Konstantina, Fermani Maria, Sarli Vassiliki, Efthimiopoulos
Spyros
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2
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The Wnt signaling pathway, which is activated by binding of Wnt ligands to transmembrane cell
surface receptors, is involved in a plurality of processes, such as neuroprotection. During the
development of Alzheimer’s disease, deactivation of that pathway has been observed due to the
binding of the Dickkopf-1 inhibitor (Dkk1) to the transmembrane receptors, preventing the
association of the Wnt ligand and leading to activation of GSK3β and phosphorylation of tau
protein, the main component of neurofibrillary tangles which are involved in Alzheimer’s
disease. It has been shown that a small compound, gallocyanine, is capable of reversing the
effect of Dkk1, although the fact that it is successful in high concentrations makes it unsuitable
as a potential therapeutic application. In this project, we attempt the inhibition of the effect of
Dkk1 on Wnt signaling pathway by co-incubating mouse nerve cells with nutrient medium
enriched with Dkk1 and analogs of gallocyanine, which have been produced through
introduction of different substituents into the molecule. Firstly, using the cytotoxicity assay, we
found that the analogs of gallocyanine are not neurotoxic. In addition, using the technique of
Western immunoblotting we checked whether the analogs of gallocyanine act as agonists or
antagonists of Wnt signaling. We found that none of them acts either as an agonist or as an
antagonist. To continue, we examine the effect of the analogs of various concentrations on the
Wnt signaling pathway in the presence of Dkk1. A prospective target is to study the effect of the
substances in the presence of both Dkk1 and Wnt-3a ligand, which binds to the receptors and
activates the pathway.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ
MICRORNA-196A2 Τ>C (RS11614913) ΜΕ ΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Παπαδοπούλου Μιράντα 1, Αγιαννιτόπουλος Κωνσταντίνος1, Τσάμης Κωνσταντίνος2,
Μερτζάνος Γεώργιος 2, Μπάμπαλης Δημήτριος2, Λάμνησου Κλέα1
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Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο «ΚΑΤ», Αθήνα

2

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι τα microRNAs (miRNAs) που κυκλοφορούν στον ορρό ή στο
αίμα παίζουν σημαντικό ρόλο σε πολλές βιολογίκες λειτουργίες, εμπλέκονται σε πολλές
παθολογικές καταστάσεις και έχουν προταθεί ως κατάλληλοι βιοδείκτες για διάφορες ασθένειες.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί ο ρόλος του πολυμορφισμού miRNA-196a2
Τ>C (rs11614913) στην εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου στον Ελληνικό πληθυσμό και κατά
πόσο θα μπορούσε να προταθεί ως βιοδείκτης της παθολογικής αυτής κατάστασης. Τα μέχρι
σήμερα σχετικά αποτελέσματα είναι συγκρουόμενα. Υλικά και μέθοδοι: Στη μελέτη
χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 181 άτομα, Ελληνικής καταγωγής. Η ομάδα των ασθενών
αποτελείτο από 86 άτομα με διάγνωση στεφανιαίας νόσου, ενώ η ομάδα ελέγχου αποτελείτο
από 95 υγιή άτομα του γενικού πληθυσμού. Σε όλα έγινε γονοτύπιση για τον πολυμορφισμό
rs11614913 με τη μέθοδο PCR-RFLP. Αποτελέσματα: Οι συχνότητες των γονοτύπων TT, TC, CC
που παρατηρήθηκαν ήταν 0,151, 0,478, 0,372, αντίστοιχα, για την ομάδα των ασθενών και 0.105,
0,547, 0,379, αντίστοιχα, για την ομάδα ελέγχου. Οι δύο πληθυσμοί βρίσκονταν σε ισορροπία
Hardy- Weinberg. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων αυτών έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά
σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων τόσο όσον αφορά τις συχνότητες γονοτύπων (P=
0,532) όσο και των αλληλομόρφων T και C (P= 0,914) του πολυμορφισμού αυτού. Συμπέρασμα:
Με τα μέχρι τώρα αποτελέσματα μας φαίνεται ότι ο πολυμορφισμός miRNA-196a2 Τ>C
(rs11614913) δεν αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για την εκδήλωση στεφανιαίας νόσου στον
Ελληνικό πληθυσμό και επομένως δε θα μπορούσε να προταθεί ως βιοδείκτης για την ασθένεια.
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STUDY FOR ASSOCIATION BETWEEN THE POLYMORPHISM MIRNA196A2 Τ>C (RS11614913) AND CORONARY ARTERY DISEASE IN THE
GREEK POPULATION
Papadopoulou M.1, Agiannitopoulos K.1, Tsamis K.2, Mertzanos G.2, Babalis D.2, Lamnissou
K.1
1
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Recent studies indicated that microRNAs (miRNAs) circulating in serum or in plasma are
important for many biological and pathological processes and they have been suggested to be
biomarkers for several diseases. The objective of the present study was to examine the possible
association between the miRNA- 196a2 Τ>C (rs11614913) polymorphism and development of
coronary artery disease (CAD) in the Caucasian Greek population. Materials and Methods: In the
study were included 181 individuals of Greek origin: 86 CAD patients and 95 healthy controls. All
individuals were genotyped for rs11614913 polymorphism by PCR-RFLP method. Results: The
genotype frequency of TT, TC and CC were 0.151, 0.478, 0.372, respectively, for the patient group
and 0.105, 0.547, 0.379, respectively, for the control group. All genotype distributions were in
Hardy-Weinberg equilibrium. Analysis of these results indicated that there are no statistically
significant differences between the two groups for genotype frequencies (P= 0.532) or for allele
frequencies (P= 0.914). Conclusion: The polymorphism miRNA-196a2 Τ>C (rs11614913) seems
that cannot be used as biomarker for CAD in our Caucasian Greek population.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΦΕ ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ
ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Παπαδοπούλου Στυλιανή, Ρηγόπουλος Νικόλαος, Κουτελιδάκης Αντώνιος
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μύρινα, Λήμνος

Το ρόφημα του καφέ αποτελεί καθημερινή συνήθεια σε μεγάλο ποσοστό του Ελληνικού
πληθυσμού, ενώ πληθώρα ερευνητικών μελετών διερευνά τις ενδεχόμενες αρνητικές αλλά και
θετικές επιδράσεις του στην υγεία. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της συχνότητας
κατανάλωσης καφέ σε δείγμα του ελληνικού πληθυσμού και η συσχέτισή της με διάφορους
παράγοντες και συμπεριφορές υγείας. Στη μελέτη συμμετείχαν 295 άτομα, άνδρες και γυναίκες
διαφόρων ηλικιών, από το Βόρειο Αιγαίο, τη Θεσσαλονίκη και την Αττική, οι οποίοι
συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο συχνότητας κατανάλωσης τροφίμων (FFQ) ειδικά
διαμορφωμένο για την αποτύπωση των συνηθειών κατανάλωσης καφέ. Η στατιστική
επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με το πρόγραμμα SSPS v.24 μέσω χρήσης συντελεστών
συσχέτισης (x2 test, Spearman correlation). Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι το 84% του
δείγματος καταναλώνει καφέ, το 75% καθημερινά, εκ του οποίου το 63% λαμβάνει 2-3 φλιτζάνια
την ημέρα. Η κατανάλωση καφέ συσχετίστηκε με το φύλλο (οριακά μεγαλύτερη μεταξύ των
ανδρών, p=0,035), με την ηλικία (78% στα άτομα 18-24 ετών και 91% στα 25-50 ετών, p0,001), με
το κάπνισμα (μεγαλύτερη κατανάλωση στους καπνιστές, p0,001) και με τη συχνότητα
κατανάλωση διαφόρων ομάδων τροφίμων (θετική συσχέτιση με την κατανάλωση δημητριακών
και λαχανικών, p>0,05). Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αρνητική συσχέτιση που παρατηρήθηκε
ανάμεσα στην καθημερινή κατανάλωση καφέ με το ΔΜΣ (μείωση ΔΜΣ όσο αυξάνεται η
κατανάλωσή καφέ (p=0,049)). Αν και κάποιες μελέτες υποστηρίζουν πιθανή δράση της καφεΐνης
και των πολυφαινολών του καφέ στη μείωση του βάρους μέσω ενεργοποίησης της
θερμογένεσης και επιτάχυνση της λιπόλυσης, απαιτείται περεταίρω διερεύνηση για την εξαγωγή
ασφαλών συμπερασμάτων. Η κατανάλωση καφέ με μέτρο και εντός των συστάσεων
ενδεχομένως να επιφέρει πλεονεκτήματα για την υγεία λόγω της περιεκτικότητας του σε
αντιοξειδωτικά συστατικά, αν και απαιτείται διεξαγωγή περισσότερων μεγάλων επιδημιολογικών
και κλινικών μελετών.
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CORRELATION OF COFFEE CONSUMPTION FREQUENCY WITH BMI,
DEMOGRAPHIC AND NUTRITIONAL FACTORS IN A SAMPLE OF THE
GREEK POPULATION
Papadopoulou Styliani, Rigopoulos Nikolaos, Koutelidakis Antonios
Food Science and Nutrition, University of the Aegean, Myrina, Lemnos

The coffee beverage is a daily habit to a large percentage of the Greek population, while many
research studies investigating the possible negative and positive effects on health. The aim of
the study was to investigate the frequency of coffee consumption in a sample of the Greek
population and its correlation with various factors and health behaviors. The study involved 295
people, men and women of different ages, from the North Aegean, Thessaloniki and Athens,
who completed a food frequency questionnaire (FFQ) specially designed to capture the coffee
consumption habits. Statistical analysis of the results was the SSPS program v.24 by using
correlation coefficients (x2 test, Spearman correlation). The results of the study showed that 84%
of the sample consumes coffee, 75% daily, of which 63% takes 2-3 cups per day. Coffee
consumption associated with the sex (marginally higher among men, p = 0.035), age (78% in
those 18-24 years and 91% at 25-50 years, p = 0.001), smoking (greater consumption among
smokers, p = 0.001) and the frequency of consumption of different food groups (correlation with
the consumption of cereals and vegetables, p> 0,05). Interestingly, the negative correlation
observed between the daily consumption of coffee with BMI (BMI as reducing the consumption
of coffee increases (p = 0.049)). While some studies suggest a possible effect of caffeine and
polyphenols coffee reduce weight through activation of thermogenesis and accelerate lipolysis
requires further investigation for reliable conclusions. Coffee consumption in moderation and in
the recommendations may result in health benefits due to its content of antioxidants, although
required conduct more large epidemiological and clinical studies.
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ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ MODIOLUS
BARBATUS ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2)
Παπαστεφάνου Χαράλαμπος *, Μερτζανιάν Άννυ *, 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). Τα άτομα συλλέχθηκαν τον Μάιο του 2016 από την περιοχή
της Χαλάστρας στο Θερμαϊκό κόλπο και τοποθετήθηκαν σε ενυδρεία, όπου παρέμειναν σε
συνθήκες 18 οC (μάρτυρας), 24 οC, 24 οC+CO2 και πραγματοποιήθηκαν συνολικά πέντε
δειγματοληψίες, την 3η, 5η, 10η ημέρα της πειραματικής διαδικασίας Αναλυτικότερα, στους
ιστούς του μανδύα και του προσαγωγού μυ μετρήθηκε η δραστικότητα των αντιοξειδωτικών
ενζύμων καταλάση (CAT), ρεδουκτάση της γλουταθειόνης (GR), δισμουτάση του υπεροξειδίου
(SOD) καθώς και η δράση του ενζύμου της γλυκόλυσης κινάση του πυροσταφυλικού οξέος (PK).
Επιπρόσθετα γινόταν και μέτρηση της θνησιμότητας κατά την διάρκεια του πειράματος.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η επίδραση της αυξημένης θερμοκρασίας στους 24 οC δεν
αποτέλεσε σημαντικό στρεσογόνο παράγοντα καθώς τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι
δραστικότητες των ενζύμων παρέμειναν σε κατάσταση ανάλογη με αυτή του μάρτυρα. Κατά την
ταυτόχρονη επίδραση των δύο στρεσογόνων παραγόντων όμως παρατηρήθηκε μεγάλη
θνησιμότητα από τις πρώτες μέρες του πειράματος, μείωση του μεταβολικού ρυθμού και
αύξηση των δραστικοτήτων των οξειδωτικών ενζύμων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η
ταυτόχρονη επίδραση της θερμοκρασίας και του διοξειδίου του άνθρακα προκαλούν
σημαντικές δυσλειτουργίες στο M. barbatus και ανάπτυξη του οξειδωτικού στρες.
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MOLECULAR AND BIOCHEMICAL RESPONSES OF MODIOLUS
BARBATUS TO INCREASES IN TEMPERATURE AND CO2.
Papastefanou Charalampos *, Mertzanian Anny *, Feidantsis Konstantinos, Michaelidis
Basileios
Laboratory of Animal Physiology, Division of Zoology, Department 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). The samples have been collected from the
area Halastra of Thermaikos Gulf in Thessaloniki Greece, on May 2013 and then transported in at
the laboratory’s aquariums. In order to analyze and compare the impacts the collected samples
have been tested in the following three different environmental conditions: 18 οC (control), 24 οC
and 24 οC+CO2 Sampling took place on the 3rd, 5th and 10th day. Specifically, in the mantle and
the adductor muscle we determined the metabolic adjustments (SOD, Gr, Catalase), protein
kinase activity (PK) and morality. For the first category (24 οC) the results showed that M.
barbatus remained at a passive situation, which means that M. barbatus is able to cope under 24
ο
C. For instance, the morality remained at a very low rate. Additionally, the antioxidants enzymes
and PK were not affected by high temperature. Concerning the second category it appeared that
M. barbatus experienced a more stressful situation. The increased morality, along with a decline
on PK evidences that the presence of hypercapnia and high temperature had a remarkable
influence on M. barbatus.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΟΝ ΜΥ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ
ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ HELIX LUCORUM ΑΠΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
Παπαστεφάνου Χαράλαμπος1, Φειδάντσης Κωνσταντίνος1, Καρυοφύλλης Κωνσταντίνος,
Χατζηιωάννου Μαριάνθη2, Στάικου Αλεξάνδρα3, Μιχαηλίδης Βασίλειος1
1

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
54124 Θεσσαλονίκη
2
Τμήμα Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 38446 Νέα Ιωνία , Μαγνησία
3
Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124
Θεσσαλονίκη

Ένας από τους κυριότερους περιβαλλοντικούς αβιοτικούς παράγοντες είναι η θερμοκρασία η
οποία καθορίζει ποικίλες φυσιολογικές λειτουργίες στα χερσαία σαλιγκάρια αλλά και την
βιογεωγραφική τους κατανομή. Είδη με διαφορετική κατανομή ενδέχεται να παρουσιάσουν
διαφορετική θερμική αντοχή σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Σε κυτταρικό επίπεδο, ο
μεταβολικός ρυθμός των σαλιγκαριών παρουσιάζει εποχιακό πρότυπο με ενεργοποίηση του στο
τέλος του λήθαργου και αύξηση του οξειδωτικού στρες. Τα χερσαία σαλιγκάρια δείχνουν μια
έντονη υψομετρική κατανομή ακόμη και πληθυσμοί του ίδιου είδους. Στην παρούσα εργασία,
μελετήθηκε η δραστικότητα των αντιοξειδωτικών ενζύμων καταλάση (CAT), ρεδουκτάση της
γλουταθειόνης (GR) και δισμουτάση του υπεροξειδίου (SOD) σε άτομα από δύο διαφορετικούς
πληθυσμούς. Ο ένας πληθυσμός προερχόταν από τον Αξιό (επίπεδο θάλασσας – 0 μ.) και ο άλλος
από τον Κοκκινοπηλό (Όλυμπος – 1250 μ.). Επιπλέον, οι δραστικότητες των παραπάνω ενζύμων
μελετήθηκαν σε πληθυσμούς ατόμων μετά οι από αμοιβαία μετατόπιση τους (Αξιός >Κοκκινοπηλός, Κοκκινοπηλός -> Αξιός) με σκοπό τη μελέτη του κατά πόσο η απόκριση στο
οξειδωτικό στρες εξαρτάται μόνο από τις περιβαλλοντικές θερμοκρασίες. Οι δειγματοληψίες
έγιναν τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Φεβρουάριο, Μάιο, Ιούλιο και Οκτώβριο την περίοδο
2015-1016. Σε μηνιαία βάση γινόταν λήψη του ποδιού του σαλιγκαριού και έπειτα μέτρηση της
δραστικότητας των αντιοξειδωτικών ενζύμων. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν
μια διαφοροποίηση στα πρωτεϊνικά επίπεδα ενζυμικής έκφρασης της δραστικότητας μεταξύ των
σαλιγκαριών τόσο μεταξύ των πληθυσμών στις αρχικές τους εστίες όσο και κατά την μεταφορά
τους σε διαφορετικό υψόμετρο. Παρ’ όλα αυτά, οι αλλαγές μεταξύ των ατόμων του ιδίου
πληθυσμού, προσαρμοσμένα σε διαφορετικά ενδιαιτήματα, έδειξαν ένα παρόμοιο πρότυπο
έκφρασης υποστηρίζοντας την έκφραση ειδικών πρωτεϊνών υπό το πρίσμα της θερμικής
ιστορίας του κάθε είδους.
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STUDY OF ANTIOXIDANT ENZYMES IN THE FOOT MUSCLE OF LAND
SNAIL HELIX LUCORUM FROM POPULATIONS WITH DIFFERENT
ALTITUDINAL DISTRIBUTION
Papastefanou Charalampos1, Feidantsis Konstantinos1, Karyofyllis Konstantinos1,
Hatziioannou Marianthi2, Staikou Alexandra3, Michaelidis Basileios1
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Laboratory of Animal Physiology, Department of Biology, Faculty of Science, Aristotle University of Thessaloniki, 54124
Thessaloniki
2
Department of Ichthyology and Aquatic Environment, University of Thessaly, 38446 Nea Ionia, Magnesia
3
Laboratory of Zoology, Department of Biology, School of Natural Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 54124
Thessaloniki

Temperature, as a major abiotic environmental factor, besides regulating various physiological
functions in land snails, also determines their biogeographical distribution. Thus, species with
different distribution may present different tolerance thermal limits. At the cellular level, the
snail’s metabolic rate’s show a seasonal profile exhibiting intense reactivation upon awakening
from dormancy as well as an increase of the oxiditive stress. Specifically, land snail Helix lucorum
displays a wide altitudinal distribution resulting in its populations being exposed to different
seasonal temperature variations. The aim of the present study was the measurement of the
activity of antioxidants enzyme catalase (CAT), glutathione redouctse (GR) and superoxide
dismutase (SOD) in the foot muscle of H. lucorum individuals from two different populations,
one residing at Axios (sea level-0 m) and the other one at Kokkinopilos (Olympus-1250 m). There
have also been mutual populations’ changes, in order to study whether the different responses
of oxidative stress depend solely on the environmental temperatures. Sampling of foot muscle
tissue was performed on a monthly basis November, December, February, May, July and October
between 2015 and 2016, followed by measurement of the activities of antioxidant enzymes. The
results of the present study showed altered levels in both studied proteins in the foot muscle of
snails, as much among different populations as between the same populations being exposed to
varying altitudes. However, the changes between the members of the same population
acclimatized to different habitat, showed a relatively similar pattern of expression supporting
the induction of the specific proteins under the prism of the thermal history of each species.
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ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΕΝΤΟΜΩΝ DROSOPHILA MELANOGASTER
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΣΤΙΣ UV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
Πασαδάκη N. Σοφία1, Καταραχιά Α. Σταματία1, Βελέντζας Δ. Αθανάσιος1, Γιαννιός
Παναγιώτης2, Παπαδοπούλου Γεσθημανή1 και Στραβοπόδης Ι. Δημήτριος1
1

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου 15784, Αθήνα, Ελλάδα
2
Cell Division Laboratory, Unit of Cell & Developmental Biology, Institute for Research in Biomedicine, Barcelona, Spain

Στην παρούσα μελέτη, εξετάστηκαν οι συστημικές αποκρίσεις της Drosophila melanogaster στην
UVA, UVB και UVC ακτινοβολία σε έντομα φυσικού τύπου, σε έντομα με ολική αδρανοποίηση του
p53 μεταγραφικού παράγοντα (Dmp53-/-), καθώς και σε διπλά διαγονιδιακά έντομα μετά από
εφαρμογή του γενετικού συστήματος GAL4/UAS και της RNAi τεχνολογίας. Αρχικά, μελετήθηκε η
επίδραση των UVB και UVC ακτινοβολιών στη βιωσιμότητα των ατόμων φυσικού τύπου, όπου
διαπιστώθηκε ότι μετά από ακτινοβόληση με UVC τα έντομα πέθαιναν σε λίγες μόνο ημέρες, ενώ
μετά από ακτινοβόληση με UVB η διάρκεια ζωής των εντόμων μειωνόταν κατά μέσο όρο στις 10
ημέρες. Έντομα Dmp53-/-, καθώς και έντομα με μειορρυθμισμένη την Atg1 πρωτεΐνη,
εμφανίζονται με ακόμα περισσότερο ελαττωμένη ικανότητα επιβίωσης, υποδηλώνοντας την
συμμετοχή των μονοπατιών της πρωτεΐνης p53, καθώς και της αυτοφαγίας, στην απόκριση από
την UV επαγόμενη συστημική τοξικότητα. Στην συνέχεια, εξετάστηκε η ικανότητα αναρρίχησης
των εντόμων μετά από επίδραση με UVB ή UVC ακτινοβολία, όπου αποκαλύφθηκε η σε μεγάλο
βαθμό μειωμένη ικανότητα αναρρίχησης των εντόμων σε όλους τους τύπους ακτινοβόλησης και
ειδικά των Dmp53-/- εντόμων στα οποία εκλεκτικά στην UVC ακτινοβολία η ικανότητα
αναρρίχησής τους χανόταν σχεδόν από την πρώτη κιόλας ημέρα. Παρόμοια κινητική ικανότητα
με τα Dmp53-/- έντομα παρουσίασαν και άτομα με υπερέκφραση του ενζύμου καταλάση. Κατά
την ωογένεση, αποκαλύφθηκαν έντονα δυσμορφικές ωοθήκες και στατιστικά σημαντικά
αυξημένος αριθμός ανώμαλων ωοθυλακίων τόσο σε θηλυκά άτομα φυσικού τύπου όσο και σε
Dmp53-/- μεταλλαγμένα έντομα μετά από ακτινοβόληση με UVA και UVB. Επίσης, μέσω της
χρήσης του διαγονιδιακού στελέχους mCherry-Atg8a διαπιστώθηκε ιδιαίτερα αυξημένο
ποσοστό αυτοφαγίας στα ωοθυλάκια θηλυκών εντόμων ακτινοβολημένων με UVB ακτινοβολία.
Τέλος, μέσω της Xbp1-GFP διαγονιδιακής τεχνολογίας υβριδικής πρωτεΐνης, παρατηρήθηκε ότι η
UVB και η UVC ακτινοβολία αυξάνουν τα επίπεδα του στρες του ενδοπλασματικού δικτύου στον
εγκέφαλο.
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SYSTEMIC RESPONSES OF DROSOPHILA MELANOGASTER INSECTS,
FEATURED BY DIFFERENT GENETIC BACKGROUNDS, TO UV
RADIATIONS
Pasadaki N. Sofia1, Katarachia A. Stamatia1, Velentzas D. Athanassios1, Giannios
Panagiotis2, Papadopoulou Gesthimani1 and Stravopodis J. Dimitrios1
1

Division of Cell Biology and Biophysics, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens,
Panepistimioupolis, Zografou 15784, Athens, Greece (GR),
2
Cell Division Laboratory, Unit of Cell & Developmental Biology, Institute for Research in Biomedicine, Barcelona, Spain

In the present study, we attempted to describe the systemic responses of Drosophila
melanogaster strains being characterized by different genetic backgrounds, under conditions of
their in vivo exposure to UVA, UVB and UVC radiation. Apart from wild-type flies, Dmp53 knockout (Dmp53-/-) and double transgenic flies, generated after suitable employment of the
GAL4/UAS genetic system and RNAi technology, were herein utilized. Initially, we examined the
effects of UVB and UVC radiation in the lifespan of wild-type flies. In response to UVB, the
irradiated flies survived for an average time-period of 10 days, while after irradiation with UVC
they died in a few days. Dmp53-/- strain and transgenic flies depleted of the ATG1 (autophagic)
protein proved comparably more sensitive to UV radiation, thus suggesting the implication of
Dmp53 protein and autophagy machinery in fly’s responses to UV-induced systemic toxicity in
vivo. Next, the kinetic competence of flies having been irradiated with either UVB or UVC was
examined. It was unveiled that their climbing ability was severely compromised after all types of
applied irradiation. Interestingly, Dmp53-/- flies after UVC irradiation presented paralytic
behavior, even from the first day post-exposure. Similar to the Dmp53-/--strain’s kinetic-capacity
profiles were obtained from double transgenic flies overexpressing the antioxidant enzyme
catalase. Wild-type and Dmp53-/- female flies after their UVA and UVB irradiation were
presented with malformed ovaries and a significantly increased number of atretic (sporadically
apoptotic) follicles. Interestingly, as demonstrated via employment of the mCherry-Atg8a
transgenic strain, ovaries from female flies irradiated with UVB seemed to contain a notably
increased number of autophagy-positive follicles. Finally, through engagement of the Xbp1-GFP
transgenic-fly technology, enhanced endoplasmic-reticulum-stress levels were observed in fly
brains, in response to UVB and UVC radiation.
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ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟΚΑΙΝΙΚΩΝ
ΑΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΝΔ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΜΑΛΑΚΙΩΝ
Παυλοπούλου Ελευθερία-Εμμανουέλα1, Κοσκερίδου Ευτέρπη2, Γιαμαλή Χριστίνα2
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Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα 15784, Ελλάδα

