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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο 40° Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
Βιολογικών Επιστημών που διοργανώνεται φέτος στη Βέροια, από τις 24 μέχρι τις 26 Μαΐου 2018. 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.
Στο φετεινό συνέδριο τιμούμε την μνήμη δύο συναδέλφων που υπηρέτησαν με πάθος τις Βιολογικές Επιστήμες, ο
καθένας από τον δικό του χώρο. Στην μνήμη του Καθηγητή Φώτη Καφάτου και του Καθηγητή Γιάννη Παντή
αφιερώνονται δύο ειδικές συνεδρίες.
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
Τις επαγγελαμτικές προοπτικές στον Τομέα των Υδατοκαλλιεργειών.
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 τον Δήμο Βέροιας για την
αμέριστη βοήθεια, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στη διοργάνωση του συνεδρίου.
Είμαστε βέβαιοι ότι και το 40ο 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 στη Βέροια και καλή επιτυχία σε όλους όσοι θα
παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Οργανωτική Επιτροπή
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Σημείωμα Μνήμης Φώτη Καφάτου
Ενας από τους σημαντικότερους Βιολόγους διεθνούς φήμης, ο Φώτης
Καφάτος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών στις 18 Νοεμβρίου 2017. Η
Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών αφιερώνει ως ελάχιστο φόρο τιμής
στη μνήμη του, το Σύνεδριο αυτό.
O Φώτης Καφάτος γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 16 Απριλίου 1940
και ολοκλήρωσε τις βασικές και γυμνασιακές του σπουδές στο Ηράκλειο
(Λύκειο Κοραής). Αμέσως μετά έφυγε για σπουδές στην Αμερική και το 1961
πήρε πτυχίο Ζωολογίας από το Πανεπιστήμιο Cornell με υψηλή διάκριση. Το
1962 πήρε το Μάστερ Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο Harvard και το 1965
το Διδακτορικό του Δίπλωμα από το ίδιο πανεπιστήμιο. Την ίδια χρονιά έγινε
Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Harvard και το 1969 Καθηγητής,
στα 29 του χρόνια, ο νεώτερος στην ιστορία του θρυλικού Πανεπιστημίου.
Έμεινε στη θέση αυτή μέχρι το 1993. Αμέσως μετά ανέλαβε τη θέση του
Γενικού Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας
(EMBL) μέχρι το 2005, όποτε και έγινε καθηγητής Ανοσογονιδιωματικής στο
Imperial College του Λονδίνου.
Μολονότι πολύ γρήγορα άρχισε μια λαμπρή καριέρα στην Αμερική,
υπακούοντας σε μια αδήρητη ανάγκη να επανασυνδέσει του δεσμούς του με
την Ελλάδα και να προσφέρει στο επιστημονικό γίγνεσθαι στη χώρα του, απάντησε σε πρόσκληση και έγινε
Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας του Παν/μίου Αθηνών το 1972, θέση στην οποία παράμεινε για 10 χρόνια,
θέτοντας τις βάσεις για την ανάπτυξη της Μοριακής Βιολογίας στη χώρα μας. Οι φοιτητές του αυτής της περιόδου
στελέχωσαν στη συνέχεια όλα τα Ελληνικά Τμήματα Βιολογίας, ενώ το σύγγραμμά του «Εισαγωγή στη Μοριακή
Βιολογία» παραμένει επίκαιρο ακόμη και σήμερα.
Το 1982 έγινε Καθηγητής Βιολογίας του Παν/μίου της Κρήτης, του οποίου υπήρξε οργανωτικό-ιδρυτικό στέλεχος.
Την ίδια χρονιά συμμετείχε σε μια ευρύτερη προσπάθεια ίδρυσης και οργάνωσης τριών ανεξάρτητων Ινστιτούτων
που απετέλεσαν τον πυρήνα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης. Συγκεκριμένα ίδρυσε το Ινστιτούτο
Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του οποίου χρημάτισε Διευθυντής από το 1982 έως το 1993.
Ο Φώτης Καφάτος ήταν ένας από τους πρωτοπόρους ερευνητές στην καθιέρωση της τεχνολογίας του
Ανασυνδυασμένου DNA. Χρησιμοποίησε την τεχνολογία αυτή στη μοριακή μελέτη της Ανάπτυξης και της
γονιδιακής εξέλιξης στα έντομα. Υπήρξε ο θεμελιωτής του προγράμματος της χαρτογράφησης και αλληλούχισης
του γονιδιώματος της φρουτόμυγας (Drosophila melanogaster) και υπήρξε πρωτοπόρος στην αποκρυπτογράφηση
του γονιδιώματος του κουνουπιού-φορέα της ελονοσίας (Anopheles gambiae) στον άνθρωπο. Συνέβαλε
καθοριστικά στην ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την καταπολέμηση της ελονοσίας. Οι δημοσιευμένες εργασίες
του υπερβαίνουν τις 350 σε περιοδικά υψηλοτάτου κύρους.
Ο Φώτης Καφάτος έχει τύχει υψηλών τιμητικών διακρίσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς: έχει γίνει Επίτιμος
Διδάκτορας σε τρία Πανεπιστήμια, το Γεωργικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας (1992), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
(1994), το Πανεπιστήμιο Louis Pasteur του Στρασβούργου (2002). Είναι Επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου της
Χαϊδελβέργης (2000), μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (1982), της Ακαδημίας Τεχνών και
Επιστημών της ίδιας χώρας (1980), της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας (1991), της Γαλλικής Ακαδημίας (2002) της Βασιλικής
Ακαδημίας του Λονδίνου (2003) και της Ποντιφικής Ακαδημίας Επιστημών του Βατικανού (2003). Είναι συγκινητικό
αν σκεφθεί κανείς ότι η Ακαδημία του Βατικανού είναι η παλαιότερη Ακαδημία του μοντέρνου κόσμου (ιδρύθηκε
στη Ρώμη το 1603) και στα μέλη της ανήκουν ο Γαλιλαίος, ο Νεύτωνας, ο Δαρβίνος, ο Φλέμιγκ κ.α. Οπως ανέφερε και
ο ίδιος ο Καφάτος