2

Θαλάσσια βενθικά οικοσυστήματα μελετήθηκαν στην Πλειοκαινική τομή της Αγίας Τριάδας η
οποία βρίσκεται στην ανατολική Μεσσηνιακή χερσόνησο, στο χωριό Χαρακοποιό, 5 χιλιόμετρα
βορειοδυτικά της Κορώνης. Οι αποθέσεις είναι 30 m και αποτελούνται από μπλε άργιλο που
σταδιακά μεταβαίνει σε ιλυώδη άργιλο. Λόγω της απότομης μορφολογίας της τομής η
δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε σε τρία διαφορετικά μέρη (κατώτερο, μέσο και άνω τμήμα).
Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στο άνω τμήμα από το οποίο και συλλέχθηκαν επτά
δείγματα, με απόσταση μεταξύ τους 0,5 ή 1 μέτρου. Τα δείγματα (βάρους 5 kg το καθένα)
πλύθηκαν και κοσκινίστηκαν χρησιμοποιώντας κόσκινο διαμέτρου 250 μm. Μετά την ξήρανση
τα μαλάκια συλλέχθηκαν από το ίζημα με τη βοήθεια στερεοσκοπίου και πραγματοποιήθηκε
συστηματική ταξινόμηση σε επίπεδο είδους. Όλα τα μαλάκια που ταυτοποιήθηκαν έδωσαν
πληροφορίες σχετικά με το παλαιοπεριβάλλον των Πλειοκαινικών αποθέσεων της περιοχής της
Αγίας Τριάδας. Τα απολιθωμένα δίθυρα και γαστερόποδα τα οποία διαβιούσαν σε θαλάσσια
περιβάλλοντα, αντανακλούν τις μεταβολές των οικοσυστημάτων και κατά συνέπεια των
περιβαλλοντικών παραμέτρων της περιοχής κατά τη διάρκεια της απόθεσης των ιζημάτων. Στην
πλειοψηφία των δειγμάτων αναγνωρίστηκαν συναθροίσεις που παρουσιάζουν μεγάλη
ποικιλότητα και χαρακτηρίζουν τη βενθική ενότητα της παράκτιας και της εσωτερικής κρηπίδας.
Χαρακτηριστική είναι η επικράτηση του είδους Turitella tricarinata και η υψηλή αφθονία μελών
των οικογενειών Nassariidae και Pectinidae. Στην κορυφή της μελετώμενης τομής η επικράτηση
του είδους C. gibba υποδεικνύει την ύπαρξη μίας χαρακτηριστικής βιοκοινότητας Corbula gibba
που απαντάται σε λασπώδεις βυθούς της εσωτερικής κρηπίδας που εμφανίζουν περιοδική
υποξία.
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PALEOENVIRONMENTAL
RECONSTRUCTION
OF
PLIOCENE
DEPOSITS OF AGIA TRIADA (MESSINIAN PENINSULA, SW
PELOPONNESE) BASED ON MARINE MOLLUSCS ASSOCIATIONS.
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Marine benthic ecosystems were studied from the Pliocene section of Agia Triada which is
located in the eastern Messinian Peninsula, at Harakopio Village, 5 km NW of Koroni. The
deposits are 30 m and consist of blue clays that gradually turn into silty clays. Due to the steep
morphology of the section the sampling was accomplished in three different parts (lower,
middle and upper part). This study is focusing on the upper part in which seven samples were
collected. The sample spacing is of 0.5 or 1 meter. Sediment bulks (5 kg each) were washed and
sieved using a 250 μm screen. After drying, the molluscs were picked from the residual sediment
under a stereoscope and were taxonomically identified at the species level. All the identified
molluscs provided information on the paleoenvironment of the Pliocene Agia Triada’s deposits.
The collected fossils, bivalves and gastropods that lived in marine environments, reflect changes
in the ecosystems and consequently in environmental parameters in the area, during the
deposition of the sediments. The majority of the samples exhibit a high-diversity assemblage
from various nearshore and inner-shelf communities, characterized by the dominance of
Turritella tricarinata and the high abundance of nassariids and pectinids. At the top of the
studied section the high abundance of C. gibba is considered diagnostic of a Corbula
paleocommunity living in muddy bottoms of the inner shelf experiencing periodic hypoxia.
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΨΑΡΙΟΥ ALBURNUS SP. VOLVI
ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ
Πετρίδου Κατερίνα, Μπόμπορη Δήμητρα Χ.
Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΤΘ. 134, 541
24, Θεσσαλονίκη

H λίμνη Κορώνεια ανήκει στο Εθνικό Πάρκο λιμνών Κορώνειας-Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών
και από το 2005 βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο περιβαλλοντικής αποκατάστασής της, εγκεκριμένο
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η λίμνη, όλα αυτά τα χρόνια παρουσίαζε εικόνα “περιοδικού
υγροτόπου”. Το 2014 για πρώτη φορά συγκράτησε επαρκή ποσότητα νερού (βάθος >2,5 m), η
οποία διατηρείται έως και σήμερα, δίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης ιχθυοπληθυσμών. Σκοπός
της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της διατροφής του ενδημικού είδους ψαριού Alburnus sp.
Volvi στο νέο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί μετά την επαναπλήρωση της λίμνης Κορώνειας.
Σημειώνεται ότι το είδος προϋπήρχε στο σύστημα πριν από την ολική εξαφάνιση της
ιχθυοπανίδας του το 1995. Το Νοέμβριο του 2016 έγινε δειγματοληψία με απλάδια δίχτυα, σε
πέντε θέσεις στη λίμνη, σε βάθη 2-2,5 m. Για τη μελέτη της διατροφής του Alburnus sp. Volvi
εξετάστηκαν 165 άτομα, ολικού μήκους (TL) 7,8-16,1 cm. Ο δείκτης κενότητας (VI), για το σύνολο
των γαστρεντερικών σωλήνων που εξετάστηκαν, υπολογίστηκε σε 57,6% και ο βαθμός
πληρότητας (FI) ίσος με 0,79. Η κατά βάρος σύνθεση (%W) της διατροφής έδειξε ότι το Alburnus
sp. Volvi, αυτή την εποχή, είχε προτίμηση στις νύμφες εντόμων (75,8%) και τα κωπήποδα
(21,3%), ενώ τα φυτά είχαν πολύ μικρότερη συμμετοχή (0,3%). Με βάση τη συχνότητα εμφάνισης
(%FO) των τροφικών αντικειμένων και πάλι οι συχνότερα εμφανιζόμενες κατηγορίες τροφής
ήταν οι νύμφες εντόμων (84,3%) και τα κωπήποδα (48,6%). Τέλος, ο δείκτης σημαντικότητας
κατηγορίας τροφής (%MI) ανέδειξε τις νύμφες εντόμων ως το σημαντικότερο τροφικό
αντικείμενο (85,68%) στη διατροφή του είδους τη συγκεκριμένη περίοδο. Αντίθετα,
προηγούμενες έρευνες διατροφής του είδους στη λίμνη Κορώνεια, πριν την οικολογική της
κατάρρευση, που αφορούν στην ίδια περίοδο, αναφέρουν τα κωπήποδα και τα κλαδοκερωτά ως
τα μόνα τροφικά αντικείμενα στη δίαιτα του είδους.
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DIET COMPOSITION OF THE ENDEMIC FISH SPECIES ALBURNUS SP.
VOLVI IN LAKE KORONEIA
Petridou Katerina, Bobori Dimitra C.
Laboratory of Ichthyology, Division of Zoology, Department of Biology Aristotle University of Thessaloniki, UPBox 134, 541
24, Thessaloniki, Greece

Lake Koroneia is part to the National Park of lakes Koroneia-Volvi and Macedonian Tempe. Since
2005 the lake is experiencing a restoration management plan, ratified by the European
Commission, loosing entirely its water and function as an "intermittent wetland ". In 2014 the
lake basin retained sufficient water amount (depth > 2.5 m), which is maintained until now,
allowing the development of fish populations. The purpose of the present research was to study
the diet composition of the endemic fish species Alburnus sp. Volvi in the new environment
formed after the refilling of Lake Koroneia. Note that the species was present in the system
before the totally disappearance of its fish fauna, in 1995. Fish sampling took place in November
2016, using gillnets, set in five stations at depths of 2-2.5 m. A total of 165 gut contents of
Alburnus sp. Volvi individuals (total length TL=7.8-16.1 cm) were examined for diet analysis.
Vacuity index (VI) and fullness index (FI) were 57.6% and 0.79 respectively. Insect pupae
constituted the 75.8% of the diet composition (by weight) while copepods the 21.3%. Plants
were contributed only by 0.3%. The most frequently occurred food items were insect pupae
(84.3%) and copepods (48.6%). Finally, the calculated index of relative importance (% MI)
revealed insect pupae as the most important food item (85.68%) in species diet. Previous
studies, before the ecological collapse of Lake Koroneia, refer copepods and cladocerans as the
only food items preferred by the species this period.
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Στο πλαίσιο του προγράμματος παρακολούθησης του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας
Βόλβης, η περιοχή αρμοδιότητας του οποίου είναι η Μυγδονία λεκάνη, πραγματοποιήθηκαν δυο
δειγματοληψίες ψαριών στη λίμνη Κορώνεια (Ιούνιος και Νοέμβριος 2016). Η ιχθυοπανίδα στην
Κορώνεια είχε εξαφανιστεί το 1995, μετά την οικολογική κατάρρευση του οικοσυστήματος. Η
λίμνη τα έτη 2008-2013 ήταν, για μεγάλες περιόδους, πλήρως αποξηραμένη. Ωστόσο, από το
τέλος του 2014 εισέρρευσε στη λίμνη σημαντική ποσότητα νερού και το μέσο βάθος της έκτοτε
είναι περίπου 2 m. Κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών καταγράφηκαν οι τιμές φυσικοχημικών
παραμέτρων του νερού (θερμοκρασία, αλατότητα, pH, αγωγιμότητα, διαλυμένο οξυγόνο), ενώ
σε δείγματα νερού προσδιορίστηκαν τα θρεπτικά άλατα του αζώτου και του φωσφόρου. Η
αλίευση των ψαριών πραγματοποιήθηκε σε 5 σταθμούς, με βενθικά απλάδια δίχτυα τύπου
Nordic (30 × 1,5 m, μήκος × ύψος), με πολλαπλά διαμετρήματα ματιών (5-55 mm, από κόμπο σε
κόμπο), όπως προτείνεται από το σχετικό ευρωπαϊκό πρωτόκολλο (CEN 2005). Συνολικά
καταγράφηκε η παρουσία 9 ειδών ψαριών (6 αυτόχθονα/ 3 ξενικά) που ανήκουν σε 3 οικογένειες
τα οποία πιθανότατα επανεποίκισαν τη λίμνη μέσω της αποκατάστασης της επικοινωνίας της με
τα ρέματα που καταλήγουν σε αυτήν. Στο σύνολο του αλιεύματος πιο άφθονο αριθμητικά ήταν
το Pseudorasbora parva (29,28%) και ακολουθούσαν τα Alburnus sp. Volvi (27,09%) και Carassius
gibelio (21,43%). Αντίθετα, με βάση τη βιομάζα πιο άφθονα ήταν τα C. gibelio (63,39%) και Α. sp.
Volvi (21,63%). To C. gibelio κυριάρχησε με βάση τη βιομάζα στο αλίευμα και των δύο εποχών
ενώ αριθμητικά μόνο τον Ιούνιο, καθώς το Νοέμβριο κυρίαρχο ήταν το P. parva. Οι τιμές των
φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού κυμάνθηκαν εντός των ορίων που ορίζει το ΦΕΚ
1079/Β/15-7-2010, με εξαίρεση το pH και την αγωγιμότητα που βρέθηκαν υψηλότερες. Τα
αποτελέσματα της παρούσας έρευνας θα αποτελέσουν τη βάση για την παρακολούθηση της
επανεγκατάστασης των ιχθυοπληθυσμών στη λίμνη.
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FISH MONITORING IN LAKE KORONEIA
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The Management Authority of Lakes Koroneia-Volvi, responsible for the protected area of
Mygdonia basin, implemented a fish monitoring program in Lake Koroneia during 2016.
Koroneia’s fish fauna disappeared in 1995, after the ecological collapse of the lake. In years 20082013 the lake was periodically drained. However, since the end of 2014, significant amount of
water was inflow in the basin, resulting in a mean depth of approximately 2 m. Two fish
samplings were conducted (June and November) in 5 stations within the lake. During samplings,
water parameters (temperature, salinity, pH, conductivity, dissolved oxygen) were recorded and
samples were collected for estimating nitrogen and phosphorus nutrient salts. Nordic benthic
gillnets (30 × 1.5 m, length × height) with multiple mesh sizes (5-55 mm, from knot to knot) were
used, as suggested by the European standard for fish sampling in lakes (CEN 2005). In total, 9 fish
species (6 native/ 3 introduced) were recorded that belong to 3 families. It is hypothesized that
fish reached the lake through the re-establishment of its connection with the streams flowing in
it. The most numerically abundant species in the total catch was Pseudorasbora parva (29.28%)
followed by Alburnus sp. Volvi (27.09%) and Carassius gibelio (21.43%). In contrast, based on
biomass the most abundant species were C. gibelio (63.39%) and A. sp. Volvi (21.63%). C. gibelio
dominated the biomass of both samplings. Numerically, it was the most abundant species in
June, while P. parva dominated in November. Physicochemical parameters were within the limits
proposed by FEK 1079/B/07.15.2010, except pH and conductivity values which were higher. The
results of the present study could form the basis for future monitoring of the newly established
fish populations.
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ΜΑΚΡΟΛΙΔΙΑ ΚΑΙ ΡΙΒΟΣΩΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ Η’ ΑΛΛΟΣΤΕΡΙΚΟΙ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΕΣ;
Πλέσσα Έλενα1, Παππά Ιωάννα1, Βλαχογιάννης Ιωάννης1, Γάτος Δημήτριος2, Ντίνος
Γεώργιος1
1

Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο Πατρών, 26500
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο Πατρών, 26500

2

Τα μακρολίδια είναι μια κατηγορία φυσικών αντιβιοτικών και των παραγώγων τους που
χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στην καταπολέμηση πολλών λοιμώξεων. Η θέση
πρόσδεσης των μακρολιδίων βρίσκεται στη μεγάλη ριβοσωματική υπομονάδα, και πιο
συγκεκριμένα στην είσοδο του τούνελ εξόδου της νεοσυντιθέμενης πεπτιδικής αλυσίδας. Αν και
η κρυσταλλογραφία έχει προσδιορίσει λεπτομερέστατα τη θέση πρόσδεσης των μακρολιδίων
στο ριβόσωμα, εν τούτοις δεν είναι βέβαιο ότι γνωρίζουμε ακριβώς το μηχανισμό δράσης τους.
Στην παρούσα εργασία, μελετάμε παρουσία πολλών μακρολιδίων την ενεργότητα του
καταλυτικού κέντρου της πεπτιδυλοτρανσφεράσης αλλά και τη φυσική διέλευση στο τούνελ. Η
τελευταία ελέγχεται τόσο με το μέγεθος του μακρολιδίου όσο και το μέγεθος μικρών μορίων τα
οποία διέρχονται το τούνελ για να προσδεθούν στο κέντρο της πεπτιδυλοτρανσφεράσης.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας, τα μακρολίδια έχουν διττή δράση: αφ΄ενός αναστέλλουν την
ενεργότητα της πεπτιδυλοτρανσφεράσης αλλοστερικά αφετέρου δε δρουν και ως φυσικά
εμπόδια που παρεμποδίζουν την διέλευση του τούνελ. Αν οι δύο παραπάνω δράσεις
συνυπάρχουν και λειτουργούν συνεργιστικά ή μεμονωμένα κάθε φορά είναι το αντικείμενο της
περαιτέρω μελέτης μας.
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MECHANISM OF MACROLIDES ACTION
Plessa Elena1, Pappa Ioanna1, Vlachogiannis Ioannis1, Gatos Dimitrios2, Dinos Georgios1
1

Department of Biochemistry, School of Medicine, University of Patras, 26500, Patras, Greece
Department of Chemistry, University of Patras, Patras, Greece

2

Macrolides belong to a big family of natural and semisynthetic antibiotics used in Human
medicine. They bind to the large ribosomal subunit and precisely at the entrance of the exit
tunnel, inhibiting protein biosynthesis. Although crystallographic studies have revealed the
exact binding site of macrolides, we do not know yet the detailed mechanism of their action. In
this work, we study the activity of the catalytic centre, the peptidyl transferase in the presence of
several macrolides, as well as the passage through the exit tunnel. The latter is studied both by
the size of the macrolide and small molecules that pass through the tunnel to be attached to the
peptidyl transferase centre. According to our results, macrolides have a dual effect: on the one
hand they inhibit the activity of peptidyl transferase allosterically, while on the other hand they
act as physical barriers impeding the passage of the nascent peptides through the tunnel. The
object of our further studies is to determine whether the aforementioned actions coexist and
operate synergistically or individually.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΗΓΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ (ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ) ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ
ΤΟΥ ΜΥΔΙΟΥ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ
MESULID
Πολιτάκης Νεκτάριος, Νταϊλιάνης Στέφανος
Τομέας Βιολογίας Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500, Πάτρα

Λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία φαρμακευτικών ουσιών στα υδάτινα οικοσυστήματα, η
παρούσα μελέτη διερευνά τις επιπτώσεις των οικιακών αχρησιμοποίητων/ληγμένων
φαρμακευτικών σκευασμάτων (household medical wastes) σε υδρόβιους οργανισμούς, όπως το
δίθυρο μαλάκιο Mytilus galloprovincialis. Συγκεκριμένα, άτομα του είδους εκτέθηκαν σε 25 μg L1 του μη-στεροειδούς αντιφλεγμονώδους φαρμάκου Mesulid (η συγκέντρωση αναφέρεται στη
δραστική ένωση Νιμεσουλίδη/ΝΙΜ) για 7 ημέρες και μελετήθηκε η ικανότητα του φαρμάκου να
προκαλεί (α) μείωση της ικανότητας παραμονής των μυδιών στην ατμόσφαιρα (stress on stress
technique), (β) κυτταροτοξικές (με τη χρήση της τεχνικής ουδέτερο ερυθρό), (γ) οξειδωτικές
(μέσω προσδιορισμού των ανιόντων υπεροξειδίου, οξειδίων του αζώτου και υπεροξειδιωμένων
μεμβρανικών λιπιδίων) και (δ) γενετικές (μέσω μέτρησης της συχνότητας εμφάνισης
μικροπυρήνων και πυρηνικών ανωμαλιών) βλάβες στα αιμοκύτταρά τους. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα, η ουσία NIM που εμπεριέχεται στο «ληγμένο» σκεύασμα Mesulid, εξακολουθεί να
διατηρεί τη δραστική ικανότητά της, όπως αποδεικνύεται από τη σημαντική μείωση της
κυτταρικής βιωσιμότητας, τα αυξημένα επίπεδα των οξειδωτικών και γενοτοξικών δεικτών stress
που μετρήθηκαν στα αιμοκύτταρα των εκτιθέμενων ατόμων, καθώς και την αδυναμία των
εκτιθέμενων ατόμων να επιβιώνουν στην ατμόσφαιρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα
αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, σε συνδυασμό με την επανάκαμψη των δεικτών stress
στην αιμόλεμφο των ατόμων, μετά την παραμονή τους για 7 ημέρες σε περιβάλλον, χωρίς την
παρουσία του φαρμάκου (post-treatment/recovery period), υποδηλώνουν (α) τον αυξημένο
περιβαλλοντικό κίνδυνο των οικιακών φαρμακευτικών απορριμμάτων και (β) την ανάγκη για την
ορθή διαχείρισή τους.
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INVESTIGATION OF HOUSEHOLD MEDICAL WASTES MEDIATED
EFFECTS
ON
NON-TARGET
SPECIES,
LIKE
MYTILUS
GALLOPROVINCIALIS: THE CASE OF MESULID
Politakis Nektarios, Dailianis Stefanos
Division of Animal Biology, Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, University of Patras, GR-26500, Patras,
Greece

The ecotoxicological potential of pharmaceutical compounds (PhCs) in aquatic non-target
species, especially in coastal areas, is of great environmental concern. However, although much
of the laboratory research investigates the toxic potency of active PhCs commonly purchased at
pure and analytical grade form, the knowledge about the environmental risk of household
unused and expired medicines (HUEMs), whose disposal represent an important source of PhCs
in the aquatic environment, is still limited. In this context, the present study firstly revealed that
mussel Mytilus galloprovincialis are vulnerable to HUEMs, like Mesulid, a non-steroidal antiinflammatory drug, containing nimesulide (NIM). Specifically, mussels exposed for 7 days 25 μg
L-1 of NIM showed enhanced levels of (a) cytotoxic (in terms of lysosomal membrane
stability/NRRT values), (b) oxidative (in terms of superoxide anions, nitric oxides, as well as lipid
peroxides) and (c) genotoxic (in terms of micronucleus frequency values) effects on their
hemocytes/hemolymph, as well as a significant inability to survive in air (“stress on stress”
technique). Moreover, post-treated/recovered mussels (maintained for a period of 7 days
without the addition of drugs) showed a slight, and in some cases significant, attenuation of
their mediated effects. Although further research is need for interpreting the mechanistic mode
of action of these drugs (e.g. bioavailability, accumulation, modulation of specific biochemical
and molecular pathways), the current data firstly revealed the environmental risk of household
medical wastes, thus serving as a valuable tool for scientists, governments and industry, in order
to improve risk assessment guidelines for their proper disposal.
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ΕΠΟΧΙΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ALBURNUS
VISTONICUS KOTTELAT & FREYHOF, 2007 ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑ
ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ
Πολύζου Χρυσούλα, Μπόμπορη Δήμητρα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Ζωολογίας, Εργαστήριο Ιχθυολογίας

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των εποχικών μεταβολών στη διατροφή του
ενδημικού είδους ψαριού Alburnus vistonicus στη Λίμνη Βιστωνίδα και στους ποταμούς Κόσυνθο,
Κομψάτο, Βοσβόζη και Φιλιούρη. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν μηνιαία την περίοδο
Νοέμβριος 2014-Οκτώβριος 2015. Συνολικά εξετάστηκαν 1182 άτομα, 912 άτομα από τη λίμνη
(ολικό μήκος TL: 45-288 mm) και 270 από τους ποταμούς (ολικό μήκος TL: 40-251 mm). Ο
δείκτης κενότητας παρουσίασε στη Βιστωνίδα ελάχιστη τιμή την άνοιξη και μέγιστη το
φθινόπωρο, ενώ στα ποτάμια μέγιστη την άνοιξη και ελάχιστη το καλοκαίρι. Και στις δύο
περιπτώσεις, ο δείκτης πληρότητας εμφάνισε αντίστροφη σχέση με τον δείκτη κενότητας. Από
την εφαρμογή του δείκτη σχετικής σημαντικότητας (ΜΙ%) στα δεδομένα διατροφής ανά μήνα,
αναδείχθηκαν στη Βιστωνίδα ως κυρίαρχες κατηγορίες τροφής τα θρύμματα (έως 82,5%) το
φθινόπωρο και το χειμώνα, τα Chironomidae (έως 78,5%) την άνοιξη και το καλοκαίρι και τα
καρκινοειδή (Gammaridae, 76,4%) τον Αύγουστο. Στα ποτάμια κυριάρχησαν τα θρύμματα (έως
84,4%) το Νοέμβριο και τον Ιούλιο, τα φυτά (έως 69,8%) τους υπόλοιπους καλοκαιρινούς μήνες
και τα έντομα (έως 89,5%) τον Μάιο και τον Οκτώβριο. Όταν ο δείκτης εφαρμόστηκε ανά κλάση
ολικού μήκους (TL), τα θρύμματα ήταν κυρίαρχη κατηγορία τροφής σε άτομα μεγαλύτερα από
20,1 cm στη λίμνη και σε αυτά από τα ποτάμια με TL μεγαλύτερο από 10 μικρότερο από 20 cm.
Τα Chironomidae και τα φυτά κυριάρχησαν στη μικρή κλάση μεγέθους (TL μικρότερο από 10
cm) στη λίμνη και στα ποτάμια, αντίστοιχα. Οι διατροφικές συνήθειες του είδους μπορούν να
αποτελέσουν εργαλείο για τη διαχείριση των πληθυσμών του που τοπικά κινδυνεύουν.
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SEASONAL PATTERNS IN THE DIET OF ALBURNUS VISTONICUS
KOTTELAT & FREYHOF, 2007 FROM LAKE VISTONIS AND THE
ADJACENT RIVERS
Polyzou Chrysoula, Bobori Dimitra
Laboratory of Ichthyology, Division of Zoology, Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki

The aim of the present research was to study the seasonal patterns in the diet of the endemic
fish species Alburnus vstonicus from Lake Vistonis and the rivers Kosinthos, Kompsatos, Vosvozis
and Filiouris. Monthly samplings were conducted from November 2014 to October 2015. A total
of 1182 individuals were analyzed, 912 from the lake (total length TL: 45-288 mm) and 270 from
rivers (total length TL: 40-251 mm). The lowest value of the vacuity index was recorded in spring
in Lake Vistonis samples and in summer in those derived from rivers, while the highest in
autumn and in summer, respectively. In both cases, the fullness index fluctuation exhibited an
opposite trend. The index of relative importance (ΜΙ%) estimated for lake’s samples per month
revealed detritus (up to 82.5%) in autumn and winter, Chironomidae (up to 78.5%) in spring and
summer and crustacean (Gammaridae, 76.4%) in August as the dominant food categories. In
rivers, detritus (up to 84.4%) dominated in November and July, plants (up to 69.8%) the rest of
the summer and insects (up to 89.5%) in May and October. When the index MI% was applied per
length class (TL), detritus revealed as dominant in the diet of individuals from lake longer than
20.1 TL cm and in specimens from rivers having TL between 10.1 and 20 cm. Chironomidae and
plants dominated in the smallest length class (TL less than10 cm) in samples from lake and rivers,
respectively. The eating habits of the species can serve as a management tool for the
conservation of species populations that are locally endangered.
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Η ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ CLAVATA1 ΚΑΙ GCN5 ΣΤΗΝ
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΙΝΗ ΚΑΙ ΚΥΤΟΚΙΝΙΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ARABIDOPSIS THALIANA
Πούλιος Στυλιανός, Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος Ε.
Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 54124,
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Το γυναικείο του άνθους είναι το πιο περίπλοκο φυτικό όργανο και απαραίτητο για την επιτυχή
αναπαραγωγή των αγγειοσπέρμων φυτών. Στο Arabidopsis thaliana, αποτελείται από δυο
συντηγμένα καρπόφυλλα, που σχηματίζουν τις δύο βαλβίδες της ωοθήκης, τον στύλο και το
στίγμα στην κορυφή καθώς και το γυνοφόρο στη βάση του. Η ανάπτυξη του ρυθμίζεται από μια
πληθώρα μεταγραφικών παραγόντων και φυτοορμονών. Το γονίδιο CLAVATA1 (CLV1)
κωδικοποιεί για έναν διαμεμβρανικό υποδοχέα που δρα στη ρύθμιση του μεγέθους τους
κορυφαίου βλαστικού και ανθικού μεριστώματος. Το γονίδιο GCN5 που κωδικοποιεί για μια
ακετυλοτρανσφεράση των ιστονών, μεταξύ άλλων συμμετέχει και στη ρύθμιση του μεγέθους
του μεριστώματος της ταξιανθίας. Για τη μελέτη της πιθανής γενετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ
των CLV1 και GCN5, δημιουργήθηκε το διπλό μετάλλαγμα clv1-1gcn5-1. Το διπλό μετάλλαγμα
εμφανίζει γυναικεία που έχουν μειωμένο αριθμό και μέγεθος βαλβίδων, μεγεθυμένο στύλο και
στίγμα και επιμηκυσμένο γυνοφόρο, υποδεικνύοντας ότι τα CLV1 και GCN5 δρουν συνεργιστικά
στην ανάπτυξη του γυναικείου μέσω διαφορετικών μονοπατιών. Μελέτη της γονιδιακής
έκφρασης έδειξε στο διπλό μετάλλαγμα, υπερέκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με την
ομοιόσταση της αυξίνης καθώς και του ρυθμιστή του μεγέθους του μεριστώματος WUSCHEL.
Μελέτες της σηματοδότησης της αυξίνης και της κυτοκινίνης με τα διαγονίδια DR5::GFP,
PIN1::GFP και TCS::GFP δείχνουν ότι υπάρχει αυξημένη σηματοδότηση των ορμονών αυτών στο
διπλό μετάλλαγμα. Συμπερασματικά, φαίνεται πως τα γονίδια CLV1 και GCN5 δρουν
συνεργιστικά ως αρνητικοί ρυθμιστές της σηματοδότησης της αυξίνης και της κυτοκινίνης στην
ανάπτυξη του γυναικείου του Arabidopsis thaliana.
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THE SYNERGISTIC ACTION OF CLAVATA1 AND GCN5 GENES IN THE
RESPONSE TO AUXIN AND CYTOKININ DURING GYNOECIUM
DEVELOPMENT IN ARABIDOPSIS THALIANA
Poulios Stylianos, Vlachonasios Konstantinos E.
Division of Botany, Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, Aristotle University of Thessaloniki 54124,
Thessaloniki, Greece

The gynoecium is the most complex plant organ and is necessary for the successful
reproduction of angiosperms. In Arabidopsis thaliana, it is composed of two congenitally fused
carpels that form the two valves of the ovary, the style and stigma apically and the gynophore
basally. Gynoecium development is regulated by a plethora of transcription factors and plant
hormones. CLAVATA1 (CLV1) gene encodes for a transmembrane receptor that regulates the
size of the shoot apical and flower meristem. GCN5 encodes for a histone acetyltransferase, that
affects, amongst other, the size of the inflorescence meristem. To study the putative genetic
interaction between CLV1 and GCN5, we generated the clv1-1gcn5-1 double mutant. The clv11gcn5-1 exhibits gynoecia that have reduced number and/or size of valves, enlarged style and
stigma and elongated gynophore, suggesting that CLV1 and GCN5 act synergistically in the
development of the gynoecium through different pathways. Gene expression studies showed
that the double mutant overexpresses genes that are associated with auxin homeostasis as well
as the regulator of meristem size, WUSCHEL. The use of transgenic lines for auxin signaling and
transport as well as cytokinin signaling, DR5::GFP, PIN1::GFP and TCS::GFP respectively, revealed
that double mutants have increased signaling of both hormones. In conclusion, it is shown that
CLV1 and GCN5 are negative regulators of auxin and cytokinin signaling during the
development of the gynoecium in Arabidopsis thaliana.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΣΤΟ ΠΟΔΙ ΑΤΟΜΩΝ
ΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ HELIX LUCORUM ΑΠΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
Πούλου Μαρία, Στάικου Αλεξάνδρα, Μιχαηλίδης Βασίλειος, Ερμείδου Χρυσαυγή,
Φειδάντσης Κωνσταντίνος
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η ικανότητα των οργανισμών να λειτουργούν σε διαφορετικές θερμοκρασίες θα μπορούσε να
περιγραφεί από μια συνεχή μη γραμμική νόρμα αντίδρασης (δηλαδή καμπύλη θερμικής
απόδοσης), κατά την οποία ένα φαινοτυπικό γνώρισμα μεταβάλλεται ως συνάρτηση της
θερμοκρασίας. Οι μετατοπίσεις στις παραμέτρους αυτής της καμπύλης μπορούν να δείξουν την
επίδραση της θερμοκρασίας στον οργανισμό, παρέχοντας πληροφορίες για περεταίρω μελέτη
και εφαρμογή δοκιμών υποθέσεων θερμικής προσαρμογής. Ενδοειδικές και διαειδικές διαφορές
όσον αφορά αυτήν την καμπύλη απόδοσης αντικατοπτρίζονται επίσης σε όρια θερμικής ανοχής,
επηρεάζοντας τη βιογεωγραφική κατανομή των ειδών. Σκοπός της σχετικής έρευνας είναι η
διερεύνηση των κυτταρικών μηχανισμών προσαρμογής ατόμων του είδους Helix lucorum που
ζουν σε διαφορετικά υψόμετρα. Συγκεκριμένα σε άτομα που εκτέθηκαν στους 33 οC για 30
ημέρες μελετήθηκε η δραστικότητα των αντιοξειδωτικών ενζύμων καταλάση (CAT),
υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (PGx) και δισμουτάση του υπεροξειδίου (SOD) στο πόδι
ατόμων από δύο διαφορετικούς πληθυσμούς. Ο ένας πληθυσμός προερχόταν από τον Αξιό
(επίπεδο θάλασσας – 0 μ.) και ο άλλος από τον Κοκκινοπηλό (Όλυμπος – 1250μ.). Τα
αποτελέσματα έδειξαν αύξηση της δραστικότητας των ενζύμων μετά από 20 ημέρες έκθεσής
τους σε υψηλές θερμοκρασίες δείχνοντας την έντονη ανάπτυξη του οξειδωτικού στρες. Επιπλέον
παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις στον βαθμό αύξησης της δραστικότητας στοιχείο που
δηλώνει πιθανές διαφορές στην αντιοξειδωτική άμυνα μεταξύ των ατόμων των δύο πληθυσμών.
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STUDY OF ANTIOXIDANT ENZYMES IN FOOT OF LAND SNAIL HELIX
LUCORUM FROM POPULATIONS WITH DIFFERENT ALTITUDINAL
DISTRIBUTION
Poulou Maria, Staikou Alexandra, Michaelidis Basileios, Ermeidou Chrysaugi, Fidantsis
Konstandinos
Laboratory of Animal Physiology, Division of Zoology, Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, University of
Thessaloniki

The ability of organisms to perform at different temperatures could be described by a
continuous nonlinear reaction norm (i.e., thermal performance curve), in which the phenotypic
trait value varies as a function of temperature. Any shift in the parameters of this performance
curve could highlight the effect of temperature on organism fitness, providing information for
further research and testing thermal adaptation hypotheses. Inter-and intraspecific differences
in this performance curve are also reflected in thermal tolerances limits, influencing the
biogeographic species’ distribution. The purpose of our research is to investigate the cellular
mechanisms of adaptation from individuals of Helix lucorum species living at different altitudes.
Specifically, at snails exposed at 33 οC for 30 days was studied the activity of the antioxidant
enzymes catalase (CAT), glutathione peroxidase (PGX) and superoxide dismutase (SOD) in foot
tissue from two different populations. One population was from Axios (level sea - 0 m.) and the
other from Kokkinopilos (Olympus - 1250m.). The results showed increased enzyme activity after
20 days of exposure to high temperatures showing the intense development of oxidative stress.
Additionally, observed variations in the degree of activity’s increase indicates possible
differences in antioxidant defense among individuals of both populations.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ QPCR ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ
ΙΣΟΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ COL11A1 MRNA ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΙΣΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Ρίζου Τ., Τούμπουλης Ι., Πουμπουρίδου Ν., Καραγλάνη Μ., Χαμογεωργάκης Θ.,
Νικολόπουλος Σ., Κρούπης Χ.
Εργαστήριο Κλινικής Βιοχημείας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών,
Ρίμινι 1, Τ.Κ. 124 62, Χαϊδάρι, Αθήνα

Έχει αποδειχθεί ότι η έκφραση των κολλαγόνων αλλάζει στις κακοήθειες, ιδίως εκείνη του
κολλαγόνου XI. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα των καρκινικών κυττάρων να
εισβάλλουν στο στρώμα και να δημιουργούν μεταστάσεις. Το κολλαγόνο XI αποτελείται από
τρεις άλφα αλυσίδες. Μία από αυτές τις αλυσίδες, η α1 (XI) η οποία κωδικοποιείται από το γονίδιο
COL11A1, μεταγράφεται μέσω εναλλακτικού ματίσματος σε τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές
ισομορφές. Σκοπός της μελέτης ήταν αφού αναπτυχθούν οι μεθοδολογίες, να διερευνηθεί η
πιθανή συσχέτιση μεταξύ της διαφορικής έκφρασης των ισομορφών του γονιδίου COL11A1 και
προγνωστικών παραμέτρων στον καρκίνο του πνεύμονα. Διατέθηκαν 27 δείγματα έτοιμου cDNA
από ιστούς των ασθενών με γνωστά ιστοπαθολογικά δεδομένα. 8 από αυτά ήταν control και 19
με καρκίνο του πνεύμονα διαφορετικού τύπου και stage. Για τα cDNA αυτά αναπτύχτηκε realtime PCR με ανιχνευτές υβριδισμού στον θερμοκυκλοποιητή LightCycler 1.5 (Roche) για τον
ποσοτικό προσδιορισμό καθεμιάς ξεχωριστά από τις ισομορφές A, C, και E καθώς και για το
γενικό COL11A1. Στη συνέχεια, αξιολογήθηκε η έκφρασή τους στους ασθενείς σε σχέση με
ιστοπαθολογικά και κλινικά δεδομένα με τη βοήθεια στατιστικού λογισμικού (SPSS). Όλα τα
δείγματα του καρκίνου του πνεύμονα ήταν θετικά ως προς το γενικό COL11A1 μετάγραφο.
Αντίθετα, 5 από τα 8 control ήταν μηδενικά. Όσον αφορά την ισομορφή Α και Ε, 13 από τα τα 19
δείγματα ήταν θετικά, διαφορετικά όμως σε κάθε περίπτωση. Η μελέτη αυτή ήταν η πρώτη στην
οποία μελετήθηκε η διαφορική έκφραση των ισομορφών του γονιδίου COL11A1 στον καρκίνο
του πνεύμονα. Ανιχνεύθηκε ποιοτικά η ύπαρξη της ισομορφής C ενώ βρέθηκε ποσοτική
συσχέτιση μεταξύ των ισομορφών Α και Ε. Αντίθετα το γενικό COL11A1 δεν συσχετίσθηκε
ποσοτικά με τις δύο ισομορφές Α και Ε, γεγονός που αξίζει να διερευνηθεί, καθώς μπορεί να
υφίσταται η ύπαρξη περαιτέρω ισομορφών.
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DEVELOPMENT OF NOVEL REAL-TIME PCR METHODOLOGY FOR
QUANTIFICATION OF COL11A1 MRNA ISOFORMS AND EVALUATION
IN LUNG CANCER TISSUE SPECIMENTS
Rizou T., Toumpoulis I., Poumpouridou N., Karaglani M., Hamogeorgakis Th., Nikolopoulos
S., Kroupis C.
Clinical Biochemistry Laboratory, University Hospital «Attikon», Medical School, National and Kapodistrian University of
Athens, GREECE, Rimini 1, Chaidari 124 62, Greece

It has been shown that the expression of collagen changes in malignancies, especially that of
collagen XI. This would affect the ability of cancer cells to invade the stroma and metastasize.
The a1 chain of collagen XI is transcribed from COL11A1 gene by alternative splicing in at least
four different transcripts. The corresponding protein isoforms differ in the proteolysis of the Nterminus and potentially, in the way that mediate extracellular matrix. Collagen isoforms have
not previously been studied in lung cancer. The purpose of the study was the development of
new methodologies for the general (total) COL11A1 transcript and C isoform the quantification
of all transcripts and the investigation of their potential association with histopathological
prognostic factors in lung cancer. In 27 cDNA samples from lung tissue of patients with known
histopathological data (8 control and 19 cancer tissues) was developed real-time qPCR with
hybridization probes on thermocycler LightCycler 1.5 (Roche) for the quantitative determination
of the general COL11A1 and C transcript. Then, once measured and A/E transcripts, followed
statistical analysis with the IBM SPSS 21 program. All lung cancer samples were positive for the
general COL11A1 transcript, while 5 of 8 control samples were negative. Regarding isoforms A
and E, 13 of 19 tumor samples were positive for each one (68%) and 11 for both (58%). Isoform C
was qualitative detected in 3 samples (confirmed by agarose electrophoresis and sequencing
DNA). As the number of transcripts/μl in COL11A1 gene exceeds in all samples the sum A+E,
there is allowance for the discovery of other transcripts. This study was the first to assess the
differential expression of COL11A1 isoforms in lung cancer.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ
HSP70, HSP90 ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΡΚ P38 ΚΑΙ ERKS ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ
Σαββίδου Αικατερίνη, Σπανούδη Όλγα, Φειδάντσης Κωνσταντίνος και Μιχαηλίδης
Βασίλειος
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τα χερσαία γαστερόποδα είναι εκτεθειμένα σε ημερήσιες και ετήσιες διακυμάνσεις της
θερμοκρασίας και της διαθεσιμότητας νερού στα ενδιαιτήματα τους. Συνεπώς η μέση ετήσια
αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις
φυσιολογικές τους αποκρίσεις και τελικά την βιοποικιλότητα των φυσικών οικοσυστημάτων. H
παρούσα εργασία είχε ως στόχο τη μελέτη της έκφρασης των πρωτεϊνών θερμικού πλήγματος
Hsp 70 και Hsp90, καθώς και τη φωσφορυλίωση των ενεργοποιούμενων από μιτογόνα
πρωτεϊνικών κινασών (MAPK) p38 και ERKs σε άτομα δυο ειδών χερσαίων γαστεροπόδων, Helix
lucorum και Cornu aspersum από φυσικούς και εκτρεφόμενους πληθυσμούς. Τα σαλιγκάρια
εκτέθηκαν για δυο μήνες σε υψηλές θερμοκρασίες (33 οC) και δείγματα από το ηπατοπάγκρεας
ελήφθησαν την ημέρα 0 πριν και μετά την αύξηση της θερμοκρασίας, την 5η, 10η, 15η, 20η, 30η
και 60η ημέρα. Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική έκφραση των Hsp70 και Hsp90 στις
πρώτες 15-20 ημέρες έκθεσης των σαλιγκαριών στις υψηλές θερμοκρασίες. Παρόμοιο πρότυπο
έκφρασης παρουσιάστηκε και στις δύο άλλες πρωτεΐνες που μελετήθηκαν. Τα αποτελέσματα
αυτά συμφωνούν με προηγούμενη μελέτη όπου φαίνεται αύξηση της δραστικότητας των
αντιοξειδωτικών ενζύμων στα ίδια είδη μέσα στις πρώτες 15 ήμερες έκθεσης τους σε υψηλές
θερμοκρασίες. Είναι γνωστό ότι το οξειδωτικό στρες επάγει την έκφραση των Hsps οι οποίες
συμβάλλουν στην αντιοξειδωτική άμυνα. Τα αποτελέσματα φαίνεται να συμφωνούν με αυτόν το
κυτταρικό μηχανισμό στα μελετώμενα είδη κατά την έκθεση τους σε υψηλές θερμοκρασίες.
Επίσης φαίνεται ότι ο μηχανισμός αυτός είναι κοινός σε όλα τα είδη που μελετήθηκαν εφόσον
δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.
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STUDY OF EXPRESSION OF HEAT SHOCK PROTEINS HSP70, HSP90
ΑΝD ΟF MARK P38 AND ERKS IN DIFFERENT LAND SNAIL SPECIES
Savidou Aikaterini, Spanoudi Olga, Feidantsis Konstantinos and Michaelidis Basileios
Laboratory of Animal Physiology, Division of Zoology, Department of Biology, Faculty of Natural Sciences, University of
Thessaloniki, GR-54006 Thessaloniki, Greece

The land snails are subjected to daily and seasonal variations in temperature and in water
availability in their terrestrial habitats. Thus, mean annual temperature increase in terms of
climatic change is expected to affect the physiological responses of terrestrial gastropods and
eventually natural ecosystems' biodiversity. The present study aimed to study the expression of
heat shock proteins Hsp 70 και Hsp90 as well as the phosphorylation of protein kinases that are
activated by mitogen (MAPK) p38 and ERKs in individuals from two land snail species, Helix
lucorum and Cornu aspersum from wild populations and from snail farms. Snails were exposed
for two months at high temperatures (33 οC) and tissue samples from the hepatopancreas were
taken at day 0 before and after the temperature increase, at 5th, 10th, 15th, 20th, 30th and 60th
day. The results indicate a significant expression of Hsp70 and Hsp90 within the first 15-20 days
of snails’ exposure in high temperatures. A similar expression pattern was observed in two other
proteins studied. The results are in line with previous studies in which there was an increase of
antioxidant enzymes at the same species within first 15 days of high temperature exposure. It is
known that the oxidative stress induces the Hsps expression that contributes to antioxidant
defense. The result at studies species seems to agree with this cellular mechanism when they are
exposed to high temperature. Moreover it seems that this mechanism is common in all studied
species because there was not a significant difference among them.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ (SPARUS AURATA L.) ΜΕ ΤΟΝ
ΙΟ ΤΗΣ ΛΕΜΦΟΚΥΣΤΗΣ (LCDV): ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σαγρής Βασίλειος, Κουτρολίκου Αικατερίνη, Μαλανδράκης Εμμανουήλ, Καρατζίνος
Θεόδωρος, Ντανταλή Όλγα, Δεδελούδης Δημήτριος, Παναγιωτάκη Παναγιώτα,
Γκολομάζου Ελένη
Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
Οδός Φυτόκου, Τ.Κ. 38446, Βόλος, τηλ.: 2421093072, fax: 2421093071, e-mail: egolom@uth.gr

Η ασθένεια που οφείλεται στον ιό της λεμφοκύστης (LCDV) χαρακτηρίζεται από υπερτροφία των
ινοβλαστικών κυττάρων στον συνδετικό ιστό. Στα εντατικά συστήματα εκτροφής, το ποσοστό
προσβολής των ψαριών είναι αρκετά υψηλό με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις. Η κάθετη και
οριζόντια μετάδοση του ιού είναι επιβεβαιωμένη, ωστόσο οι πληροφορίες σχετικά με την
περιγραφή των επιμέρους σταδίων εξέλιξης της ίωσης είναι περιορισμένες, καθώς
επικεντρώνονται κυρίως σε περιπτώσεις φυσικά μολυσμένων πληθυσμών. Στην παρούσα
εργασία, πραγματοποιήθηκε πειραματική μετάδοση του ιού σε τσιπούρες υγιείς και σε
τσιπούρες που είχαν νοσήσει στο παρελθόν, μέσω της συνύπαρξης με μολυσμένα ψάρια.
Παράλληλα υγιείς τσιπούρες, χωρίς την ύπαρξη μολυσματικού παράγοντα, αποτέλεσαν την
ομάδα του μάρτυρα. Η εξέλιξη της μόλυνσης καταγραφόταν κάθε 15 μέρες, με τον εντοπισμό
των χαρακτηριστικών οζιδίων του ιού, ενώ η θνησιμότητα καταγραφόταν καθημερινά. Λιγοστά
και διάσπαρτα μικρά οζίδια εμφανίστηκαν 15 ημέρες μετά τη συνύπαρξη, κυρίως στην κοιλιακή
περιοχή και στο ραχιαίο, πλευρικό και κοιλιακό πτερύγιο σε ποσοστό προσβολής 83,33%. Το
μεγαλύτερο ποσοστό προσβολής παρατηρήθηκε 30 μέρες μετά τη μόλυνση, όπου
εμφανίστηκαν οι χαρακτηριστικές οζώδεις αλλοιώσεις στην ραχιαία περιοχή. Στη συνέχεια,
μειώθηκε το ποσοστό προσβολής ενώ τα οζίδια είχαν εξαπλωθεί σε όλο το σώμα των
μολυσμένων ψαριών. Το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας (40%) καταγράφηκε μέχρι την 15η
ημέρα, ενώ μόνο το 22,5% των μολυσμένων ατόμων αυτοïάθηκε και επιβίωσε. Επιπλέον, η
μετάδοση του ιού δεν παρατηρήθηκε στα ψάρια της ομάδα του μάρτυρα και στις τσιπούρες που
είχαν νοσήσει στο παρελθόν. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται σχετικά με τους μηχανισμούς
απόκρισης του ξενιστή, καθώς τα μολυσμένα κύτταρα μπορεί να αντιδρούν μέσω μηχανισμών
καταστροφής και επιδιόρθωσης του DNA εμπλέκοντας τον ρόλο των ιών στην εξέλιξη των
κυτταρικών μονοπατιών.

248

Proceedings of the 39th E.E.B.E.Scientific Conference, Lamia, May 25-27, 2017

EXPERIMENTAL TRANSMISSION OF LYMPHOCYSTIS DISEASE VIRUS
(LCDV) IN GILTHEAD SEABREAM (SPARUS AURATA L.): PRELIMINARY
RESULTS
Sagris Vasileios, Koutrolikou Aikaterini, Malandrakis Emmanouil, Karatzinos Theodoros,
Dadali Olga, Dedeloudis Dimitrios, Panagiotaki Panagiota, Golomazou Eleni
Aquaculture Laboratory, Department of Ichthyology and Aquatic Environment, University of Thessaly, Fytokou str, 38446,
Volos. Tel.: 2421093072, fax: 2421093071, e-mail: egolom@uth.gr

Lymphocystis disease virus (LCDV) is the causative agent of a well-known fish viral disease that is
characterized by hypertrophy of fibroblastic cells in the connective tissue. In intensive
aquaculture systems, the prevalence of LCDV infection is very high causing significant economic
losses. Despite the fact that horizontal and vertical transmission of the virus is confirmed,
information about the transmission mode of LCDV is limited as most of them refer to naturally
infected populations. Presently, infected-carrier fish have been involved in viral transmission to
healthy and LCDV self-recovered gilthead seabreams by cohabitation. In parallel, healthy fish
were maintained without the viral infestation, as the control group. The progress of the infection
was monitored every 15 days by the detection of LCDV characteristic nodular lesions while
mortality rate was daily recorded. Small lymphocystis cells were sparsely appeared at 15 days
post-challenge at prevalence 83.33%, mainly on the abdominal skin area and on dorsal, pectoral
and caudal fins. The highest prevalence was recorded 30 days post-challenge, when nodular
lesions were observed in high density on the dorsal skin area. Thereafter, prevalence was
reduced and nodular lesions were overspread on infected fish. The highest mortality rate (40%)
was recorded until day 15, while only 22.5% of experimental fish were self-recovered after the
infection. Furthermore, LCDV characteristic nodular lesions were not detected in self-recovered
gilthead seabreams and the control group. This study provides information on viral transmission
mode. However, as LCDV is a major threat to aquaculture practice, further research on host
respond mechanisms is necessary. During infection, host cells respond with various defense
systems including the cellular DNA damage and repair mechanisms. These interactions could
possibly reinforce the view that viruses can reveal key regulators of cellular pathways through
the proteins they target.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΑΜΟΞΙΦΑΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΓΟΞΙΝΗΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΕΪ ́ΝΗΣ HIF-1Α ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ MCF7
Σαμαρά Αθηνά, Σαμαρά Πηνελόπη, Τσιτσιλώνη Ουρανία, Παπαζαφείρη Παναγιώτα
Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο επαγόμενος από την υποξία μεταγραφικός παράγοντας 1 (HIF-1) εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό
στην ανάπτυξη των όγκων και στη μετάσταση, μέσω του ρόλου του στην έναρξη αγγειογένεσης
και στη ρύθμιση του κυτταρικού μεταβολισμού σε υποξικές συνθήκες. Συγκροτείται από την
υπομονάδα β (HIF-1β) η οποία εκφράζεται σταθερά και, την υπομονάδα α (HIF-1α) η οποία
υπόκειται σε ρύθμιση και αποτελεί συχνό στόχο αντικαρκινικής αγωγής. Στην παρούσα εργασία,
διερευνήσαμε την επίδραση ταμοξιφαίνης και διγοξίνης σε καρκινικά κύτταρα μαστού MCF7
στις συνθήκες: υποξία (παρουσία CoCl2), στέρηση γλυκόζης και παρουσία θρεπτικού υλικού από
καλλιέργειες νεαρών υγιών δερματικών ινοβλαστών. Και τα δύο φάρμακα προκάλεσαν
απόπτωση, όπως διαπιστώθηκε μετά από χρώση αννεξίνης V/ιωδιούχου προπιδίου και ανάλυση
με κυτταρομετρία ροής, ενώ η στέρηση γλυκόζης πυροδότησε νεκρωτικό θάνατο. Σε συνθήκες
υποξίας, φαίνεται ότι τα επίπεδα του HIF-1α συνδέονται με αυξημένη δραστικότητα των
φαρμάκων και μείωση της βιωσιμότητας. Αντίθετα, η προσθήκη θρεπτικού υλικού από τις
καλλιέργειες των ινοβλαστών προκάλεσε μικρότερες αλλαγές στα επίπεδα του HIF-1α αλλά και
πάλι, ο συνδυασμός αυτού του θρεπτικού υλικού με καθένα από τα δύο φάρμακα φαίνεται ότι τα
καθιστά περισσότερο δραστικά. Ακόμα, οι μεταβολές της ενεργοποίησης των σηματοδοτικών
μορίων Akt και ERKs στις παραπάνω συνθήκες, δεν υποδηλώνουν σταθερή διασύνδεση μεταξύ
αυτών και του HIF-1α και κυρίως, η ενεργοποίησή τους δεν συνδέεται με την κυτταρική
επιβίωση. Για παράδειγμα, σε συνθήκες στέρησης γλυκόζης τα επίπεδα του HIF-1α
εκμηδενίζονται, ενώ τα επίπεδα των pAkt και pERKs αυξάνουν σημαντικά. Συμπερασματικά, οι
συνθήκες υποξίας φαίνεται να ευνοούν την αντικαρκινική δράση -όσον αφορά τον HIF-1α-, της
ταμοξιφαίνης και της διγοξίνης με ένα μηχανισμό ανεξάρτητο της ενεργοποίησης της Akt και
των ERKs.
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EFFECTS OF TAMOXIFEN AND DIGOXIN ON HIF-1Α PROTEIN LEVELS
IN CULTURES OF MCF7 BREAST CANCER CELLS
Samara Athina, Samara Pinelopi, Tsitsilonis Ourania, Papazafeiri Panagiota
Division of Animal and Human Physiology, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens

The hypoxia-induced transcription factor 1 (HIF-1) is heavily involved in the development of
tumors and metastasis through its role in the induction of angiogenesis and the adaptation of
cellular metabolism in hypoxic conditions. The transcription factor is composed of two subunits:
subunit β (HIF-1β) which is constitutively expressed and subunit α (HIF-1α) which is subject to
regulation and constitutes a frequent target in anticancer treatment. In this study, we
investigated the effects of tamoxifen and digoxin in MCF7 breast cancer cells in the following
conditions: hypoxia (CoCl2), glucose deprivation and conditioned medium derived from young
healthy skin fibroblasts. Both drugs induced apoptosis, as determined following staining with
Annexin V/propidium iodide and analysis by flow cytometry, while glucose deprivation
triggered necrosis. In hypoxic conditions, the levels of HIF-1α appear to associate with increased
activity of the drugs and reduction in cell viability. On the other hand, addition of fibroblast
conditioned medium induced minor changes in the levels of HIF-1α, but again, the combination
of the media with each of the two drugs appear to make them more potent. Moreover, changes
in the activation of the Akt and ERKs signaling molecules in the above mentioned conditions do
not indicate a crosstalk with HIF-1α and more importantly, their activation is not related to cell
survival. For example, in glucose deprivation conditions, HIF-1α levels are drastically reduced,
while pAkt and pERKs levels increased significantly. In conclusion, concerning HIF-1α, hypoxic
conditions appear to favor the antitumor activity of tamoxifen and digoxin via a mechanism
independent of the Akt and ERKs signaling pathways.
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ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ
ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΩΝ Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΠΡΩΙΜΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥΣ
ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
Σανδαλτζόπουλος Ραφαήλ
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης rmsandal@mbg.duth.gr

Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι ο πέμπτος πιο κοινός τύπος καρκίνου στις γυναίκες και η πιο
σημαντική αιτία θανάτου από γυναικολογικές κακοήθειες. Το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας του
καρκίνου των ωοθηκών οφείλεται στην έλλειψη ξεκάθαρων συμπτωμάτων κατά τα πρώτα
στάδιά του, οπότε συνήθως η διάγνωση γίνεται αφότου ο καρκίνος έχει ήδη γίνει μεταστατικός.
Είναι γνωστό ότι το μικροπεριβάλλον του όγκου παίζει καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο της
καρκινογένεσης. Για παράδειγμα, η διήθηση λεμφοκυττάρων στις καρκινικές εστίες είναι
δυνατόν να προκαλέσει την ανάσχεση της ανάπτυξης του όγκου ή ακόμα και την πλήρη
απόρριψή του. Έχει δειχθεί ότι η παρουσία λεμφοκυττάρων σε συμπαγείς όγκους συσχετίζεται με
βελτιωμένη κλινική εικόνα και με αύξηση των ποσοστών επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο των
ωοθηκών. Η μελέτη μας στοχεύει στη διερεύνηση του προτύπου της γονιδιακής έκφρασης
όγκων των ωοθηκών που είναι εμπλουτισμένοι σε CD8+ T λεμφοκύτταρα ώστε να
ταυτοποιηθούν τα γονίδια που πιθανώς είναι υπεύθυνα για τη στρατολόγηση των Τλεμφοκυττάρων. Έχουμε ανακαλύψει μια ομάδα γονιδίων που κωδικοποιούν μεταγραφικούς
παράγοντες ή πρωτεΐνες της επιφάνειας του κυττάρου, τα οποία υπερεκφράζονται ειδικά σε
όγκους θετικούς για CD8+ T λεμφοκύτταρα. Τα δεδομένα μας τεκμηριώνουν μια ισχυρή
συσχέτιση των επιπέδων της γονιδιακής έκφρασης με τη διήθηση Τ-λεμφοκυττάρων και με την
επιβίωση των ασθενών, αλλά επίσης δίνουν πληροφορίες για τον μοριακό μηχανισμό της
δράσης αυτών των γονιδίων στα διάφορα μονοπάτια στρατολόγησης Τ-λεμφοκυττάρων.
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DECIPHERING THE MOLECULAR MECHANISMS OF T- LYMPHOCYTES
INFILTRATION IN EARLY OVARIAN TUMORS
Sandaltzopoulos Raphael
Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis
rmsandal@mbg.duth.gr

Ovarian cancer is the fifth most common type of cancer in women and the leading cause of
death from gynecological malignancies. The high mortality rate of ovarian cancer is due to the
fact that there are no clear symptoms during its early stages so that at the time of diagnosis the
tumor has already become metastatic. It is known that the tumor microenvironment plays
crucial role in the progression of carcinogenesis. For example, lymphocyte infiltration at the
cancer foci may result in arrest of tumor growth or even tumor rejection. For instance, the
presence of lymphocytes at tumor sites has been correlated with an improvement of clinical
state and a rise of survival rates of patients with ovarian cancer. Our studies aim to investigate
the gene expression pattern of ovarian tumors enriched with CD8+ T lymphocytes and to
identify genes that may be responsible for T cell recruitment and infiltration. A panel of genes
encoding for transcription factors or for cell surface proteins have been found to be
overexpressed in T-cell positive tumors. Our data documented a strong correlation of gene
expression levels with T-cell infiltration and patient survival, and also revealed key mechanistic
aspects of the involvement of such genes in various T-cell recruitment pathways.
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
HELIX ASPERSA MAXIMA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ
Σινάπη Έλλη- Άννα, Αλεξανδροπούλου Αγγελική, Στάικου Αλεξάνδρα, Χατζηιωάννου
Μαριάνθη
1

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
οδός Φυτόκου, 38 445, Βόλος, Ελλάδα mxatzi@uth.gr
2
Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Βιολογικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οδός Αγίου Δημητρίου,
54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση του διαιτητικού ενεργειακού ισοζυγίου του
εκτρεφόμενου είδους Helix aspersa maxima κατά την περίοδο αφύπνισης από τη χειμερία νάρκη.
Για το σκοπό αυτό έγινε η αξιολόγηση δύο ευρέως χρησιμοποιούμενων εμπορικών τροφών
(ορνιθοτροφές Τ1 και Τ2). Υπολογίστηκαν τρεις παράγοντες (κατανάλωση, παραγωγή
περιττωμάτων και αφομοίωση) σε μονάδες ξηρού βάρους, 60 σαλιγκαριών τριών ηλικιών
ομάδων [ενήλικα (Α), παχυνόμενα (Β) και γόνος (Γ)]. Στη συνέχεια υπολογίστηκε η αύξηση
βάρους των ζώων και ο συντελεστής μετατρεψιμότητας τροφής (FCR). Η ηλικιακή ομάδα των
ενήλικων [μέσου βάρους 9,00 ± 0,66g (Τ1) και 8,96 ± 0,53g (Τ2)] παρουσίασε τις υψηλότερες
τιμές κατανάλωσης [1,07g (Τ1) και 0,83g(Τ2)] και αφομοίωσης [0,39g (Τ1) και 0,31g (Τ2)].
Αντίθετα,ο γόνος [μέσου βάρους 0,79 ± 0,07 g (Τ1) και 0,74 ± 0,10 g (Τ2)] παρουσίασε το
μεγαλύτερο ποσοστό μεταβολής βάρους[77,84% (Τ1) και 63,25% (Τ2)] και το υψηλότερο FCR
[0,25 (Τ1) και 0,41 (Τ2) ]. Όπως προέκυψε από τη στατιστική ανάλυση (twoway-ANOVA) η
κατανάλωση επηρεάζεται από την ηλικία των σαλιγκαριών και το χορηγούμενο σιτηρέσιο, ενώ η
αφομοίωση μόνο από την ηλικία. Η παραγωγή περιττωμάτων διαφοροποιείται ανάλογα με το
σιτηρέσιο,ενώ οι δείκτες αύξησης φαίνεται να επηρεάζονται αποκλειστικά από την ηλικία.
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FEED COMSUMPTION AND ASSIMILATION OF HELIX ASPERSA
MAXIMA DURING WAKE OYT OF HIBERNATION
Sinapi Elli-Anna, Alexandropoulou Aggeliki, Staikou Alexandra, Hatziioannou Marianthi
1

Department of Ichthyology & Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences, University of Thessaly, Fytoko Street,
38445, Volos, Greece mxatzi@uth.gr
2
Department of Biology, School of Biological Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, AgiouDimitriou Street, 54124,
Thessaloniki, Greece

The object of this study is to estimate the dietary energy balance of the species Helix aspersa
maxima during their awakening after hibernation. For this purpose, we evaluated two widely
used commercial feeds (broiler chicks’ feeds T1, T2). Weestimated three factors (consumption,
faeces production and assimilation) in grams (g) of dry weight, in 60 snails of three ages [(adult
(A), fattening-juveniles (B) and newly-hatched (C)]. Then we calculated the growth of snailsin
weight and feed conversion rate (FCR).The adult snails group [mean weight 9,00 ± 0,66 g (Τ1)
and 8,96 ± 0,53 g (Τ2)] showed the highest values of consumption [1,07g (Τ1) and 0,83 g (Τ2)]
and assimilation [0,39 g (Τ1) and 0,31 g (Τ2)].On the other hand the newly-hatched snails group
[mean weight 0,79 ± 0,07 g (Τ1) and 0,74 ± 0,10 g (Τ2)] showed the highest values of therate of
weight gain[77,84% (Τ1) and 63,25% (Τ2)] and FCR [0.25 (T1) and 0.41 (T2)].Statistical analysis of
our results (two-way ANOVA), revealed that consumption is influenced by the age of the snails
and by the choice of the feedwhileassimilation is influenced only by the age. Faeces production
is influenced by the feed whereas, the, total and daily weight gain seem to be affected solely by
the age.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥ HELIX ASPERSA MAXIMA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Σίστου Σοφία, Θεοδώρου Αλέξανδρος, Καραπαναγιωτίδης Ιωάννης, Στάικου Αλεξάνδρα,
Χατζηιωάννου Μαριάνθη
1

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,
οδός Φυτόκου, 38 445, Βόλος, Ελλάδα
2
Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Βιολογικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οδός Αγίου Δημητρίου,
54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση του πρωτεϊνικού ισοζυγίου του
εκτρεφόμενου είδους Helix aspersa maxima κατά την θερινή περίοδο. Για το σκοπό αυτό έγινε η
αξιολόγηση δύο ευρέως χρησιμοποιούμενων εμπορικών τροφών [ορνιθοτροφή (Τ1) και
σαλιγκαροτροφή (Τ2)], αναφορικά με το αποβαλλόμενο από αυτές άζωτο ως προς το
περιβάλλον. Υπολογίστηκαν τρεις παράγοντες (κατανάλωση, παραγωγή περιττωμάτων και
αφομοίωση) σε μονάδες ολικών αζωτούχων ουσιών (ΟΑΟ), 60 σαλιγκαριών τριών ηλικιών
ομάδων [(ενήλικα (Α), παχυνόμενα (Β) και γόνος (Γ)]. O προσδιορισμός των ΟΑΟ στις τροφές και
στα περιττώματα των ζώων διεξήχθη με τη μέθοδο Kjeldahl. Η ηλικιακή ομάδα του γόνου [μέσου
βάρους 1,60 ± 0,28 g (Τ1) και 1,52 ± 0,31 g (Τ2)] παρουσίασε τις υψηλότερες τιμές κατανάλωσης
[10,9 mg (Τ1) και 10,2 mg (Τ2)] και αφομοίωσης [9,5 mg (Τ1) και 8,8 mg (Τ2)] σε ποσοστό
διπλάσιο από το αντίστοιχο των μεγαλύτερων σαλιγκαριών. Αντίθετα, η παραγωγή
περιττωμάτων, των ενήλικων [μέσου βάρους 11,96 ± 1,50 g (ΑΤ1) και 11,51 ± 0,85 g (ΑΤ2)]
εμφάνισε τις υψηλότερες τιμές και για δύο σιτηρέσια [2,4 mg (T1) και 2,1 mg (T2)]. Όπως
προέκυψε από τη στατιστική ανάλυση (two-way ANOVA) η κατανάλωση και η αφομοίωση σε
μονάδες ΟΑΟ, επηρεάζονται από την ηλικία των σαλιγκαριών και όχι από την επιλογή του
σιτηρεσίου. Επιπροσθέτως, μπορεί να καταστεί δυνατή η εκτίμηση του ποσοστού του ολικού
αζώτου που μπορεί να αποβληθεί στο περιβάλλον από μία μονάδα εκτροφής σαλιγκαριών, μέσω
της αναγωγής του στη συνολική βιομάζα της μονάδας. Πιο συγκεκριμένα, για το σιτηρέσιο Τ1
αποβλήθηκαν μηνιαίως (εκτίμηση για 1000 σαλιγκάρια εμπορεύσιμου μεγέθους) στο περιβάλλον
174 g ΟΑΟ ενώ για το Τ2 μόνο 48 g ΟΑΟ.
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EVALUATION OF TWO COMMERCIAL FEEDS REGARDING THE
PROTEIN BALANCE OF HELIX ASPERSA MAXIMA DURING SUMMER
Sistou Sophia, Theodorou Alexandros, Karapanagiotidis Iwannis, Staikou Alexandra,
Hatziioannou Marianthi
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38445, Volos, Greece
2
Department of Biology, School of Biological Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Agiou Dimitriou Street, 54124,
Thessaloniki, Greece

The object of this study is to estimate the protein balance of the species Helix aspersa maxima
during summertime. For this purpose, we evaluated two widely used commercial feeds [broiler
chicks’ feed (T1) and snail feed (T2)] concerning the nitrogen excreted to the environment after
their use. We estimated three factors (consumption, faeces production and assimilation) in
milligrams (mg) of crude protein (Total Nitrogen Substances), in 60 snails of three ages [(adult
(A), fattening-juveniles (B) and newly-hatched (Γ)]. Determination of TNS in the faeces and feeds
was conducted with Kjeldahl's method. The newly-hatched snails group [mean weight 1.60 ±
0.28 g (T1) and 1.52 ± 0.31 g (T2)] showed the highest values of consumption [10.9 mg (T1) and
10.2 mg (T2)] and assimilation [9.5 mg (T1) and 8.8 mg (T2)] which was twice the values
estimated for the larger snails. On the other hand, the adult snails group [mean weight 11.96 ±
1.50 g (T1) and 11.51 ± 0.85 g (T2)] showed the highest values of faeces production for both
feeds [2.4 mg (T1) and 2.1 mg (T2)]. Statistical analysis of our results (two-way ANOVA), revealed
that consumption and assimilation in TNS units are influenced by the age of the snails and not
by the choice of the feed. Additionally, it may be possible to estimate the total nitrogen that can
be excreted to the environment by a snail farm, via reduction to the total biomass of the farm.
More specific, the use of T1 feed resulted in monthly excretion (estimation for 1000 market sized
snails) of 174 g of TNS, while the use of T2 of 48 g of TNS into the environment.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ P53

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΩΝ

ΤΗΣ

Σκαμνέλου Μαργαρίτα, Τσαρίδου Σταυρούλα, Λουκάς Ιωάννης, Αρμπή Μαρίνα,
Ταραβήρας Σταύρος, Λυγερού Ζωή
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η οικογένεια των πρωτεϊνών p53 αποτελείται από τις πρωτεΐνες p53, p63 και p73. Αποκρινόμενα
σε ενδοκυττάρια και εξωκυττάρια μηνύματα τα μέλη της συμμετέχουν, εμφανίζοντας
λειτουργική αλληλοεπικάλυψη, σε κυτταρικές διεργασίες, όπως η απόκριση σε βλάβες του
γενετικού υλικού, η απόπτωση και η γήρανση. Σε αντίθεση με το p53, τα p63 και p73
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην κυτταρική διαφοροποίηση. Η πρωτεΐνη p63 συμμετέχει
στη δόμηση των επιθηλίων διασφαλίζοντας το πολλαπλασιαστικό δυναμικό προγονικών
κυττάρων, ενώ η p73 είναι σημαντική κατά την ανάπτυξη διαφόρων ιστών/οργάνων όπως για
παράδειγμα του νευρικού συστήματος.Πρόσφατες μελέτες χαρακτήρισαν την p73 ως ρυθμιστή
της διαφοροποίησης των πολυκροσσωτών κυττάρων, μιας κατηγορίας μεταμιτωτικών
επιθηλιακών κυττάρων με σημαντικό ρόλο στην φυσιολογία ιστών, όπως του αναπνευστικού
επιθηλίου και του τοιχώματος των κοιλιών του εγκεφάλου. Με σκοπό τη μελέτη της λειτουργίας
της p73 κατασκευάστηκαν μεταλλάγματα αυτής ελλειμματικά για επικράτειές της, οι οποίες
προσδιορίστηκαν μέσω βιοπληροφορικής ανάλυσης. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε σύγκριση
των ανθρώπινων αλληλουχιών των p53, p63 και p73 με τα ορθόλογά τους. Όλα τα μέλη της
οικογένειας εμφανίζουν εξελικτική συντήρηση, που υποδεικνύει σημαντικό λειτουργικό ρόλο, σε
τρεις περιοχές (μεταγραφικής ενεργοποίησης, πρόσδεσης στο DNA, ολιγομερισμού).
Επιπρόσθετα, οι p63 και p73 εμφανίζουν ομολογία και σε μία ακόμα περιοχή, την επικράτεια
SAM. Βάση της ανάλυσης αυτής κατασκευάστηκαν τα εξής μεταλλάγματα: p73ΔSAM (απουσιάζει
η SAM περιοχή), p73ΔΝ (απουσιάζει η περιοχή μεταγραφικής ενεργοποίησης και η περιοχή
πρόσδεσης στο DNA) και p73ΔC (δεν διαθέτει τις περιοχές ολιγομερισμού και SAM). Τα
μεταλλάγματα θα χρησιμοποιηθούν σε in vitro και ex vivo πειραματικά συστήματα
προσδιορισμού της μεταγραφικής ρύθμισης και πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων. Ο
παρατηρούμενος φαινότυπος θα αποσαφηνίσει το λειτουργικό ρόλο των επιμέρους επικρατειών
της p73 στις ποικίλες διεργασίες που αυτή συμμετέχει.
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CHARACTERIZATION OF THE FUNCTIONAL SIGNIFICANCE OF P53
FAMILY PROTEIN DOMAINS
Skamnelou Margarita, Tsaridou Stavroula, Loukas Ioannis, Arbi Marina, Taraviras Stavros,
Lygerou Zoi
Laboratory of General Biology, Medical School, University of Patras

The p53 protein family consists of three members, p53, p63 and p73. In response to intracellular
and extracellular signals these proteins participate in cellular processes, including the DNA
damage response, apoptosis and aging, by displaying important functional redundancy. Unlike
p53, the other two family members play an important role also during organismal development.
Specifically, p63 protein is involved in epithelial tissue formation by ensuring the proliferative
potential of progenitor cells, while p73 is important during cellular differentiation of various
organs such as the CNS.Recent studies have characterized p73 as a novel central regulator of
multiciliate cell (MCCs) differentiation, a specialized population of post-mitotic epithelial cells
that play a significant role in the physiology of tissues, such as in the airway epithelium and in
the brain ventricles. Aiming to unravel the molecular mechanisms underlying the function of
p73, we constructed truncated forms of this protein lacking significant domains which were
identified through bioinformatics analysis. In particular, we performed multiple sequence
alignment of human p53, p63 and p73 with their orthologs in various organisms. The
comparison revealed that all family members exhibit evolutionary conservation which suggests
important function of three domains responsible for transcriptional activation, DNA binding and
Oligomerization. p63 and p73 also show homology in another area, the SAM domain. Based on
this analysis three mutant genes of p73 were constructed: p73ΔSAM (lacks SAM domain), p73ΔΝ
(transactivation and DNA binding domains are absent), and p73ΔC (lacking the oligomerization
and the SAM domain).The constructed mutant p73 forms will be used in ex vivo and in vitro
experimental systems to assess transcriptional regulation and protein interactions.The observed
phenotype will clarify the functional significance of the distinct p73 domains in the various
processes where it participates.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
SIDERITIS RAESERI
Σκίτσα Μύρια1, Τσοχανταρίδης Ηλίας1, Βουλγαρίδου Γεωργία Περσεφόνη1, Μητροπούλου
Γρηγορία2, Σιδηρά Μαριάνθη2, Δημτσούδης Χρήστος2, Κουρκουτάς Ιωάννης1 και Παππά
Αγλαΐα1
1

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε., Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, Κομοτηνή

2

Η φύση αποτελεί μια ανεξάντλητη πηγή πρώτων υλών για τη θεραπευτική. Παρατηρείται
συνεχώς αυξανόμενο επιστημονικό ενδιαφέρον για τη διερεύνηση των βιολογικών δράσεων
φυσικών προϊόντων, μεταξύ αυτών και των αιθέριων ελαίων αρωματικών φυτών.Το φυτό Sideritis
raeseri εντοπίζεται στην περιοχή της Μεσογείου και το αφέψημα που προκύπτει από αυτό είναι
γνωστό ως «τσάι του βουνού».Το αιθέριο έλαιο του δεν είναι ιδιαίτερα μελετημένο ως προς τις
βιολογικές του δράσεις. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των βιολογικών δράσεων του
αιθέριου ελαίου του φυτού S. raeseri. Εξετάσθηκε η αντιοξειδωτική, αντιπολλαπλασιαστική και
αντιμικροβιακή του δράση. Το αιθέριο έλαιο απομονώθηκε με απόσταξη ατμού, αναλύθηκε με
GC/MS και ταυτοποιήθηκαν τα κύρια συστατικά του, τα οποία ήταν το παρα–κυμένιο (21.8%), το
α-ζινγκιμπερένιο (11.5%) και το β-φαρνεσένιο (6.4%). Στη συνέχεια ελέγχθηκε η ύπαρξη
αντιοξειδωτικών ιδιοτήτων με τη χρήση των δοκιμασιών DPPH και ABTS και υπολογίστηκαν οι
τιμές IC50. Η πιθανή αντιοξειδωτική δράση παρατηρήθηκε επίσης και ως προστατευτική
ικανότητα του ελαίου έναντι του H2O2 – επαγόμενου οξειδωτικού στρες και των DNA βλαβών σε
κύτταρα HaCaT, με τη χρήση της μεθόδου comet. Τέλος, η αντιπολλαπλασιαστική δράση του
ελαίου εκτιμήθηκε έναντι ενός πάνελ καρκινικών κυτταρικών σειρών συμπεριλαμβανομένων
των A375, Caco2, PC3 και DU145 με τη μέθοδο σουλφοροδαμίνη Β και υπολογίστηκαν οι τιμές
EC50. Το έλαιο σιδερίτη επέδειξε παρόμοια δραστικότητα έναντι όλων των κυτταρικών σειρών
που εξετάστηκαν, με περισσότερη ευαισθησία στο in vitro μοντέλο του μελανώματος. Σημαντική
ήταν και η αντιμικροβιακή του δράση με τη μέθοδο διάχυσης δίσκου έναντι στα στελέχη S.
aureus, S. epidermidis, E. coli, L. monocytogenes, S. enteritidis, S. typhimurium, P. fragi, S. cerevisiae
και A. niger. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά για τις βιολογικές ιδιότητες
του αιθέριου ελαίου του φυτού S.raeseri, καταδεικνύοντας τη δυνητική εφαρμογή του στη
βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων.
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ΕVALUATION OF BIOLOGICAL ACTIVITIES OF ESSENTIAL OIL FROM
SIDERITIS RAESERI
Skitsa Myria1, Tsohantaridis Ilias1, Voulgaridou P. Georgia1, Mitropoulou Gregoria2, Sidira
Marianthi2, Dimtsoudis Christos2, Kourkoutas Ioannis1 and Pappa Aglaia1
1

Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, GR-68100, Greece
Research and Development Department, Macedonian Thrace Brewery S.A., Komotini, GR-69100, Greece

2

Nature is a source of infinite raw materials used for therapeutic purposes. There is a growing
scientific interest in investigating the biological activities of natural products, including essential
oils of aromatic plants. Sideritis raeseri plant is found in the Mediterranean, and its extracts are
used as herbal medicine, commonly as an herbal tea known as “Mountain Tea”. Sideritis raeseri
essential oil is not extensively studied regarding its biological activities. Hence, the aim of the
present study was the evaluation of the biological activities of S. raeseri essential oil. Its potential
antioxidant, antiproliferative and antimicrobial activities were examined. The essential oil was
isolated by steam distillation and analyzed by GC/MS and the main constituents were p-cymene
(21.8%), α-zingiberene (11.5%) and β-farnesene (6.4%). Then, its antioxidant properties were
examined using the DPPH and ABTS assays and the IC50 values were determined. The potential
antioxidant activity was also observed as a protective activity of the oil against the H2O2 induced oxidative stress and DNA damage in HaCaT cells, using the comet assay. Finally, the
antiproliferative activity of the oil was evaluated against a panel of cancer cell lines including
A375, Caco2, PC3 and DU145 using the sulforhodamine B (SRB) assay and the EC50 values were
determined. The oil showed similar activity against all cell lines tested, being more sensitive
against the in vitro model of skin melanoma. Significant antimicrobial activity was observed
against the microbial strains S. aureus, S. epidermidis, E. coli, L. monocytogenes, S. enteritidis, S.
typhimurium, P. fragi, S. cerevisiae and A. niger by disc diffusion assay. In conclusion, the results
are encouraging and indicate that essential oil from Sideritis raeseri possesses favorable
biological properties that may have potential applications in the food and pharmaceutical
industries.
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Η ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΔΡΟΣΟΦΙΛΑ
Σκουλάκης Ευθύμιος Μ. X.
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμινγκ”, 16672 Βάρη Αττικής

Η εξοικείωση είναι μια μορφή συμπεριφορικής πλαστικότητας που επιτρέπει στα ζώα να
αγνοούν επαναλαμβανόμενα ή παρατεταμένα μη ενισχυόμενα ερεθίσματα και φαίνεται να
χαρακτηρίζει την επιλεκτική προσοχή. Ανωμαλίες στη εξοικείωση έχουν συνδεθεί με
ελλειμματική προσοχή (ΔΕΠΥ) και σχιζοφρένεια. Αν και νευρικά κυκλώματα που διέπουν την
εξοικείωση των αισθητηρίων νευρώνων έχουν περιγραφεί, λίγα είναι γνωστά για τα αντίστοιχα
κυκλώματα και νευρώνες καθώς και τους μοριακούς μηχανισμούς που διέπουν την εξοικείωση
στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ) και πιθανώς αποτελούν τη βάση των αποφάσεων να
αγνοηθούν ή όχι ερεθίσματα. Χρησιμοποιούμε την Drosophila melanogaster και μια
φαρμακογενετική προσέγγιση για τη διαλεύκανση των νευρωνικών κυκλωμάτων και των
μηχανισμών που διέπουν την εξοικείωση. Είναι ενδιαφέρον, ότι μεταλλάγματα με πρόωρη
εξοικείωση αποκρίνονται σε μεθυλφαινυδάτη, ένα κοινό φάρμακο για τη θεραπεία της ΔΕΠΥ,
ενώ η καθυστερημένη εξοικείωση είναι αναστρέψιμη με Κλωζαπίνη και Ρισπεριδόνη που
χρησιμοποιούνται σε σχιζοφρενείς που επίσης παρουσιάζουν δυσκολίες εξοικείωσης. Ως εκ
τούτου, φαίνεται ότι η προσέγγιση και τα ευρήματά μας υπόσχονται την κατανόηση της
αιτιολογίας των ανθρώπινων διαταραχών ελαττωματικής εξοικείωσης, όπως η ΔΕΠΥ και η
σχιζοφρένεια.
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PHARMACOGENETICS OF HABITUATION IN DROSOPHILA
Skoulakis Efthimios M. C
Biomedical Sciences Research Centre (BSRC) “Alexander Fleming”, 16672 Vari, Attikis

Habituation is a form of behavioral plasticity that permits animals to ignore repetitive or
prolonged non-reinforced stimuli that likely underlies selective attention. Defective habituation
has been linked to attention deficits and schizophrenia. Although neurons and mechanisms that
govern habituation of sensory neurons have been described, little is known about the
mechanisms that govern habituation in the Central Nervous system (CNS), that likely underlie
decisions to attend or ignore stimuli. We use Drosophila melanogaster and a pharmacogenetic
approach to elucidate neuronal circuits and mechanisms that underlie habituation. Interestingly,
mutants that habituate prematurely and are responsive to Methylphenydate, a common drug to
treat ADD/ADHD and conversely, while the with delayed habituation in others in reversible by
Clozapine and Riperidone used to treat human schizophrenics that also present difficulty in
habituation. Therefore, it appears that our approach and findings hold promise towards
understanding the etiology of human disorders with habituation defects such as ADD and
Schizophrenia.
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ΜΕΛΕΤΗ
ΤΩΝ
ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΜΕ
ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ FACTOR V LEIDEN (G1691A), FACTOR II
PROTHROMBIN (G2021A) KAI MTHFR C677T & A1298G ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Σουλιτζής Νικόλαος2,4,Ίτζιου Αικατερίνη1,3, Μίμτση Χριστίνα1, Τερζή Μαρία1, Μαραγγινός
Αθανάσιος1, Μπαλής Βασίλειος1,2
1

Τμήμα Βιοϊατρικής, ΑΚΜΗ Μητροπολιτικό Κολλέγιο, Ελ. Βενιζέλου 14, 546 24, Θεσσαλονίκη
ΙΣΤΟΓΕΝΕΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε., Μοριακά Διαγνωστικά Εργαστήρια, Τσιμισκή 33, 546 24, Θεσσαλονίκη
3
Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24, Θεσσαλονίκη
4
Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, 710 03 Ηράκλειο
2

Η παρουσία συγκεκριμένων πολυμορφισμών σε γονίδια που κωδικοποιούν διάφορους
παράγοντες πήξης του αίματος σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καθ’ έξιν αποβολών,
θρομβώσεων ή και άλλων καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν
να προσδιορίσει τη συχνότητα των πολυμορφισμών Factor V Leiden (G1691A), Factor II
Prothrombin (G2021A) και MTHFR C677T & A1298G στον Ελληνικό πληθυσμό. Περιφερικό αίμα
από 50 υγιείς δότες (25 άνδρες και 25 γυναίκες) μέσης ηλικίας 25 ετών (εύρος: 18-45 έτη)
συλλέχθηκε στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης (AMC). Η εκχύλιση του γενετικού υλικού
πραγματοποιήθηκε με το Quick-DNA Miniprep κιτ (Zymo Research Corp, Irvine, CA), και η
συχνότητα των 4 πολυμορφισμών προσδιορίστηκε με Real-Time PCR χρησιμοποιώντας το
Coagu Panel κιτ (Immunospark s.r.l., Rome, Italy). Όλες οι πειραματικές διαδικασίες
πραγματοποιήθηκαν στα εργαστήρια της «ΙΣΤΟΓΕΝΕΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», στη Θεσσαλονίκη. Οι
συχνότητες των γονοτύπων ήταν οι ακόλουθες: Factor V G1691: 47/50 (94%) ομόζυγοι αγρίου
τύπου (WT), 3/50 (6%) ετερόζυγοι, 0/50 (0%) ομόζυγοι μεταλλαγμένοι (Mut); Factor II G2021A:
50/50 (100%) ομόζυγοι WT, 0/50 (0%) ετερόζυγοι, 0/50 (0%) ομόζυγοι Mut; MTHFR C677T: 19/50
(38%) ομόζυγοι WT, 24/50 (48%) ετερόζυγοι, 7/50 (14%) ομόζυγοι Mut; MTHFR A1298G: 22/50
(44%) ομόζυγοι WT, 23/50 (46%) ετερόζυγοι, 5/50 (10%) ομόζυγοι Mut. Όλοι οι γονότυποι ήταν
σε ισορροπία Hardy-Weinberg. Οι υπολογιζόμενες συχνότητες των αλληλομόρφων (Factor V:
97% για το προγονικό αλληλόμορφο και 3% για το μεταλλαγμένο αλληλόμορφο; Factor II: 100%
προγονικό αλληλόμορφο, 0% μεταλλαγμένο αλληλόμορφο; MTHFR C677T: 62% προγονικό
αλληλόμορφο, 38% μεταλλαγμένο αλληλόμορφο; MTHFR A1298G: 67% προγονικό
αλληλόμορφο, 33% μεταλλαγμένο αλληλόμορφο), είναι παρόμοιες με αυτές που έχουν
δημοσιευτεί για Καυκάσιους πληθυσμούς. Ωστόσο, χρειάζεται μεγαλύτερο πλήθος δειγμάτων για
να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη συχνότητα εμφάνισης των
συγκεκριμένων πολυμορφισμών στον ελληνικό πληθυσμό.
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STUDY OF THROMBOPHILIA-ASSOCIATED POLYMORPHISMS
FACTOR V LEIDEN (G1691A), FACTOR II PROTHROMBIN (G2021A)
AND MTHFR C677T & A1298G IN THE GREEK POPULATION
Soulitzis Nikolaos2,4, Itziou Aikaterini1,3, Mimtsi Christina1, Terzi Maria1, Maragginos
Athanasios1, Balis Vasileios1,2
1

Biomedical Sciences, Metropolitan College of Thessaloniki, 14 El. Venizelou Str., 546 24, Thessaloniki, Greece
IstoGen P.C., Molecular Diagnostics Laboratories, 33 Tsimiski Str., 546 24 Thessaloniki, Greece
3
Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24, Thessaloniki, Greece
4
Laboratory of Clinical Virology, Medical School, University of Crete, 710 03 Heraklion, Crete, Greece
2

The presence of specific DNA mutations/polymorphisms in various genes encoding blood
clotting factors has been associated with increased risk for recurrent miscarriages, venous
thromboembolism or other cardiovascular disorders. The purpose of this population-based
study was to investigate the frequency of Factor V Leiden (G1691A), Factor II Prothrombin
(G2021A) and MTHFR C677T & A1298G polymorphisms in the Greek general population.
Peripheral blood from 50 healthy blood donors (25 male and 25 female) with median age 25
years (range 18-45) was collected at the AKMI Metropolitan College (AMC) in Thessaloniki. DNA
was extracted with the Quick-DNA Miniprep Kit (Zymo Research Corp, Irvine, CA), and the
frequency of the 4 studied polymorphisms was determined by Real-Time PCR using fluorescence
probes with the Coagu Panel Kit (Immunospark s.r.l., Rome, Italy). All experimental procedures
were carried out at the laboratories of “IstoGen P.C.”, in Thessaloniki. The genotypic frequencies
of the studied polymorphisms were: a) Factor V G1691: 47/50 (94%) homozygous wild-type (WT),
3/50 (6%) heterozygous, 0/50 (0%) homozygous mutated (Mut); b) Factor II G2021A: 50/50
(100%) homozygous WT, 0/50 (0%) heterozygous, 0/50 (0%) homozygous Mut; c) MTHFR C677T:
19/50 (38%) homozygous WT, 24/50 (48%) heterozygous, 7/50 (14%) homozygous Mut; d)
MTHFR A1298G: 22/50 (44%) homozygous WT, 23/50 (46%) heterozygous, 5/50 (10%)
homozygous Mut. All observed genotypes were in Hardy-Weinberg equilibrium. The calculated
allele frequencies (Factor V: 97% for the ancestral allele and 3% for the mutated allele; Factor II:
100% ancestral allele, 0% mutated allele; MTHFR C677T: 62% ancestral allele, 38% mutated allele;
MTHFR A1298G: 67% ancestral allele, 33% mutated allele), are similar to ones reported for
Caucasian populations. However, a larger cohort is needed to more accurately determine the
frequency of these polymorphisms in the Greek population.
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Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ NS5 ΜΕΘΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ DENGUE 3:
ΕΚΦΡΑΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΑ ΔΟΜΙΚΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Σπηλιοπούλου Μαρία, Μπασταλίας Κωνσταντίνος, Βαλμάς Αλέξανδρος, Φίλη Σταυρούλα,
Νικολόπουλος Νίκος, Χριστοπούλου Μαγδαληνή, Καραβασίλη Φωτεϊνή , Ροσμαράκη
Ελευθερία, Lichière Julie, Fitch Andrew, Beckers Detlef, Degen Thomas, Παπαγεωργίου
Νικόλας, Canard Bruno, Coutard Bruno, και Μαργιωλάκη Ειρήνη
1

Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστημιούπολη,
26500 Πάτρα
2
Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques, CNRS and Universités d’Aix-Marseille I et II, UMR 6098, ESIL
Case 925, 13288 Marseille, France
3
European Synchrotron Radiation Facility, BP 220, 38043 Grenoble CEDEX 9, France,
4
PANalytical B.V., Lelyweg 1, 7602 EA Almelo, The Netherlands

Οι μολύνσεις από φλαβοϊούς μπορούν να οδηγήσουν σε απειλητικές για τη ζωή ασθένειες.
Γίνεται, επομένως, αντιληπτή η σπουδαιότητα της εκτεταμένης έρευνας που βρίσκεται αυτή τη
στιγμή σε εξέλιξη για την ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων και βελτιωμένων αντι-ιικών
ενώσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή, στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η έκφραση,
απομόνωση, κρυστάλλωση και η πρωταρχική δομική ανάλυση μέσω περίθλασης ακτίνων-Χ ενός
μέλους του συμπλόκου αντιγραφής των φλαβοϊών, της επικράτειας mRNA μεθυλτρανσφεράσης
(MTase) της μη-δομικής πρωτεΐνης 5 (NS5) του ορότυπου 3 του παθογόνου φλαβοϊού, Dengue
virus (DENV3). Πολυκρυσταλλικά πρωτεϊνικά δείγματα, κατάλληλα για μετρήσεις μέσω
περίθλασης ακτίνων-Χ (XRPD), παρήχθησαν παρουσία PEG 8000 (25-32.5% (w/v)), 0.1 M TrisAmino, σε ένα εύρος pH από 7.0 έως 8.0. Ένα πολύμορφο ορθορομβικής συμμετρίας (space
group: P21212, a = 61.9 Å, b = 189.6 Å, c = 52.4 Å) ταυτοποιήθηκε. Τα αποτελέσματα αυτά
αποτελούν το πρώτο βήμα για τον πλήρη δομικό χαρακτηρισμό του μορίου μέσω XRPD,
συνδράμοντας στην ευρύτερη αντιική έρευνα γύρω από τον Δάγγειο καθώς και άλλους
επικίνδυνους για την δημόσια υγεία φλαβοϊούς.

266

Proceedings of the 39th E.E.B.E.Scientific Conference, Lamia, May 25-27, 2017

DENGUE VIRUS 3 NS5 METHYLTRANSFERASE DOMAIN:
EXPRESSION, PURIFICATION, CRYSTALLIZATION AND FIRST
STRUCTURAL DATA FROM MICROCRYSTALLINE SPECIMENS
Spiliopoulou Maria, Bastalias Konstantinos, Valmas Alexandros, Fili Stavroula,
Nikolopoulos Nikos, Christopoulou Magdalini, Karavassili Fotini, Rosmaraki Eleftheria,
Lichière Julie, Fitch Andrew, Beckers Detlef, Degen Thomas, Papageorgiou Nicolas, Canard
Bruno, Coutard Bruno, Margiolaki Irene
1

Division of Genetics, Cell Biology and Development, Department of Biology, University of Patras, University Campus,
26500 Patras, Greece
2
Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques, CNRS and Universités d’Aix-Marseille I et II, UMR 6098, ESIL
Case 925, 13288 Marseille, France
3
European Synchrotron Radiation Facility, BP 220, 38043 Grenoble CEDEX 9, France
4
PANalytical B.V., Lelyweg 1, 7602 EA Almelo, The Netherlands

Flavivirus infections can result in life-threatening diseases of epidemic magnitudes, thus
extensive research is currently on-going towards the development of efficient vaccines and
approved antiviral compounds. We present here the expression, purification, crystallization and
preliminary X-ray diffraction analysis of one of the components of the flavivirus replication
complex, the non-structural protein 5 (NS5) mRNA methyltransferase (MTase) domain, from an
emerging pathogenic flavivirus, Dengue virus 3 (DENV3). Polycrystalline precipitates of DENV3
MTase, suitable for X-ray powder diffraction (XRPD) measurements, were produced in the
presence of PEG 8000 (25-32.5% (w/v)), 0.1 M Tris-Amino, in a pH range from 7.0 to 8.0. A
polymorph of orthorhombic symmetry (space group: P21212, a = 61.9 Å, b = 189.6 Å, c = 52.4 Å)
was identified via XRPD. These results constitute the first step towards the complete structural
determination of this molecule via XRPD, assisting the wider antiviral research on dengue virus
and other dangerous for public health flaviviruses.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΥΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ
ΙΣΟΜΟΡΦΩΝ
ΤΗΣ
ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
Σταυροπούλου Ν.1‡, Ατσοπάρδη Κ.1‡, Κοροβίλα Χ1#, Κότσιρα M-X. 1, Βύνια Μ.1, Ζιάμπα Κ.1,
Κοκκόσης Α.Γ.1+, Παναγόπουλος Ν.Θ.1, Μαργαρίτη Μ.1
1

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, 26504, Ελλάδα
Παρούσα Διεύθυνση: Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας και Ανοσολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστήμιο Πατρών,
Ρίο, 26504, Ελλάδα
+
Παρούσα Διεύθυνση: Τμήμα Φαρμακολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Stony Brook, Stony Brook, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
‡
Ισότιμη συνεισφορά
#

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης της ηλικίας τόσο στην
κινητικότητα όσο και στην αναλογία των δύο ισομορφών (έχει προταθεί ως βιοδείκτης
νευροεκφύλισης) της ενεργότητας της ακετυλοχολινεστεράσης (AChE) εγκεφαλικών περιοχών
ενήλικων (3-4 μηνών) και γηραιών μυών (15-16 μηνών) και των δύο φύλων. Για τη διερεύνηση
της κινητικότητας των μυών πραγματοποιήθηκε δοκιμασία ανοιχτού πεδίου κατά την οποία
καταμετρήθηκε ο αριθμός των εισόδων στο κεντρικό τετράγωνο της συσκευής (δείκτης
κινητικότητας). Εν συνεχεία, τα πειραματόζωα θυσιάστηκαν και απομονώθηκαν εγκεφαλικές
περιοχές (εγκεφαλικός φλοιός, ιππόκαμπος, ραβδωτό και παρεγκεφαλίδα) με σκοπό τον
προσδιορισμό της ενεργότητας των G1 (βρίσκεται κυρίως στο SS κλάσμα (Salt Soluble) και G4
(βρίσκεται κυρίως στο DS κλάσμα (Detergent-soluble)) ισομορφών της ακετυλοχολινεστεράσης
(AChE) με τη χρωματομετρική μέθοδο του Ellman. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι α) οι γηραιοί
μύες, θηλυκοί και αρσενικοί, παρουσίασαν στατιστικώς σημαντική μείωση του αριθμού των
εισόδων στο κεντρικό τετράγωνο της συσκευής σε σύγκριση με τους αντίστοιχους ενήλικους, β)
το γήρας είχε επίδραση στην αναλογία SS/DS στην παρεγκεφαλίδα, στον ιππόκαμπο και στο
ραβδωτό στους αρσενικούς μύς και στον εγκεφαλικό φλοιό και στον ιππόκαμπο στους θηλυκούς
μυς. Συμπερασματικά, το γήρας προκάλεσε μείωση της κινητικότητας των μυών και επηρέασε
διαφοροτρόπως (αύξηση ή μείωση) και με φυλοεξαρτώμενο ιστοειδικό τρόπο τo λόγο της
ενεργότητας των ισομορφών της ακετυλοχολινεστεράσης στις υπό μελέτη εγκεφαλικές περιοχές.
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AGEING EFFECT ON MOBILITY BEHAVIOR OF MICE AND ON THE
RATIO OF ACETYLCHOLINESTERASE ISOFORMS’ ACTIVITY ON THEIR
SPECIFIC BRAIN REGIONS
Stavropoulou N.1‡, Atsopardi K.1‡, Korovila C.1#, Kotsira M-C.1, Vynia M.1, Ziampa K.1,
Kokkosis G.A.1+, Panagopoulos N.T.1, Margarity M.
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‡
Equal contribution
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The aim of the present study was to investigate the effect of age in both mobility and the ratio of
the acetylcholinesterase (AChE) two isoforms’ activity (proposed as biomarker of
neurodegeneration) in brain regions of adult (3-4 months) and aged mice (15- 16 months), both
males and females. For the investigation of mobility in mice, an open field test was performed,
with the aim of measuring the number of entries on the central square of the apparatus
(mobility marker). Then, the mice were sacrificed and brain regions (cerebral cortex,
hippocampus, striatum and cerebellum) were isolated in order to determine the activity of G1
(mostly found in the SS fraction (Salt Soluble) and G4 (mostly found in DS fraction (Detergentsoluble)) isoform of acetylcholinesterase (AChE) with the colorimetric method of Ellman. The
results revealed that a) the aged mice, both males and females, showed a statistically significant
reduction in the number of entries on the central square of apparatus in comparison with the
corresponding adults, b) ageing affects the ratio of SS / DS in the cerebellum, hippocampus and
striatum of male mice and in the cerebral cortex and hippocampus of female mice. In conclusion,
ageing caused reduction in mobility of mice and affects variously (increase or decrease), in a sexdependent and brain region- specific manner the ratio of AChE isoforms’ activity.
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ HSPS ΚΑΙ MAPKS ΣΤΑ ΕΙΔΗ
CARASSIUS GIBELIO ΚΑΙ CYPRINUS CARPIO ΣΤΙΣ ΛΙΜΝΕΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΒΟΛΒΗ
Στεργίου Π.Γ., Τσουλιά Θ., Μπόμπορη Δ.Χ., Αντωνοπούλου Ε.
1
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2

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της επίδρασης των ανθρωπογενών πιέσεων στη
φυσιολογική απόκριση των ψαριών Carassius gibelio (πεταλούδα) και Cyprinus carpio (γριβάδι)
από τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη. Η Κορώνεια είναι μία ρηχή (μέγιστο βάθος 3m) λίμνη, στην
οποία από το 2005 εφαρμόζεται σχέδιο περιβαλλοντικής αποκατάστασής της, με πρόσφατα
αναπτυγμένους ιχθυοπληθυσμούς, αφού η ιχθυοπανίδα της είχε εξαφανιστεί μετά την
οικολογική καταστροφή της το 1995. Αντίθετα, η Βόβλη είναι μία βαθιά (μέγιστο βάθος 23m),
εύτροφη λίμνη. Πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες ψαριών (Νοέμβριος 2016), με απλάδια
δίχτυα τύπου Nordic (άνοιγμα ματιού: 5-55 mm). Παράλληλα καταγράφηκαν οι τιμές ορισμένων
φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού [θερμοκρασία (oC), αλατότητα (ppt), αγωγιμότητα
(μS/cm), συγκέντρωση διαλυμένου οξυγόνου (mg/l), pH]. Σε κάθε δειγματοληψία λαμβάνονταν
ιστοί βραγχίων από τα είδη Carassius gibelio και Cyprinus carpio, στα δείγματα των οποίων
πραγματοποιήθηκε ανοσοανίχνευση των πρωτεϊνικών δεικτών καταπόνησης Hsp60, Hsp90, p38MAPKs και ERKs, μέσω της μεθόδου ηλεκτροφόρησης σε πηκτή πολυκρυλαμιδίου, παρουσία
δωδεκυλοθειικού νατρίου (SDS-PAGE), κατά Western blot. Στα δείγματα και των δύο ειδών από
τη λίμνη Κορώνεια παρατηρήθηκαν υψηλότερα επίπεδα έκφρασης πρωτεϊνών σε σύγκριση με
αυτά που προέρχονταν από τη Βόλβη, φαινόμενο που ενδεχομένως οφείλεται στο ότι η
Κορώνεια θεωρείται πιο επιβαρυμένη από τη Βόλβη. Από τη σύγκριση των δύο ειδών
παρατηρήθηκε πιο έντονη απόκριση στο γριβάδι και στις δύο λίμνες, γεγονός που πιθανώς
υποδηλώνει τη μεγαλύτερη ανοχή της πεταλούδας σε επιβαρυμένα υδάτινα οικοσυστήματα σε
σχέση με το γριβάδι. Ωστόσο, για την εξαγωγή ασφαλέστερων αποτελεσμάτων και την καλύτερη
κατανόηση των φυσιολογικών μηχανισμών απόκρισης των ειδών είναι απαραίτητη η χρήση
επιπρόσθετων δεικτών καταπόνησης.
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PRELIMINARY RESPONSE RESULTS OF THE FAMILY MEMBERS OF
HSPS AND MAPKS PROTEINS IN THE FISH SPECIES CARASSIUS
GIBELIO AND CYPRINUS CARPIO FROM LAKES KORONEIA AND VOLVI
Stergiou PG, Tsoulia T, Bobori DC, Antonopoulou E
1
2
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The present study aimed to investigate the effects of anthropogenic pressures in the
physiological response of the fish species Carassius gibelio (prussian carp) and Cyprinus carpio
(carp) from the lakes Koroneia and Volvi. Lake Koroneia is a shallow (maximum depth 3m) lake,
which is under a restoration plan since 2005. Recently, fish populations re-established in the
system, after 1995, when its fish fauna has been destroyed. On the contrary, Vovli is a deep
(maximum depth 23m), eutrophic lake. Fish samplings were conducted (November 2016) by
Nordic multi-mesh gillnets (mesh size: 5-55 mm). Subsequently, the values of temperature (oC),
salinity (ppt), conductivity (μS/cm), dissolved oxygen (mg/l) and pH were measured in situ. Gill
tissues from the species Carassius gibelio and Cyprinus carpio were used and the molecular
responses were addressed through the expression levels of the proteins Hsp60, Hsp90, p38MAPKs and ERKs, using SDS-PAGE, by Western blot. The samples from Lake Koroneia showed
significantly higher protein expression levels compared to those derived from Lake Volvi, for
both species, possibly due to the greater environmental degradation of the former. The
interspecies comparisons revealed that Cyprinus carpio responded more intensely, in both lakes,
than Carassius gibelio, probably due to its lower tolerance in polluted aquatic ecosystems. The
use of additional molecular stress indicators is recommended in order to understand better the
physiological response mechanisms of the species prior to any drawing of conclusion.
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Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 3'-UTR ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ
ΤΗΣ ΚΟΝΝΕΞΙΝΗΣ 26 ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ
Στυλιανάκη Έλλη-Άννα, Καρπούζης Αντώνιος, Βελετζά Σταυρούλα
Εργαστήριο Ιατρικής Βιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιούπολη, Αλεξανδρούπολη

Η ψωρίαση vulgaris είναι μια ανοσολογικής αρχής φλεγμονώδης δερματοπάθεια που προκαλεί
παθολογικά αυξημένη παραγωγή επιδερμικών κυττάρων (υπερκεράτωση) δημιουργώντας
χαρακτηριστικές φολιδωτές κηλίδες, τις ψωριασικές πλάκες. Ανάλογα με την ηλικία που
εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα χωρίζεται σε δύο μορφές: την πρώιμη (εμφάνιση
συμπτωμάτων πριν τα 40 έτη) και την όψιμη (εμφάνιση συμπτωμάτων από την πέμπτη δεκαετία
και έπειτα). Μελέτες έδειξαν ότι οι ψωριασικές πλάκες εμφανίζουν αυξημένη έκφραση του
γονιδίου GJB2 το οποίο κωδικοποιεί την κοννεξίνη 26, μία πρωτεΐνη που αποτελεί υπομονάδα
μερικών χασματοσυνδέσμων. Ένας παράγοντας που επηρεάζει τα επίπεδα έκφρασης ενός
γονιδίου είναι οι μεταλλάξεις στην 3'-UTR. Η παρούσα μελέτη έχει ως σκοπό τη σύγκριση της
συχνότητας εμφάνισης του πολυμορφισμού rs3751385:C>T, που εδράζεται στην 3'-UTR του
γονιδίου GJB2, μεταξύ ατόμων με ψωρίαση και ατόμων του γενικού πληθυσμού. Η γονοτύπηση
έγινε με τη μέθοδο PCR-RFLP σε άτομα που κατάγονται από τη Θράκη και η στατιστική ανάλυση
πραγματοποιήθηκε με χρήση του πακέτου SPSS 17.0. Ο αριθμός των ψωριασικών ασθενών που
συμμετείχαν είναι 173, ενώ οι μάρτυρες 171 οι οποίοι και αντιστοιχήθηκαν ανάλογα με την ηλικία
και το φύλο. Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι τα εξής: δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική
διαφορά στη φορεία του αλληλομόρφου Τ (γονότυποι CT και TT) μεταξύ ασθενών (26,6%) και
μαρτύρων (36%) (p=0,088) αλλά ούτε και μεταξύ φύλων ή πασχόντων από τις δύο μορφές της
νόσου (p=0,367, p=0,417). Στην υποκατηγορία των αρρένων πασχόντων από πρώιμης έναρξης
ψωρίαση όμως, εμφανίστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στη φορεία αυτού του
αλληλομόρφου σε σχέση με τους ασθενείς με όψιμη έναρξη (30,6% έναντι 12,8%, p=0,038). Το
γεγονός αυτό δίνει μία ακόμα ένδειξη ότι ενδεχομένως αυτές οι δύο μορφές ψωρίασης
αποτελούν διακριτές οντότητες παρά τις ομοιότητες στην κλινική τους εικόνα, ενώ ταυτόχρονα
δίνει έναυσμα για διατύπωση περαιτέρω ερωτημάτων σχετικά με την παθοφυσιολογία της
νόσου.
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A POLYMORPHISM AT THE 3'-UTR OF CONNEXIN 26 GENE AND ITS
CONTRIBUTION TO PSORIASIS VULGARIS
Stylianaki Elli-Anna, Karpouzis Anthony, Veletza Stavroula
Laboratory of Medical Biology, Democritucs University of Thrace, University Campus, Alexandroupolis

Psoriasis vulgaris is an immune-mediated inflammatory disease that mainly affects skin causing
characteristic scaly patches, called psoriatic plaques, due to pathological quick renewal of the
epidermis (hyperkeratosis). Depending on patient's age at the initial symptoms' appearance,
psoriasis is divided into early onset (first symptoms appear before the age of 40) and late onset
(first symptoms appear on or past the fifth decade). Studies have shown that GJB2, a gene
encoding connexin 26, a subunit on some types of gap junctions, is highly expressed on
psoriatic plaques. Other studies show that mutations on 3'-UTR may alter the expression levels of
a gene. The aim of this study was to compare the frequency of the rs3751385:C>T, a
polymorphism located at the 3'-UTR of the gene, in patients with psoriasis and people from the
general population. As a genotyping method PCR-RFLP was performed on 173 patients and 171
controls originated from Thrace, Greece. Patients and controls were matched regarding sex and
age. For statistical analysis SPSS 17.0 statistical package was used. Considering the presence of T
allele (genotypes CT and TT) the results of this research didn't reveal a statistically significant
difference between psoriatic patients (26.6%) and general population (36%) (p=0.088) neither
between sexes and patients with early or late onset of the disease (p=0.367, p=0.417). However,
significant difference in the appearance of the allele (p=0.038) was found between the
subpopulation of male patients suffering from early onset psoriasis (30.6%) and those suffering
from late onset disease (12.8%). The outcome of this research may be an additional sign that
these two forms of psoriasis may be two distinct entities even though they share nearly the
same clinical features. Moreover, these results trigger further questions regarding the
pathophysiology of this certain disease.
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ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΥΜΒΙΩΤΙΚΟΥ ΑΜΦΙΠΟΔΟΥ
COLOMASTIX PUSILLA (PERACARIDA: CRUSTACEA) ΣΤΟΝ ΣΠΟΓΓΟ
APLYSINA AEROPHOBA ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Συροπούλου Ελισάβετ, Αντωνιάδου Χρυσάνθη, Σγαρδέλης Στέφανος, Βουλτσιάδου Ελένη
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2

Τα αμφίποδα της οικογένειας Colomastigidae αποτελούν κοινούς ενδοσυμβιωτικούς
οργανισμούς των σπόγγων. Ο Μεσογειακός σπόγγος Aplysina aerophoba αποτελεί
χαρακτηριστικό παράδειγμα μηχανικού οικοσυστήματος, καθώς παρέχει ενδιαίτημα σε πλήθος
οργανισμών. Η παρούσα έρευνα στοχεύει στη μελέτη της πληθυσμιακής οικολογίας (αφθονία,
βιομετρία, αναλογία φύλου) του αμφιπόδου Colomastix pusilla, μοναδικού εκπροσώπου της
οικογένειας στη Μεσόγειο, που ζει στα κανάλια του σπόγγου A. aerophoba σε βραχώδη
υποπαλιρροιακά κρημνίσματα. Δείγματα σπόγγου συλλέχθηκαν με αυτόνομη κατάδυση στην
Κακιά Σκάλα Χαλκιδικής από τα δύο διαφορετικά βάθη εξάπλωσής του στην περιοχή (3 δείγματα
στα 5-10 m και 3 στα 50-60 m). Τα καρκινοειδή ήταν η επικρατέστερη ταξινομική ομάδα (78,5%)
συμβιωτικής μακροπανίδας. Κυρίαρχη ομάδα αναδείχθηκαν τα Amphipoda (940 άτομα, 7 είδη),
εξαιτίας της πληθυσμιακής πυκνότητας του C. pusilla που κάλυπτε το 97,7% της συνολικής
αφθονίας τους. Καταμετρήθηκαν 193 ώριμα άτομα του είδους (134 θηλυκά, 59 αρσενικά) και 725
νεαρά, εκ των οποίων το 97,1% βρέθηκε στην κατώτερη βαθυμετική ζώνη, πιθανόν εξαιτίας
ευνοϊκότερων περιβαλλοντικών συνθηκών για την αναπαραγωγή. Η αναλογία φύλου ήταν υπέρ
των θηλυκών και στα δύο βάθη, κάτι που ενδεχομένως σχετίζεται με την αναπαραγωγική
στρατηγική των ειδών της οικογένειας (διαδοχικός ερμαφροδιτισμός). Το μέγεθος σώματος που
μετρήθηκε στα ώριμα άτομα με το λογισμικό BitNem ήταν σχετικά μικρό για το είδος και διέφερε
σημαντικά στα δύο φύλα (αρσενικά 3,8±0,5 mm, θηλυκά 3,4±0,4 mm). Το μέγεθος των καναλιών
του σπόγγου ενδεχομένως επηρεάζει και το σωματικό μέγεθος του C. pusilla, όπως έχει
αναφερθεί και για άλλα είδη του γένους. Το βάθος βρέθηκε να επηρεάζει σημαντικά το σωματικό
μέγεθος, τόσο των θηλυκών όσο και των αρσενικών ατόμων, με τα μεγαλύτερα μήκη σώματος
και για τα δύο φύλα να παρατηρούνται στην ανώτερη βαθυμετρική ζώνη. Τα αποτελέσματα αυτά
αναδεικνύουν τη σημαντική ενδοειδική ποικιλομορφία του C. pusilla.
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POPULATION ECOLOGY OF THE AMPHIPOD COLOMASTIX PUSILLA
ACCOSIATED WITH THE SPONGE APLYSINA AEROPHOBA
(PERACARIDA: CRUSTACEA) IN THE NORTH AEGEAN SEA
Syropoulou Elisavet, Antoniadou Chrysanthi, Sgardelis Stefanos, Voultsiadou Eleni
1

Division of Zoology, Department of Biology, AUTh
Division of Ecology, Department of Biology, AUTh

2

The amphipods of the family Colomastigidae represent common endosymbionts of sponges.
The Mediterranean sponge species Aplysina aerophoba is a typical ecosystem engineer, since it
constitutes a major habitat for a variety of organisms. The present study aims to examine the
population ecology (abundance, biometry, sex ratio) of the amphipod Colomastix pusilla,
exclusive representative of the family in the Mediterranean, hosted in the canals of A. aerophoba
on sublittoral rocky cliffs. Sponge samples were collected with SCUBA-diving from the area of
Kakia Skala Chalkidiki in both bathymetric zones of the species distribution (3 samples at 5-10 m
and 3 at 50-60 m). Crustaceans were the dominant taxon (78.5%) of the symbiotic macrofauna.
Amphipoda dominated (940 specimens, 7 species) due to the population density of C. pusilla,
which represented 97.7% of the total amphipod abundance. Overall, 193 mature individuals of
the species were counted (134 female, 59 male) and 725 juveniles. Of the juveniles 97.1% were
found in the deep bathymetric zone, probably because the environmental conditions there are
more favorable for the species reproduction. Sex ratio departed from 1:1 in favor of females in
both bathymetric zones, which is probably related to the reproductive strategy of
Colomastigidae (sequential hermaphroditism). Body length of mature individuals was measured
using the BitNem software, and differed significantly between the two sexes (males 3,8±0,5 mm,
females 3,4±0,4 mm). The size of sponge canals probably affects the body size of C. pusilla, as it
has been suggested for other species of the genus. Depth was found to substantially influence
the body size in both males and females; the greater body sizes were found for both sexes at the
upper depth zone. These results indicate considerable intraspecific morphological variation in C.
pusilla.
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ DNA
ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ
Τακοπούλου Η., Χάρλα Κ., Κουμπή Δ., Δαράκη Α., Αλεπόρου Β., Σαμπάνη Κ., Κόλλια Π.
1
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2

Τα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (ΜΔΣ) αποτελούν ετερογενή ομάδα επίκτητων κλωνικών
νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από διαταραχές στη διαφοροποίηση των βλαστικών
αιμοποιητικών κυττάρων και αυξημένο κίνδυνο εξέλιξης σε οξεία μυελογενή λευχαιμία. Το
μεγαλύτερο ποσοστό των πρωτογενών MΔΣ χαρακτηρίζονται από χρωμοσωμικές αλλοιώσεις.
Έχει δειχθεί ότι η αποτυχία αναγνώρισης ή και επιδιόρθωσης θραύσεων είτε της μίας αλυσίδας
του DNA (SSB) είτε των δύο αλυσίδων του DNA (DSB) μπορούν να οδηγήσουν σε χρωμοσωμικές
αλλοιώσεις. Η μη ομόλογη σύνδεση άκρων (NHEJ) και o ομόλογος ανασυνδυασμός (HR) ανήκουν
στην επιδιόρθωση DSB,ενώ ο μηχανισμός αντικατάστασης αλλοιωμένης βάσης νουκλεοτιδίου
(NER) ανήκει στην επιδιόρθωση SSB. Σκοπός της μελέτης ήταν η γονοτυπική ανάλυση Ελλήνων
ασθενών με πρωτοπαθές ΜΔΣ για τους πολυμορφισμούς C26T, G135C των LIG4 και RAD51
γονιδίων επιδιόρθωσης που συμμετέχουν στους NHEJ και HR, αντίστοιχα, καθώς και των
πολυμορφισμών G312Α και Α751C του XPD γονιδίου που συμμετέχει στο μηχανισμό NER.
Πραγματοποιήθηκε γονοτυπική ανάλυση με τη μέθοδο PCR-RFLP σε 170 ασθενείς με de novo
MΔΣ και 110 υγιείς δότες για τους πολυμορφισμούς G135C RAD51 (5’ UTR περιοχή που οδηγεί σε
υπερέκφραση της πρωτεΐνης), C26T LIG4 (Thr→Leu,κωδικόνιο 9), Α751C στο εξώνιο 23
(Lys751Gln) και G312Α στο εξώνιο 10 (Asp321Asn) του γονιδίου XPD.Τα ευρήματα έδειξαν
σημαντικά υψηλότερη συχνότητα του πολυμορφισμού C26T του γονιδίου LIG4 στους ασθενείς
συγκριτικά με τους υγιείς (C/C:46.5% έναντι 63.3%, C/T:30,3% έναντι 33,3%,T/T:23.2% έναντι 3.3%
αντιστοίχως, p0.01) καθώς και του πολυμορφισμού G312Α του XPD γονιδίου (C/C:85.4% έναντι
100%, C/T:13.4% έναντι 0% ,T/T:1.2% έναντι 0% αντιστοίχως, p0.05). Η συσχέτιση των
πολυμορφισμών G135C και Α751C των γονιδίων RAD51 και XPD, αντίστοιχα, με την εμφάνιση
ΜΔΣ δεν αναδείχθηκε σημαντική.Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πολυμορφισμοί C26T και
G312Α των LIG4 και XPD γονιδίων, αντιστοίχως, μπορούν να αποτελέσουν προδιαθεσικό,
παθογενετικό παράγοντα στην ανάπτυξη των ΜΔΣ.
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GENETIC VARIANTS OF DNA REPAIR GENES AS BIOMARKERS IN THE
PATHOGENESIS OF MYELODYSPLASTIC SYNDROMES
Takopoulou H., Charla K., Koumbi D., Daraki A., Aleporou V., Sampani C., Kollia P.
1

Division of Genetics & Biotechnology, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens, Greece
Laboratory of Health Physics, Radiobiology & Cytogenetics, NCSR “Demokritos”, Athens, Greece

2

Myelodysplastic Syndromes (MDS) comprise a heterogeneous group of acquired hematopoietic
stem cell disorders characterized by ineffective haematopoiesis and propensity to disease
evolution. More than 50% of de novo MDS cases show non-random Chromosomal Aberrations
(CA). Misrepair of Single Strand Breaks (SSB) or Double Strand Breaks (DBS) have been implicated
in the formation of CA. Non-Homologous End Joining (NHEJ) and Homologous Recombination
(HR) belong to DSB repair pathways and Nucleotide Excision Repair (NER) belong to SSB repair
pathway. The aim of the study was to investigate whether a causative relationship exists
between specific genetic variants of LIG4 and RAD51 DNA repair genes (which participate in
NHEJ and HR, respectively) as well as genetic variants of XPD DNA repair gene (which participate
in NER) and MDS. For this purpose, 170 de novo MDS patients and 110 controls were analyzed
for the germline polymorphisms G135C RAD51 (a gain-of-function mutation located in the
5’UTR, leading to protein overexpression), C26T LIG4 (Thr→Leu in codon 9), Α751C XPD in exon
23 (Lys751Gln) and G321Α in exon 10 (Asp321Asn) of XPD gene. Genotyping analysis was
performed using the PCR-RFLP method. Our findings showed a statistically significant higher
frequency in the variant genotype C26T LIG4 in MDS patients compared to controls (C/C:46.5%
vs 63.3%,C/T:30,3% vs 33,3%, T/T:23.2% vs 3.3%, respectively, p0.01) and G321Α XPD
polymorphism (C/C:85.4% vs 100%, C/T:13.4% vs 0% ,T/T: 1.2% vs 0%, respectively, p0.05). No
significant correlation in genotype variants and allele frequency of G135C RAD51 and Α751C
XPD in exon 23 was detected. The results show that C26T polymorphism in the DNA repair gene
LIG4 and G321Α XPD polymorphism are the predominant polymorphic variants in de novo MDS
patients, thereby implicating a role as a genetic risk variants in MDS susceptibility.
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ HIDDEN MARKOV ΜODELS ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΣΕ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ταμπόσης Ιωάννης, Θεοδωροπούλου Μαργαρίτα, Μπάγκος Π. Παντελής
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 35100 Λαμία, Ελλάδα

Τα κρυφά μαρκοβιανά μοντέλα (Hidden Markov Μodels-HMMs) είναι πιθανοθεωρητικά μοντέλα
που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε συστήματα επεξεργασίας ομιλίας και ανάλυσης βιολογικών
ακολουθιών. Η υπόθεση ότι πιθανότητες μετάβασης ακολουθούν μαρκοβιανή ιδιότητα, και κατά
συνέπεια τα παρατηρούμενα σύμβολα εξαρτώνται μόνο από την τρέχουσα κατάσταση, δεν
ταιριάζει απόλυτα σε όλα τα βιολογικά προβλήματα, καθώς τα γειτονικά κατάλοιπα σε μια
ακολουθία μπορεί να περιέχουν σημαντικές πληροφορίες, χρήσιμες για περιπτώσεις πρόβλεψης.
Μια σειρά από επεκτάσεις έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία για την ενσωμάτωση τέτοιου είδους
πληροφορίας οι οποίες χρησιμοποιούν είτε τις καταστάσεις ή τις παρατηρήσεις εξόδου ή και τα
δύο, κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης τους. Προτείνουμε μια επέκταση του κλασσικού HMM
στην οποία το τρέχον παρατηρούμενο σύμβολο (κατάλοιπο) εξαρτάται από την τρέχουσα
κατάσταση και επιπλέον από μια σειρά από προηγούμενα παρατηρούμενα σύμβολα. Το μεγάλο
πλεονέκτημα του μοντέλου είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί με έναν απλό τρόπο, αλλάζοντας την
παρατηρούμενη ακολουθία, και έτσι μπορεί να χρησιμοποιήσει όλους τους διαθέσιμους
αλγόριθμους για την εκπαίδευση ενός ΗΜΜ. Η απλή ιδέα πίσω από τη μέθοδο είναι η αλλαγή της
κωδικοποίησης των παρατηρούμενων συμβόλων στα δεδομένα εκπαίδευσης, επιτρέποντας ένα
μεγαλύτερο αλφάβητο. Στα νέα μοντέλα, το τρέχον παρατηρούμενο σύμβολο μιας ακολουθίας
συσχετίζεται με μία σειρά προηγούμενων παρατηρούμενων σύμβολων, χρησιμοποιώντας
παραδείγματος χάρη διαφορετικά σύμβολα ανάλογα με τις ιδιότητες των προηγούμενων
αμινοξέων (υδροφοβικότητα, πολικότητα), ούτως ώστε να βελτιωθεί η αξιοπιστία της
πρόβλεψης. Διερευνήσαμε διαφορετικά σχήματα κωδικοποίησης και πραγματοποιήσαμε
δοκιμές σε μια σειρά βιολογικών προβλημάτων που έχουν στο παρελθόν μελετηθεί από την
ομάδα μας. Η αξιολόγηση δείχνει μια γενική βελτίωση στην επιτυχία πρόβλεψης της τάξης του 18%. Τα αποτελέσματα αυτά μας ενθαρρύνουν να διερευνήσουμε περαιτέρω τις δυνατότητες
αυτής της μεθόδου.
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EXTENDING HIDDEN MARKOV MODELS TO ALLOW CONDITIONING
ON PAST OBSERVATIONS
Tamposis Ioannis, Theodoropoulou Margarita, Bagos G. Pantelis
Department of Computer Science and Biomedical Informatics, University of Thessaly, 35100 Lamia, Greece

Hidden Markov Models (HMMs) are probabilistic models which have been successfully applied in
speech recognition and computational molecular biology. However, the markovian assumption
regarding transition probabilities which dictate that the observed symbol depends only on the
current state may not be sufficient for some biological problems, since the sequence context
may contain important information useful for prediction purposes. In order, to overcome the
shortages of the first order HMM, a number of extensions have been proposed in the literature
to incorporate past information in HMMs using either the hidden states or the output
observations or both of them during the training phase. Here, we present a simple extension of
the standard HMM in which the current observed symbol (amino acid residue) depends both on
the current state and on a series of observed past symbols (in an attempt to implement
dipeptides etc.). The major advantage of the model is that its simple implementation by
changing the observed sequence, and thus it can utilize all the available algorithms for the
training or decoding of HMMs. The simple idea behind the method is to change the encoding of
the observed symbols in the training data, allowing at the same time a larger alphabet. With the
new encoding, the current observed symbol of a sequence is associated with a number of
previous observed symbols and for instance, different symbols may be used depending on the
properties of previous amino acids (hydrophobicity, polarity) to improve the reliability of the
prediction. We investigate the use of several encoding schemes and perform tests in a number
of important biological problems previously studied by our team. The evaluation shows that the
performance was increased in most of the times by 1-8% and the existing prediction methods
can be improved using this approach. These results encourage the further investigation of the
capabilities offered by such method.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΓΙΑ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΣΕ ΗΜΙΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛOΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΚΑΥΣΗΣ
Τζαναβάρη Α.Κ., Σαββίδης Αλέξανδρος Λ., Κατσίφας Ευστάθιος Α., Καραγκούνη Αμαλία Δ.
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών,15701 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα

Τα μικροφύκη αποτελούν μια εναλλακτική ανανεώσιμη πηγή για παραγωγή καυσίμων έναντι του
πετρελαίου και των παραγώγων του, καθώς έχουν τη δυνατότητα παραγωγής μεγάλων
ποσοτήτων λιπιδίων. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η βέλτιστη παραγωγή βιομάζας
μικροφυκών με υψηλή παραγωγή σε λιπίδια από επιλεγμένα στελέχη μικροφυκών σε
ημιπιλοτικό επίπεδο και ο έλεγχος της καταλληλότητας τους για χρήση σε μηχανές εσωτερικής
καύσης. Από ιδιάζοντα οικοσυστήματα της Ελλάδας απομονώθηκαν συνολικά 59 στελέχη
μικροφυκών τα οποία εξετάσθηκαν ως προς την περιεκτικότητα σε λιπίδια κατάλληλα για
βιοντίζελ. Επιλέχθηκαν έξι στελέχη με τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα και ταυτοποιήθηκαν με
βάση τις ITS περιοχές και του γονιδίου 18S rDNA. Στη συνέχεια στα επιλεγμένα στελέχη έγινε
βελτιστοποίηση των συνθηκών ανάπτυξης σε κλειστές υγρές καλλιέργειες τελικού όγκου έως και
10 L. Το λιπιδικό προφίλ προσδιορίστηκε με συνδυασμό των μεθόδων κυτταρομετρία ροής,
BODIPY χρώση και της μεθόδου FAME. Επιλέχθηκαν δύο στελέχη με τη μεγαλύτερη
παραγωγικότητα και καλλιεργήθηκαν σε όγκο 20 L με σκοπό τη μέγιστη παραγωγή βιομάζας και
λιπιδίων και την εξέταση της απόδοσης του παραγόμενου βιοντίζελ σε μηχανές εσωτερικής
καύσης.
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SELECTED MICROALGAE STRAINS FOR HIGH LIPID PRODUCTION IN
PILOT SCALE AND EXAMINATION OF ITS ADEQUACY IN INTERNAL
COMBUSTION ENGINES
Tzanavari A.C, Savvides Alexandros L., Katsifas Eustathios A., Karagouni Amalia D.
Microbiology Laboratory, Division of Botany, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens,
Panepistimioupolis 15701, Zografou, Athens

Microalgae are an alternative sustainable source of renewable energy. They are of increasing
interest as biodiesel producers, as they have the ability to synthesize and accumulate significant
amounts of lipids. The aim of this study is to produce biodiesel from selected isolates at a large
scale. Furthermore, the biodiesel product will be examined regarding its adequacy for use in
internal combustion engines. From various selected areas 59 microalgae strains were isolated.
They were assessed for their concentration in lipids suitable for biodiesel production. The six
strains with the maximum lipid productivity were selected and they were molecularly identified
with the PCR amplification of internal transcribed spacer (ITS) regions and 18S rDNA. Each
microalgae strain was grown in batch cultures with volumes up to 10 L. The culturing conditions
were optimized in order to achieve both the maximum biomass and the highest lipid
production. The lipid profile was estimated with a combination of Flow cytometry with BODIPY
straining and the FAME method. The two strains with the maximum lipid production in these
conditions were scaled up to 20 L in order to obtain the maximum biomass and lipids. Finally,
their adequacy for use in internal combustion engines was examined.
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Η ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΩΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ
ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ
Τρουγκάκος Π. Ιωάννης
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα
email: itrougakos@biol.uoa.gr , http://ipt-mcac.biol.uoa.gr/

Οι οργανισμοί είναι συνεχώς εκτεθειμένοι σε διαφόρους τύπους στρες και έτσι η διατήρηση της
λειτουργίας των βιομορίων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της κυτταρικής ομοιοστασίας. Οι
πρωτεϊνες πραγματοποιούν το σύνολο των κυτταρικών λειτουργιών κυρίως δημιουργώντας
υπερμοριακές δομές που λειτουργούν ως πρωτεϊνικές μηχανές. Ως εκ τούτου τα κύτταρα έχουν
αναπτύξει ένα εκτεταμένο δίκτυο για το έλεγχο της λειτουργικότητας του πρωτεόματος που
αποσκοπεί στην επιδιόρθωση ή στην αποικοδόμηση των μη λειτουργικών πολυπεπτιδίων.
Παρόλα αυτά η σταδιακή συσσώρευση δυσλειτουργικών πρωτεϊνών κατά το γήρας έχει σαν
αποτέλεσμα τελικά την πρωτεομική αστάθεια. Ως αποτέλεσμα δημιουργείται γονιδιωματική
αστάθεια λόγω μειωμένης ακρίβειας στην αντιγραφή και/ή στην επιδιόρθωση του DNA.
Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι η απορύθμιση του δικτύου πρωτεόστασης είναι ένα
σημαντικό ορόσημο τόσο κατά το γήρας όσο και κατά την καρκινογένεση. Στη παρούσα
εργασία θα συζητηθούν τα ευρήματα αυτά καθώς και μελέτες που δεικνύουν ότι η μερική
ενεργοποίηση των μηχανισμών πρωτεόστασης σε υγιείς ιστούς μπορεί να συντελέσει στην
πρόληψη της καρκινογένεσης ενώ η αναστολή τους σε καρκινικά κύτταρα έχει ισχυρή αντικαρκινική δράση.
Ευχαριστίες: EU grants TASCMAR (EU-H2020), MICROSMETICS (FP7-PEOPLE-IAPP), MEDIHEALTH (EUH2020)
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PROTEOSTASIS NETWORK DEREGULATION AS A MAIN MOLECULAR
LINK OF AGEING AND CARCINOGENESIS
Trougakos P. Ioannis
Division of Cell Biology and Biophysics, Department of Biology, University of Athens, Panepistimioupolis, Athens 15784,
Greece email: itrougakos@biol.uoa.gr , http://ipt-mcac.biol.uoa.gr/

Organisms are constantly challenged by stressors and thus the maintenance of biomolecules
functionality is essential for the assurance of cellular homeostasis. Proteins carry out the vast
majority of cellular functions by mostly participating in multimeric protein assemblies that
operate as protein machines. Cells have evolved a complex proteome quality control network
for the rescue, when possible, or the degradation of damaged polypeptides. Nevertheless,
despite these proteostasis ensuring mechanisms, new protein synthesis, and the replicationmediated dilution of proteome damage in mitotic cells, the gradual accumulation of stressors
during ageing (or due to lifestyle) results in increasingly damaged proteome and, consequently,
proteome instability. This outcome may then increase genomic instability due to reduced
fidelity in processes like DNA replication or repair. Recent findings supporting the notion that
proteostasis network deregulation is a main hallmark of ageing and carcinogenesis will be
presented. Furthermore, the idea that activation of the proteostasis ensuring mechanisms in
premalignant cells has tumor-preventive effects, whereas their inhibition provides a strategy for
the development of anti-tumor therapies will be discussed.
Acknowledgements: EU grants TASCMAR (EU-H2020), MICROSMETICS (FP7-PEOPLE-IAPP),
MEDIHEALTH (EU-H2020).
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ΑΝΤΙΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ
ΣΕΛΗΝΙΟ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ LACTOBACILUS CASEI
Τρυφωνοπούλου Ελένη, Σπυριδοπούλου Κατερίνα, Αϊνδελής Γεώργιος, Χλίχλια Κατερίνα
Εργαστήριο Μοριακής Ανοσοβιολογίας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιούπολη-Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη

Το σελήνιο είναι ένα ωφέλιμο ιχνοστοιχείο που λαμβάνεται μέσω της διατροφής και έχει
αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι το σελήνιο έχει
προστατευτική δράση έναντι διαφόρων τύπων καρκίνου. Τα οξυγαλακτικά προβιοτικά βακτήρια
έχει αποδειχθεί ότι διαθέτουν ανοσοτροποποιητικές, αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές
ιδιότητες. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται το στέλεχος Lactobacillus casei ATCC393, για το
οποίο έχουν μελετηθεί οι προ-αποπτωτικές και αντικαρκινικές δράσεις του σε in vitro και in vivo
καρκινικά μοντέλα. Έχει δειχθεί ότι διάφορα προβιοτικά στελέχη συσσωρεύουν σελήνιο όταν
εκτεθούν σε υψηλές συγκεντρώσεις συγκεκριμένων σεληνιούχων ενώσεων. Στην παρούσα
μελέτη διερευνήσαμε την ικανότητα του L. casei να συσσωρεύει σελήνιο μετά από εμπλουτισμό
της καλλιέργειάς του με NaHSeO3. Επιπλέον, διερευνήσαμε συγκριτικά την in vitro
αντιπολλαπλασιαστική δράση του εμπλουτισμένου και του απλού προβιοτικού σε κολονικά
καρκινικά κύτταρα ανθρώπινης (HT29) και ποντικίσιας (CT26) προέλευσης. Τα αποτελέσματά μας
υποστηρίζουν ότι ο εμπλουτισμένος με σελήνιο λακτοβάκιλλος αναστέλλει σε μεγαλύτερο
βαθμό την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων, υποδεικνύοντας μια συνδυαστική δράση του
λακτοβάκιλλου και του σεληνίου. Επίσης, η αντικαρκινική δράση που παρατηρήθηκε είναι
χρονο- και δοσο-εξαρτώμενη. Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση ώστε να διευκρινιστούν οι
μοριακοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στην ενισχυμένη αντικαρκινική δράση του
εμπλουτισμένου προβιοτικού.
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ANTIPROLIFERATIVE EFFECTS OF THE
PROBIOTIC STRAIN LACTOBACILLUS CASEI

SELENIUM-ENRICHED

Tryfonopoulou Eleni, Spyridopoulou Katerina, Aindelis Georgios, Chlichlia Katerina
Laboratory of Molecular Immunology, Department of Molecular Biology and Genetics, School of Health Sciences,
Democritus University of Thrace, University Campus-Dragana, 68100 Alexandroupolis, Greece

Selenium is a beneficial micronutrient with antioxidant and anti-inflammatory effects. In
addition, there is evidence that selenium has a protective role against various types of cancer.
Probiotic lactic acid bacteria (LABs) possess immunomodulatory, anti-inflammatory and anticarcinogenic properties. The anti-proliferative and pro-apoptotic activity of Lactobacillus casei is
well-documented. According to previous studies several probiotic strains are able to accumulate
selenium when they are exposed to high concentrations of selenium compounds. In this study
we investigated the potency of L. casei to accumulate selenium in bacterial cultures enriched
with NaHSeO3. Moreover, we comparatively examined the in vitro anti-proliferative effect of L.
casei and selenium-enriched L. casei in human (HT29) and murine (CT26) colon carcinoma cells.
Our results suggest that the selenium-enriched LABs induce stronger growth-inhibition than
control LABs. We further showed that the anti-proliferative effect is exhibited in a time- and
concentration-dependent manner. Additional research is needed to clarify the underlying
mechanisms involved in the enhanced anti-proliferative potency of the selenium-enriched
probiotic.
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Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ GEMC1 ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ
ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Τσαρίδου Σταυρούλα, Σκαμνέλου Μαργαρίτα, Αρμπή Μαρίνα, Λουκάς Ιωάννης,
Ταραβήρας Σταύρος, Λυγερού Ζωή
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η ανάπτυξη των πολυκύτταρων οργανισμών απαιτεί την αυστηρή ρύθμιση των διαδικασιών του
κυτταρικού πολλαπλασιασμού και της διαφοροποίησης. Οι πρωτεΐνες Geminin, GemC1 και
McIdas αποτελούν μια οικογένεια πρωτεϊνών που συμμετέχουν σε λειτουργίες τόσο κατά την
αντιγραφή του DNA, όσο και κατά τη διαφοροποίηση των πολυκροσσωτών κυττάρων. Η
πρόσφατα χαρακτηρισμένη πρωτεΐνη GemC1 δρα κατά την αντιγραφή του DNA μέσω
αλληλεπίδρασης με τον παράγοντα TopBP1 για την στρατολόγηση του Cdc45 στο
προεναρκτήριο σύμπλοκο της αντιγραφής. Πρόσφατα πειράματα έδειξαν τον σημαντικό ρόλο
του παράγοντα GemC1 στην διαφοροποίηση των πολυκροσσωτών κυττάρων τοποθετώντας τον
στα πρώιμα στάδια της διαδικασίας και στην κορυφή ενός καταρράκτη σημαντικών
μεταγραφικών παραγόντων, όπως των McIdas, Foxj1 και c-Myb. Ο παράγοντας GemC1
ανιχνεύεται σε κύτταρα του αναπνευστικού επιθηλίου (MTEC) και σε ιστούς μυών, όπως στο
επιθήλιο του χοριοειδούς πλέγματος του εγκεφάλου και στους ωαγωγούς. Στην παρούσα
εργασία, διερευνήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης του GemC1 σε διάφορες κυτταρικές σειρές, τόσο
καρκινικές όσο και πρωτογενείς με την μέθοδο της q-PCR. Η κατανόηση της έκφρασης του
GemC1 σε συγκεκριμένου τύπου κύτταρα και της πιθανής απορρύθμισης του στο καρκίνο, θα
αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την περαιτέρω μελέτη της δράσης του, της
αποσαφήνισης των μηχανισμών μέσω των οποίων ρυθμίζει τους πολλαπλούς ρόλους του, τόσο
κατά τον πολλαπλασιασμό όσο και κατά την διαφοροποίηση των κυττάρων και της πιθανής
εμπλοκής του σε παθολογία.
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GEMC1 EXPRESSION IN NORMAL AND CANCER CELLS
Tsaridou Stavroula, Skamnelou Margarita, Arbi Marina, Loukas Ioannis, Taraviras Stavros,
Lygerou Zoi
General Biology Laboratory, Medical School, University of Patras

Normal development requires a strict balance between cell proliferation and differentiation.
Geminin, GemC1 and McIdas constitute a protein family that participatesboth inDNA replication
initiation and in the differentiation of multiciliated cells. GemC1 was initially characterized as an
important replication factor that interacts with TopBP1 for the recruitment of Cdc45 to the preinitiation complex during the G1/S transition. Recently, GemC1 was identified as a central
regulator of multiciliogenesis, acting early during the differentiation of progenitor cells to
multiciliated cells, by promoting the expression of cilia-related transcription factors, including
McIdas, Foxj1 and c-Myb. GemC1 exhibits a specific expression pattern in the mouse tracheal
epithelium, as well as in thechoroid plexus of the mouse brain and in the female reproductive
system, which are allciliated tissues. We wish to study the expression of GemC1 during
proliferation, using different cancer and primary cells through real time PCR. The understanding
of GemC1 expression will help us to clarify its role in the transition from proliferation to
differentiation and its possible implication in cancer.
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ΠΙΘΑΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΣΥΝΕΧΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
DROSOPHILA
MELANOGASTER ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Τσάτσου Γ. Αντιγόνη, Μαντά Κ. Αρετή, Σκουρολιάκου Σ. Αικατερίνη, Λουκάς Χ.
Μαργαρίτης, Στραβοπόδης Ι. Δημήτριος
1

Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιλίσια 15784, Ελλάδα
Τομέας Ενεργειακής Τεχνολογίας, Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών, Αιγάλεω 12243, Ελλάδα

2

Η χρήση της ασύρματης τεχνολογίας σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους έχει εδραιωθεί
τα τελευταία χρόνια και οι ανάγκες της εποχής επιτάσσουν τη ραγδαία εξέλιξή της. Ωστόσο, οι
δυνητικοί κίνδυνοι της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ΗΜΑ) των ασύρματων συσκευών στην
υγεία των χρηστών έχουν αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας, από την οποία έχουν
προκύψει δεδομένα που υποδεικνύουν την επιβλαβή επίδραση στο οξειδοαναγωγικό δυναμικό
των οργανισμών. Στη συγκεκριμένη μελέτη, εξετάστηκε η επίπτωσή της καθώς και ο ρόλος του
ακτινο-επαγόμενου οξειδωτικού στρες στη βιωσιμότητα του πρότυπου οργανισμού Drosophila
melanogaster, μετά από δια βίου έκθεση σε βάση ασύρματου τηλεφώνου τύπου DECT (E=2,7
V/m, SAR= 0,007W/kg). Για τον σκοπό αυτόν, χρησιμοποιήθηκαν: στέλεχος φυσικού τύπου
Oregon R (wt), μεταλλαγμένο στέλεχος στο οποίο απουσίαζε ο παράγοντας Dmp53 καθώς και
διαγονιδιακά στελέχη που υπερέκφραζαν, καθολικά ή νευροειδικά, το αντιοξειδωτικό ένζυμο της
καταλάσης και τον μεταγραφικό παράγοντα Xbp-1. Επιπλέον, με σκοπό τη μελέτη του ρόλου των
αντιοξειδωτικών και των βιταμινών στην επίδραση της ΗΜΑ, η καλλιέργεια όλων των στελεχών
πραγματοποιήθηκε σε πλήρη και χαμηλά θερμιδικά τροφή. Η βιωσιμότητα των
ακτινοβολημένων wt εντόμων μειώθηκε στην πλήρη τροφή, ενώ αυξήθηκε στη θερμιδικά
χαμηλή. Η απουσία της Dmp53, η οποία διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο στο οξειδοαναγωγικό
ισοζύγιο, φάνηκε να είναι ακτινοπροστατευτική στην περίπτωση της πλήρους τροφής. Η
υπερέκφραση της καταλάσης έδειξε, ότι ο ρόλος της στη βιωσιμότητα υπό τον στρεσογόνο
παράγοντα της ΗΜΑ είναι εκτός από ιστοειδικός και φυλοειδικός, καθώς η νευροειδική
υπερέκφρασή της βοήθησε περισσότερο τα θηλυκά, ενώ η καθολική τα αρσενικά έντομα. Η
υπερέκφραση του Xbp-1 δε φάνηκε να είναι ευεργετική έναντι της ΗΜΑ παρά μόνο στην
περίπτωση των θηλυκών εντόμων που καλλιεργήθηκαν στην πλήρη θερμιδικά τροφή.
Συμπερασματικά, το οξειδωτικό φορτίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίδραση της ΗΜΑ
στη βιωσιμότητα της Drosophila.
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POTENTIAL MECHANISM OF THE CONTROL OF ADULT DROSOPHILA
MELANOGASTER LIFESPAN AFTER CONTINUOUS EXPOSURE TO
WIRELESS DECT PHONE
Tsatsou G. Antigone, Manta K. Areti, Skouroliakou S. Aikaterini, , Lukas H. Margaritis,
Stravopodis J. Dimitrios
1

Cell Biology and Biophysics Division, National & Kapodistrian University of Athens, Panepistimioupolis 15784, Greece
Department of Energy Technology Engineering, Technological Educational Institute of Athens, Egaleo 122 43, Greece

2

The use of wireless technology at domestic and professional areas has been established in the
recent years and the needs of our society require its rapid progress. However, the plausible
health-hazard effects of the electromagnetic radiation (EMR) emitted from wireless devices have
been the subject of an extensive research, providing data on the harmful effect of non-ionizing
EMR in the redox potential of the living organisms. In the present study, we examined the
impact and the role of radiation-induced oxidative stress on the lifespan of the model organism
Drosophila melanogaster, after lifelong exposure to wireless DECT-base radiation at E= 2.7 V/m
and SAR value of 0.007 W/Kg. For this purpose, we used: wild type strain Oregon R (wt), mutated
strain in which the transcription factor Dmp53 is absent and two transgenic strains;
overexpressing the antioxidant enzyme catalase and the transcription factor Xbp-1 both in a
non-specific and neuron-specific manner. Furthermore, in order to study the role of antioxidants
and vitamins in the effect of EMR, all strains were cultured in either high or low caloric food. The
lifespan of the irradiated wt flies was reduced in the high caloric food, while it was increased in
the low. The absence of the Dmp53, which is a regulator of the redox equilibrium, appeared to
have a protective role against radiation in the high caloric food. Moreover, the overexpression of
catalase showed that its role in the lifespan of Drosophila, exposed to the EMR stress factor, is
both sex- and tissue-specific, since its neuron-specific overexpression increased the lifespan of
the female flies while the whole body overexpression of the enzyme increased males’ lifespan.
The overexpression of Xbp-1 was not beneficial against EMR except for the female flies cultured
in the high caloric food. Conclusively, oxidative stress seems to play an important role in EMRinduced Drosophila’s lifespan perturbation and possibly is a key event upon EMR exposure.
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ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΟΥΣ ΙΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ
ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
Τσέλιου Εύα1, Μανουσόπουλος Ιωάννης2, Γραμματικόπουλος Γιώργος1
1

Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ινστιτούτο Φυτοπροστασίας Πάτρας, ΝΕΟ και Αμερικής, Πάτρα

2

Οι φυτικοί ιοί προσβάλλουν αυτοφυή και καλλιεργούμενα είδη. Οι επιπτώσεις στο φυτό ξενιστή
μπορεί να είναι μοριακές, φυσιολογικές-βιοχημικές ή και ανατομικές. Σκοπός της παρούσας
εργασίας ήταν η ανίχνευση των επιπτώσεων που υφίσταται η φωτοσυνθετική συσκευή του
Capsicum annum L. (πιπεριά), έπειτα από προσβολή από τον ιό Tobacco Mosaic Virus (TMV).
Χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι του φθορισμού της χλωροφύλλης, και των φασμάτων ανάκλασης
του φωτός ως δύο σύγχρονες, εύχρηστες και ταχείες μέθοδοι, οι οποίες επιτρέπουν τη σάρωση
μεγάλου δείγματος και προσφέρουν σημαντικό όγκο πληροφορίας. Μακροπρόθεσμο στόχο,
αποτελεί η χρήση των παραπάνω μεθόδων στην πρώιμη ανίχνευση της ιικής μόλυνσης, πριν την
εκδήλωση ορατών συμπτωμάτων. Οι μετρήσεις φθορισμού έγιναν με φθορισμόμετρο συνεχούς
διέγερσης. Από τις μετρήσεις προκύπτει η καμπύλη της ταχείας φάσης ανόδου του φθορισμού
της χλωροφύλλης, και από τη μαθηματική ανάλυση αυτής (JIP-test), εξάγεται μία σειρά δεικτών
που σχετίζονται με τα επιμέρους στάδια ροής της ενέργειας στα φωτοσυστήματα. Ακόμα,
χρησιμοποιήθηκε φθορισμόμετρο ρυθμιζόμενου εύρους παλμού για τον υπολογισμό της
ταχύτητας της γραμμικής ροής ηλεκτρονίων (ΕΤR) και της απόσβεσης της περίσσειας της
ενέργειας μέσω θερμότητας (NPQ). Παράλληλα, καταγράφηκαν και τα αντίστοιχα φάσματα
ανάκλασης του φωτός με φορητό φασματοφωτόμετρο ανάκλασης. Η ιική μόλυνση επηρέασε
αρνητικά σχεδόν το σύνολο των δεικτών του JIP-test, με σημαντικότερες επιδράσεις στους
δείκτες που σχετίζονται με τη ροή ηλεκτρονίων, μείωσε σημαντικά την ταχύτητα της γραμμικής
ροής ηλεκτρονίων και αύξησε αισθητά τις λειτουργίες απόσβεσης της περίσσειας της ενέργειας.
Σαφώς επηρεασμένα ήταν και τα φάσματα ανάκλασης. Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα ήταν
ανιχνεύσιμα δύο μόλις ημέρες μετά την προσβολή και πολύ νωρίτερα από την εμφάνιση ορατών
συμπτωμάτων. Τα αποτελέσματα είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά για την δυνατότητα πρώιμης
ανίχνευσης της ιικής προσβολής και πιθανή αντικατάσταση των παραδοσιακών μεθόδων.
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EARLY DETECTION OF PLANT VIRAL INFECTION USING
CHLOROPHYLL FLUORESCENCE AND LIGHT REFLECTANCE
SPECTROPHOTOMETRY
Tseliou Eva1, Manoussopoulos Ioannis2, Grammatikopoulos George1
1

Laboratory of Plant Physiology, Department of Biology, University of Patras
Plant Protection Institute of Patras, NEO and Amerikis, Patras, Greece

2

Plant viruses infect almost all native and cultivated plant species. Viral infection significantly
affects plant functions at physiological-biochemical, molecular and anatomical level. Our goal
was the detection of the effects occurring on the photosynthetic apparatus of Capsicum annum
L. (pepper), after infection with Tobacco Mosaic Virus (TMV). Chlorophyll fluorescence and light
reflectance spectrophotometry were used, allowing the screening of a large plant sample and
providing a significant amount of information. A long-term goal is the use of these methods for
the early detection of viral infection, before the onset of visible symptoms. Chlorophyll
fluorescence was captured with a continuous excitation fluorometer. From these measurements,
the rapid induction phase of chlorophyll fluorescence transient was derived and, by
mathematical analysis of that transient (JIP-test), a series of parameters associated with energy
flow, round the two photosystems, were calculated. Linear electron transport rate (ΕΤR), and
non-photochemical quenching (NPQ) were derived using a pulse-amplitude modulated
fluorometer. Additionally, light reflectance spectra were recorded using a portable reflection
spectrophotometer. The viral infection affected negatively almost all JIP-test indices, with the
most important effects occurring on indices associated with the electron flow. Furthermore, viral
infection reduced the linear electron transport rate and substantially increased the nonphotochemical quenching. The parameters derived from the reflectance spectra, which are
related to the concentration of photosynthetic pigments, were also influenced. These effects
were detectable only two days after infection and long before the appearance of visible
symptoms. The results are promising for the possibility of early detection of viral infection with
the new methodology presented here which can effectively replace the existing methodology.
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ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
ΚΟΣΜΟΥ; Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
Τσιρτσής Γιώργος
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Σχολή Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 81100 Μυτιλήνη E-mail: gtsir@aegean.gr

Οι μοριακές τεχνικές για την ταυτοποίηση μικροοργανισμών χρησιμοποιούνται ευρύτερα τα
τελευταία χρόνια λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας και της συνακόλουθης μείωσης του
κόστους. Η πληροφορία που παρέχουν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατανόηση της
λειτουργίας ενός κόσμου, που έως πρόσφατα προσεγγίζονταν μόνο μέσω της κλασσικής
μικροσκοπικής παρατήρησης. Με βάση την πληροφορία που προκύπτει από τη μικροσκοπική
αναγνώριση μικροοργανισμών, έχει αναπτυχθεί σειρά μεθοδολογιών που στοχεύουν στην
αποτύπωση της δομής των βιολογικών κοινοτήτων, στην αναγνώριση προτύπων στο χώρο και
στο χρόνο και στη διερεύνηση των υποκείμενων κανόνων συνάθροισης στο ευρύτερο πλαίσιο
οικολογικών θεωριών, κυρίως της θεωρίας περί οικοθέσης και της ουδέτερης θεωρίας. Οι
μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί ενδεικτικά περιλαμβάνουν σειρά οικολογικών δεικτών,
μοντέλα κατανομής ειδών-αφθονίας, ειδικές μεθόδους ανάδειξης των σχέσεων βιοτικών και
αβιοτικών παραγόντων. Για το φυτοπλαγκτόν, ομάδα οργανισμών με μεγάλη οικολογική
σημασία και υψηλή μορφολογική ποικιλότητα, οι παραπάνω προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται με
τελικό στόχο την διερεύνηση των κανόνων συνάθροισης των κοινοτήτων στο χώρο και στο
χρόνο. Η πληροφορία που προκύπτει από την μοριακή ανάλυση φυτοπλαγκτού μπορεί να
αναλυθεί με την χρήση μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί για δεδομένα μικροσκοπικών
παρατηρήσεων; Τα πρότυπα που αναδεικνύονται με τη χρήση φυλοτύπων είναι σε συμφωνία με
αυτά που προκύπτουν από τη χρήση μορφοτύπων; Οι κανόνες συνάθροισης που
υποδεικνύονται από την ανάλυση της φαινοτυπικής και μοριακής ποικιλότητας, είναι σε
συμφωνία; Εν τέλει ποια είναι η σχετική σημασία των μηχανισμών που προβλέπουν η θεωρία
περί οικοθέσης και η ουδέτερη θεωρία, στην φαινοτυπική και μοριακή ποικιλότητα; Τα
παραπάνω ερωτήματα διερευνήθηκαν στο ερευνητικό πρόγραμμα ECOGENE στο πλαίσιο της
Δράσης ‘Αριστεία ΙΙ’ με δεδομένα που συλλέχθηκαν από εννέα κόλπους του Αιγαίου τον Ιούλιο
2014.
Σημειωση: Η ερευνητική ομάδα περιελάμβανε μέλη από τα Πανεπιστήμια, Αιγαίου, Εθνικό
Καποδιστριακό Αθηνών, Θεσσαλίας και Ιωαννίνων.
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PHENOTYPIC AND MOLECULAR DIVERSITY, DO THEY TELL A
DIFFERENT STORY? THE CASE OF PHYTOPLANKTON IN THE AEGEAN
Tsirtsis George
Department of Marine Sciences, School of the Environment, University of the Aegean, 81100 Mytilene, Lesvos, Greece Email: gtsir@aegean.gr

Molecular techniques are more often being used for microorganism identification during the last
decade due to recent technological advances and the related cost reduction. The resulting
information can be used for understanding the functioning of a whole world, being studied until
now by using microscopic classification methods. Based on the information resulting from
microscopic identification, many methods have been developed aiming at the quantification of
community structures, the identification of spatial and temporal patterns and the investigation
of the underlying assembly rules in the framework of ecological theories, mainly the niche and
the neutral theories. The existing methodologies include a number of ecological indices,
statistical and biological models for species-abundance distributions and specific methods for
the analysis of the relations between biotic and abiotic factors. For phytoplankton, a group of
organisms of high ecological value and morphological diversity, the above mentioned
approaches are being used focusing on the study of assembly rules in space and time. Is it
possible to analyse the information resulting from the molecular analysis of phytoplankton with
the same methods? Are the patterns observed by the use of phylotypes in agreement with those
resulting from the use of morphotypes? Are they assembly rules revealed by the molecular and
phenotypic diversity in agreement? Finally, which is the relative contribution of the mechanisms
foreseen by the niche and neutral theories in phytoplankton molecular and phenotypic
diversity? Those questions were investigated in the ECOGENE research project in the framework
of the action of ‘Scientific Excellence’, by analysing data collected from nine gulfs in the Aegean
Sea in July 2014.
Note: The team included researchers from the Universities of Aegean, National and Kapodistrian of
Athens, Thessaly and Ioannina.
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ΝΕΦΡΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Β: ΦΥΣΙΚΑ ΦΟΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ –
ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ
Τσιτσοπούλου Αικατερίνη, Μπουρνάκα Σπυριδούλα, Τσάκας Σωτήρης
Εργαστήριο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε
μεταμόσχευση νεφρού, λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή για την αποφυγή απόρριψης του
μοσχεύματος. Μια συνήθης αγωγή είναι η χορήγηση Cyclosporine, ή Tacrolimus, μόνο ή με
συγχορήγηση Everolimus. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη μείωση της φυσικής
ανοσίας. Ένα από τα σηματοδοτικά μονοπάτια που ρυθμίζουν την ενδοκυττάρωση είναι αυτό
της φωσφορυλίωσης των ΜΑΡ κινασών (MAPK). Στην εργασία αυτή, μελετήθηκε η επίδραση των
δύο παραπάνω θεραπευτικών σχημάτων στη φυσική ανοσία και συγκεκριμένα, στον αριθμό των
φυσικών φονικών κυττάρων (ΝΚ cells) για την αντιμετώπιση ιών και στην ενδοκυττάρωση για την
εξουδετέρωση ενδοτοξινών. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν φθορίζοντα αντισώματα
έναντι CD56 και CD3 επιφανειακών αντιγόνων για τη μελέτη του ποσοστού των NK κυττάρων
(CD56+CD3-) και φθορίζων λιποπολυσακχαρίτης LPS για τη μελέτη της ενδοκυττάρωσης.
Απομονωμένα λευκά αιμοσφαίρια καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό μέσο RPMI παρουσία 20%
πλάσματος ασθενών, με την προσθήκη LPS. Η ανάλυση σε κυτταρομετρία ροής έδειξε παρόμοια
ποσοστά ενδοκυττάρωσης και στις δύο κατηγορίες ασθενών. Απομονωμένα λεμφοκύτταρα και
μονοπύρηνα κύτταρα επωάστηκαν σε φυσιολογικό ορό PBS, παρουσία anti-CD56 και anti-CD3.
Η ανάλυση σε κυτταρομετρία ροής έδειξε αυξημένο αριθμό ΝΚ κυττάρων στη δεύτερη
κατηγορία (216±119 και 307±122 κύτταρα/μl, αντίστοιχα, p0,05). Σε πειράματα
ανοσοκυτταροχημείας, απομονωμένα λευκά αιμοσφαίρια, ύστερα από καλλιέργεια παρουσία
LPS, σημάνθηκαν με anti-p-p38 και μελετήθηκαν σε συνεστιακό μικροσκόπιο. Η παρατήρηση
έδειξε μειωμένη φωσφορυλίωση της p38 σε ασθενείς με μειωμένη ενδοκυττάρωση, ανεξάρτητα
από την ανοσοκατασταλτική αγωγή. Συμπερασματικά, οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς που
λαμβάνουν διπλή ανοσοκαταστολή εμφανίζουν μειωμένο αριθμό ΝΚ κυττάρων συγκριτικά με τη
μονή. Η ενδοκυττάρωση δεν φαίνεται να επηρεάζεται από το θεραπευτικό σχήμα.
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RENAL TRANSPLANTATION: IMPACT OF IMMUNOSUPPRESSION ON
INNATE IMMUNITY PART Β: NATURAL KILLER CELLS - ENDOCYTOSIS
Tsitsopoulou Aikaterini, Bournaka Spyridoula, Tsakas Sotiris
Laboratory of Biology, Department of Biology, University of Patras

Patients with end-stage renal disease who have undergone renal transplantation, receive
immunosuppressive therapy to avoid graft rejection. Cyclosporine, or Tacrolimus, is a common
immunosuppressive drug which is administered alone or in combination with Everolimus.
However, both regimes lead to a decreased response of the innate immune system.
Phosphorylation of MAP kinases (MAPK) is one of the signaling pathways that regulates
endocytosis. In this study, we investigated the effect of these two types of treatment on the
innate immunity and specifically, on the number of natural killer cells (NK cells) which destroy
virus infected cells and on endocytosis for the neutralization of endotoxins. For this purpose,
fluorescent antibodies, against CD56 and CD3 surface antigens, were used for the determination
of the percentage of NK cells (CD56+CD3-) and fluorescent lipopolysaccharide LPS for the study
of endocytosis. Isolated white blood cells were cultured in RPMI medium supplemented with of
20% plasma of patients, in the presence of LPS. Flow cytometric analysis showed a nonsignificant difference in endocytosis between the two groups of patients. Isolated lymphocytes
and monocytes (mononuclears) were incubated with PBS, in the presence of anti-CD56 and antiCD3. Flow cytometric analysis showed an increased number of NK cell in the patients with the
double regime (216±119 and 307±122 cells/μl, respectively, p0,05). The phosphorylation of p38
was investigated in isolated white blood cells, after being incubated with LPS, under confocal
microscope. A decreased phosphorylation of p38 was observed in patients with reduced
endocytosis, regardless of the immunosuppressive therapy. In conclusion, kidney transplanted
patients, receiving double immunosuppressive regime show decreased number of NK cells,
compared with the single one. Endocytosis does not appear to be affected by the
immunosuppressive treatment.
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΩΝ ΣΤΗ
ΖΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ RAPD-PCR
Τσώτα Μαρία1, Σιδηρά Μαριάνθη2, Κουρκουτάς Ιωάννης1, Δημτσούδης Χρήστος2, Γαλάνης
Αλέξης1
1

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε., Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, Κομοτηνή

2

Η μέθοδος RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) είναι μια τεχνική μοριακής διάκρισης
κατά την οποία σύντομοι, τυχαίας αλληλουχίας εκκινητές χρησιμοποιούνται σε μια αντίδραση
PCR χαμηλής θερμοκρασίας υβριδοποίησης για την παραγωγή πολλαπλών ζωνών
σχηματίζοντας ένα συγκεκριμένο πρότυπο διαγνωστικής και διακριτικής αξίας. Στη
συγκεκριμένη μελέτη η εν λόγω τεχνική χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση και ταυτοποίηση
ενός ζυμομυκήτα που χρησιμοποιείται από τη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. κατά τη
διαδικασία παραγωγής μπύρας. Πιο συγκεκριμένα το στέλεχος Saccharomyces cerevisiae Berg1,
μελετήθηκε συγκριτικά με άλλα εννέα συγγενικά στελέχη Saccharomyces cerevisiae, που επίσης
χρησιμοποιούνται ευρέως κατά τη ζυθοποίηση. Όλα τα στελέχη, προήλθαν από τη τη Ζυθοποιία
Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. Πραγματοποιήθηκαν αντιδράσεις RAPD-PCR με συνολικά 100 τυχαίους
εκκινητές και ένα χαρακτηριστικό πολυμορφικό πρότυπο διάκρισης για το εν λόγω στέλεχος
παρατηρήθηκε με τον εκκινητή RAPD-92. Η επιβεβαίωση του συγκεκριμένου προτύπου καθώς
και η ενίσχυση της διακριτικής ικανότητας της αντίδρασης PCR πραγματοποιήθηκε με
διαβάθμιση θερμοκρασίας υβριδοποίησης μεταξύ 38 oC και 48 oC. Με την εν λόγω τεχνική το
συγκεκριμένο στέλεχος μπορεί να ανιχνευτεί με επιτυχία, ταχύτητα, ακρίβεια και σε μία μόνο
αντίδραση. Η παρούσα έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από την Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης
Α.Ε.
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ΜOLECULAR DETECTION AND IDENTIFICATION OF BREWING
YEASTS BY RAPD-PCR
Tsota Maria1, Sidira Marianthi2, Kourkoutas Ioannis1, Dimtsoudis Christos2, Galanis Alex1
1

Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, GR-68100, Greece.
Department of Research and Development, Macedonian Thrace Brewery S.A., Komotini, GR-69100, Greece.

2

The RAPD (Randomly Amplified Polymorphic DNA) technique represents a molecular
discrimination method in which short arbitrary primers are used in a PCR reaction with low
annealing temperature to produce multiple bands resulting in a pattern of diagnostic value. In
the present study, the RAPD method was employed for the detection and identification of
Saccharomyces cerevisiae Berg1, a yeast strain used from Macedonian Thrace Brewery S.A. for
beer production. Nine closely relative Saccharomyces cerevisiae strains were also used and
studied for comparative purposes. All strains were provided from Macedonian Thrace Brewery
S.A. RAPD-PCR reactions were performed with a total of 100 random primers, and a distinct
polymorphic pattern for Saccharomyces cerevisiae Berg1 was generated with primer RAPD-92.
The pattern and the amplification of the discrimination power of the PCR reaction was
performed with an annealing temperature gradient of 38 oC to 48 oC. The designed
methodology detects the strain of interest accurately, efficiently and effectively, in a single
reaction. This research has been financed by the Macedonian Thrace Brewery S.A.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΥ LACTOBACILLUS
PLANTARUM ΣΤΗ ΛΕΠΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΝΑΥΠΛΙΩΝ ΤΗΣ
ARTEMIA FRANCISCANA ΧΩΡΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟ PHOTOBACTERIUM DAMSELAE
SUBSP. PISCICIDA.
Χανού Άννα, Χατζηγρηγορίου Μαρία, Παντερής Εμμανουήλ, Τουράκη Μαρία
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών
Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η μόλυνση των ψαριών με το παθογόνο βακτήριο P. damselae subsp. piscicida (οικ.
Vibrionaceae) οδηγεί στην ανάπτυξη παστερέλωσης, που σε περιπτώσεις υδατοκαλλιεργειών
προκαλεί πιθανή καταστροφή μέσω οριζόντιας και κατακόρυφης μεταφοράς. Η χορήγηση
θεραπευτικών ουσιών σε γόνο ιχθύων μέσω της ζωντανής τροφής τους, των ναυπλίων Artemia,
με τη μέθοδο της βιοενσωμάτωσης εφαρμόζεται ευρέως σε υδατοκαλλιέργειες. Μία πρόσφατα
προτεινόμενη μέθοδος προστασίας είναι η χρήση προβιοτικών βακτηρίων με χορήγηση είτε
απευθείας στο νερό είτε μέσω της τροφής. Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν οι in vitro
προβιοτικές ιδιότητες του Lactobacillus plantarum ως προς την ικανότητα σχηματισμού βιοφίλμ,
την αυτοσυσσωμάτωση και την υδροφοβία. Μελετήθηκε η δομή του πεπτικού συστήματος των
ναυπλίων του είδους Artemia franciscana σε φυσιολογική κατάσταση και μετά από μόλυνση με
το παθογόνο. Οι μετρήσεις βιωσιμότητας των ναυπλίων μετά τη χορήγηση του παθογόνου
κατέδειξαν τη μολυσματικότητα του με επιβίωση ναυπλίων 50%. Όταν η πρόκληση μόλυνσης
πραγματοποιήθηκε μετά από χορήγηση του L. plantarum η επιβίωση ήταν στα επίπεδα του
μάρτυρα (74%). Η ιστολογική εξέταση με τη χρήση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας μετά τη μόλυνση
των ναυπλίων με παθογόνο αποκάλυψε καταστροφή των πλασματικών μεμβρανών,
απελευθέρωση του κυτταροπλασματικού περιεχομένου στο γαστρεντερικό αυλό, διάλυση του
πυρηνικού φακέλου και των διαφραγματοσυνδέσμων. Μετά από χορήγηση L. plantarum οι
κυτταρικές δομές διατηρήθηκαν και δεν παρουσίαζαν σημαντικές διαφορές συγκριτικά με τον
μάρτυρα. Η χορήγηση του προβιοτικού με ακόλουθη μόλυνση με παθογόνο είχε ως συνέπεια τη
διατήρηση πλασματικών μεμβρανών και διαφραγματοσυνδέσμων αλλά και του πυρηνικού
φακέλου. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης τόσο ως προς τη βιωσιμότητα όσο και ως
προς τις μορφολογικές παρατηρήσεις της λεπτής δομής των κυττάρων αποτελούν ισχυρές
ενδείξεις της προστασίας που προσφέρει το προβιοτικό στους ναυπλίους ενάντια στο παθογόνο.
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STUDY OF THE EFFECT OF THE PROBIOTIC LACTOBACILLUS
PLANTARUM ON THE ULTRASTRUCTURE OF THE ALIMENTARY
TRACT OF ARTEMIA FRANCISCANA NAUPLII WITH AND WITHOUT
CHALLENGE WITH THE PATHOGEN P. DAMSELAE SUBSP. PISCICIDA.
Chanou Anna, Chatzigrigoriou Maria, Panteris Emmanuel, Touraki Maria
General Biology Laboratory, Division of Molecular Biology, Genetics and Development, Department of Biology, Faculty of
Natural Sciences, Aristotle University of Thessaloniki

The infection of fish by Photobacterium damselae subsp. piscicida causes pasteurellosis which
might lead to the collapse of an aquaculture unit due to the horizontal as well as vertical transfer
of the pathogen. The administration of therapeutics to fish larvae through their live feed,
Artemia nauplii, using the bioencapsulation technique is widely applied in aquaculture. A
recently suggested protective method is the use of probiotics administrated either directly to
the water column or through the feed. In the present study the probiotic properties of
Lactobacillus plantarum, such as the ability to form biofilms, auto-aggregation and hydrophobia,
were examined. The ultastructure of the alimentary tract of Artemia franciscana nauplii was
examined in normal conditions and after the infection by the pathogen. Survival studies showed
the virulence of the pathogen since the survival rate amounted to 50% following its
administration. When the challenge infection was performed following the administration of L.
plantarum the survival rate was close to control levels (74%). Ultrastructural studies using
electron microscopy following infection with P. damselae subsp. piscicida revealed that the
pathogen caused destruction of plasma membranes, releasing of the cytoplasmic contents into
the gastrointestinal lumen. The dissolution of the nuclear envelope and the septate junctions
was evident. After the administration of L. plantarum, that cell structures were well preserved
and there was no significant difference compared to the control. The administration of the
probiotic with following pathogen challenge resulted in intact plasma membranes as well as
septate junctions while the nuclear envelope was preserved. The results of this study regarding
the survival rate but also the ultrastructural observations are a strong indication of the protective
effect of L. plantarum against P. damselae subsp. piscicida on nauplii.
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ
MET, ANO1 ΚΑΙ
HER2 ΣΤΟ GIST ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ
ΚΛΙΝΙΚΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χατζηγιάννη Χρυσούλα1, Χατζηανδρέου Ηλένια1, Γιαννοπούλου Ιωάννα1, Παπασιδέρη
Ισιδώρα2, Πατσούρης Ευστράτιος1, Σαέττα Αγγελική Α.1
1

Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

2

Εισαγωγή: Οι Στρωματικοί Όγκοι του Γαστρεντερικού Σωλήνα (GIST) είναι μεσεγχυματικής
φύσεως όγκοι που φέρουν συνήθως μεταλλαγές στα γονίδια c-KIT και PDGFRA. Παρόλο που η
στοχευμένη θεραπεία με αναστολείς κινάσης τυροσίνης έχει θετική επίδραση στην επιβίωση των
ασθενών, η εμφάνιση αντίστασης αποτελεί κοινό φαινόμενο. Επομένως, η διερεύνηση της
μοριακής βάσης των GIST αλλά και η εύρεση νέων βιοδεικτών/στόχων είναι απαραίτητη. Στην
παρούσα μελέτη έγινε ανάλυση του σχετικού αριθμού αντιγράφων των γονιδίων MET, ANO1 και
HER2 και συσχέτιση με μεταλλαγές c-KIT/PDGFRA και κλινικοπαθολογοανατομικά δεδομένα.
Μέθοδοι: Απομονώθηκε DNA από 66 μονιμοποιημένους ιστούς GIST. Η ανίχνευση σχετικού
αριθμού αντιγράφων γονιδίων πραγματοποιήθηκε με RT-PCR και υπολογίστηκε με τη μέθοδο
ΔΔCT με βάση κατάλληλα γονίδια αναφοράς. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το SPSS v21.
Αποτελέσματα: Μεταλλαγές στο γονίδιο c-KIT ή/και PDGFRA βρέθηκαν σε 67% και 33% των
περιπτώσεων αντίστοιχα, ενώ παρατηρήθηκε γονιδιακή ενίσχυση των HER2, MET και ANO1 σε
ποσοστά 6.1%, 3% και 0% αντίστοιχα. Η παρουσία γονιδιακής ενίσχυσης και μεταλλαγών KIT
εμφάνισε στατιστικά σημαντική συσχέτιση με GIST στομάχου (p=0.029, p=0.083 οριακά),
υποδηλώνοντας την παρουσία γονιδιακής ενίσχυσης κυρίως στους στομαχικούς GIST. Συζήτηση:
Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που αναλύει τη γονιδιακή ενίσχυση των γονιδίων MET και ANO1 σε
δείγματα GIST. Τα γονίδια MET και HER2 βρέθηκαν ενισχυμένα σε μικρό ποσοστό των ασθενών,
αποκλειστικά στο στομάχι, ενώ τα ποσοστά ενίσχυσης του ANO1 ήταν μηδενικά. Παρόλο που η
έκφραση του ANO1 (πρωτεΐνη DOG1) ελέγχεται πλέον στη διάγνωση των GIST, τα αποτελέσματα
μας υποδεικνύουν ότι η γονιδιακή ενίσχυση δεν είναι ο υπαίτιος μηχανισμός για τις αλλαγές της
έκφρασης του γονιδίου. Τα αποτελέσματά μας χρήζουν επιβεβαίωσης με εναλλακτική μέθοδο
ενώ η μελέτη επιπλέον γονιδίων σε μεγαλύτερη σειρά GIST στομάχου θα παρείχε μία ευρύτερη
κατανόηση του ρόλου της γονιδιακής ενίσχυσης στην παθογένεση των GIST.
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RELATIVE GENE AMPLIFICATION OF MET, ANO1 AND HER2 GENES
IN
GASTROINTESTINAL
STROMAL
TUMORS
AND
CLINICOPATHOLOGICAL ASSOCIATION
Chatzigianni Chrysoula1, Chatziandreou Ilenia1, Giannopoulou Ioanna1, Papassideri
Issidora2, Patsouris Efstratios1, Saetta Angelica A.1
1

1st Department of Pathology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Greece
Division of Cell Biology and Biophysics, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

2

Background: Gastrointestinal stromal tumors (GIST) are the most common mesenchymal tumors
of the gastrointestinal tract with driver mutations in c-KIT and PDGFRA genes. Although
treatment with tyrosine kinase inhibitors (TKIs), has had a major impact on patients’ survival,
resistance to TKIs eventually emerges. Therefore, it is necessary to understand the molecular
background of GIST and identify new biomarkers for targeted therapy. We analyzed the relative
gene amplification of MET, ANO1 and HER2 and searched for correlations with c-KIT/PDGFRA
mutations and clinicopathological features. Methods: DNA was isolated from 66 GIST FFPE
tissues. Real time PCR was performed for MET, ANO1 and HER2 genes using appropriate
reference genes and relative gene amplification was calculated using the ΔΔCT method.
Statistical analysis was performed using SPSS v21. Results: Single KIT and double KIT/PDGFRA
mutations were found in 67% (KIT) and 33% (PDGFRA) of the cases whereas HER2, MET and
ANO1 were amplified at 6.1%, 3% and 0% respectively. The presence of gene amplification and
KIT mutations were related with gastric GIST (p=0.0029, p=0.083 marginally), indicating that
gene amplification is implicated in gastric tumors. Discussion: This is the first study to analyze
MET and ANO1 gene amplification in GIST. MET and HER2 genes were found amplified in a small
subset of GIST patients mainly gastric but no ANO1 gene amplification was detected. Although
ANO1 gene expression (DOG1 protein) is currently used for GIST diagnosis, our findings indicate
that amplification may not be the causative mechanism for alteration of gene expression. Our
results should be confirmed by an alternative method, and the analysis of various genes in larger
cohorts of gastric GIST would give us a broader understanding of the role of gene amplification
in their pathogenesis.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΥ
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Χονδρού Πελαγία1, Κιούση Ευγενία Δέσποινα1, Καραπέτσας Αθανάσιος1, Τσέλα
Παρασκευή1, Τιπτιρή-Κουρπέτη Αγγελική1, Πλέσσας Σταύρος2, Γαλάνης Αλέξης1*
1

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υγιεινής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, Ορεστιάδα
2

Με τον όρο προβιοτικοί χαρακτηρίζονται οι ζωντανοί μη παθογόνοι μικροοργανισμοί οι οποίοι
όταν χορηγηθούν σε κατάλληλες ποσότητες έχουν θετική επίδραση στην υγεία του ατόμου.
Πρόσφατα, η ερευνητική μας ομάδα απομόνωσε δυνητικά προβιοτικά στελέχη από
γαλακτοκομικά προϊόντα, από τα οποία το στέλεχος Lactobacillus paracasei Κ5, μέσω in vitro
δοκιμασιών, εμφάνισε τις καλύτερες προβιοτικές ιδιότητες. Στην παρούσα εργασία, μελετήθηκαν
η ικανότητα προσκόλλησης και η αντιπολλαπλασιαστική δράση του συγκεκριμένου
μικροοργανισμού έναντι καρκινικών κυττάρων παχέoς εντέρου, ώστε να επιβεβαιωθεί
περαιτέρω η προβιοτική του δράση. Η μελέτη της προσκόλλησης πραγματοποιήθηκε μέσω
μικροβιολογικών αναλύσεων αλλά και με τη χρήση μικροσκοπίας φθορισμού. Παράλληλα, η
αντιπολλαπλασιαστική δράση του εν λόγω στελέχους μελετήθηκε σε κύτταρα
αδενοκαρκινώματος παχέος εντέρου με την 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. Τα αποτελέσματα έδειξαν πώς το συγκεκριμένο στέλεχος έχει την ικανότητα να
προσκολλάται στα εντερικά κύτταρα σε ποσοστό συγκρίσιμο με ήδη χαρακτηρισμένους
προβιοτικούς μικροοργανισμούς. Παράλληλα, επίδραση με τον μικροοργανισμό για 48 ώρες
προκάλεσε σημαντική μείωση στην ανάπτυξη των κυττάρων που άγγιξε το 70%.
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ASSESSMENT OF THE ANTI-PROLIFERATIVE EFFECT AND THE
ADHESION ABILITY OF A POTENTIALLY PROBIOTIC LACTOBACILLUS
STRAIN ON COLORECTAL CANCER CELL LINES
Chondrou Pelagia1, Kiousi Eugenia Despina1, Karapetsas Athanasios1, Tsela Paraskevi1,
Tiptiri-Kourpeti Aggeliki1, Plessas Stavros2, Galanis Alex1*
1

Department of Molecular Biology and Genetics, School of Health Sciences, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis, Greece
2
Laboratory of Microbiology, Biotechnology and Hygiene, Department of Agricultural Development, Democritus
University of Thrace, Orestiada, Greece

Probiotics are defined as live, non-pathogenic microorganisms which, when administered in
adequate quantity, have a positive impact on host's health. Recently, our research team has
isolated potentially probiotic Lactic Acid Bacteria (LAB) strains from dairy products of which
Lactobacillus paracasei K5, presented the most desirable probiotic properties through in vitro
tests. In the present study, we investigated the adhesion capacity and the antiproliferative
potential of this strain on cancer cells in order to further establish its probiotic character. To
evaluate the adherence on colon cancer cells, in vitro methods such as microbial analysis and
live confocal fluorescent microscopy, were applied. At the same time, 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.
The results showed that Lactobacillus paracasei K5 exhibits considerable adhesion capacity to
colon cells in comparison to known probiotic strains. Furthermore, treatment of colon cancer
cells with L. paracasei led to a time- and dose-dependent decrease of cell survival. In particular,
incubation of colon cancer cells with L. paracasei for 48 hours caused a significant
antiproliferative effect up to 70%.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΩΓΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΣΤΡΕΠΤΟΜΥΚΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Χρίστου Σ.Κ., Σαγιά Α.Γ., Σαββίδης Αλέξανδρος Λ., Κατσίφας Ευστάθιος Α., Καραγκούνη
Αμαλία Δ.
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
15701 Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, Αθήνα

Το γένος των Στρεπτομυκήτων έχει αποδειχθεί ως μια από τις σημαντικότερες ομάδες
βακτηρίων για την παραγωγή αντιμικροβιακών ουσιών, καθώς παράγουν το μεγαλύτερο
ποσοστό βακτηριακών αντιβιοτικών και άλλων φαρμάκων. Το ελληνικό μεσογειακό μικροκλίμα
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα ενδιαιτήματα. Οι ξεχωριστές γεωμορφολογικές και κλιματικές
συνθήκες, συμβάλουν στην ταξινομική και λειτουργική ποικιλότητα των εδαφικών πληθυσμών
του γένους των στρεπτομυκήτων. Έχει αποδειχθεί ότι απομονωμένα στελέχη του γένους αυτού,
από τα ελληνικά ιδιάζοντα οικοσυστήματα χαρακτηρίζονται ως πολυπαραγωγείς βιοενεργών
ουσιών. Δύο πολύ σημαντικές οικογένειες γονιδίων είναι οι Non Ribosomal Peptide Synthetases
(NRPS) και Polyketide Synthases (PKS) οι οποίες αφορούν στη βιοσύνθεση πεπτιδίων και
πολυκετιδίων αντίστοιχα. Αρχικά έγινε επιλογή των πολυπαραγωγών στελεχών Στρεπτομυκήτων
από ένα σύνολο 464 βακτηρίων του γένους Streptomyces της τράπεζας στελεχών ATHUBA. Τα
στελέχη, ελέγχθηκαν για την παραγωγή βιοενεργών ουσιών, έναντι 12 μικροβιακών δεικτών,
προκαρυωτικών (+/- Gram βακτήρια) και ευκαρυωτικών (μύκητες, ζύμες) και στη συνέχεια τα
πολυπαραγωγά στελέχη, ταυτοποιήθηκαν με βάση το γονίδιο 16S rRNA. Οι πιθανές βιοενεργές
ουσίες απομονώθηκαν με βάση το μοριακό τους βάρος και ελέγχθηκαν ως προς τη
βιοενεργότητά τους. Παράλληλα, στα πολυπαραγωγά στελέχη Στρεπτομυκήτων, εξετάστηκε η
ύπαρξη των γονιδίων που ανήκουν στις οικογένειες NRPS και PKS με τη χρήση ειδικών
εκκινητών. Από τα αποτελέσματα της ταυτοποίησης, αποκαλύφθηκαν οι εξελικτικές σχέσεις
μεταξύ των πολυπαραγωγών στελεχών Στρεπτομυκήτων ενώ η παρουσία τουλάχιστον μιας εκ
των δύο οικογενειών γονιδίων ανιχνεύθηκε σε 15 συνολικά στελέχη.
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PRESENCE OF GENES ASSOCIATED WITH THE PRODUCTION OF
ANTIMICROBIAL
COMPOUNDS
IN
MULTI-PRODUCTIVE
STREPTOMYCES STRAINS FROM GREEK ECOSYSTEMS
Christou S. K., Sagia A.G., Savvides Alexandros L., Katsifas Eustathios A., Karagouni Amalia
D.
Microbiology Laboratory, Division of Botany, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens,
Panepistimioupolis 15701, Zografou, Athens

The genus Streptomyces has proven to be a major group of bacteria for the production of
antimicrobial compounds, due to the fact that they produce the largest percentage of bacterial
antibiotics and other drugs. The Greek Mediterranean micro-climate is characterized by unique
habitats among the other European countries. The special geomorphological and climate
conditions result in soil-reservoirs of high taxonomic and functional diversity within the resident
Streptomyces populations. It has been proven that Greek indigenous Streptomyces isolates are
multi-active concerning bioactive compounds. Two very important gene clusters are the Non
Ribosomal Peptide Synthetases (NRPS) and Polyketide Synthases (PKS), which relate to the
biosynthesis of peptides and polyketides respectively. Initially, the multi-productive
Streptomyces strains were selected from a total of 464 bacteria of the genus Streptomyces
ATHUBA. The strains were tested for production of bioactive compounds against 12 microbial
indicators, prokaryotic (Gram +/- bacteria) and eukaryotic (fungi, yeasts) and then the multiproductive strains were identified based on the 16S rRNA gene. The possible bioactive
compounds were isolated according to their molecular weight and were tested for their
bioactivity. In parallel, the existence of the genes that belong in the gene clusters NRPS and PKS
were tested using specific primers, in the multi-productive Streptomyces strains. The taxonomy
of each strain revealed the evolutionary relationship between the multi-productive
Streptomyces strains, and the presence of at least one out of the two gene clusters was detected
in 15 strains.
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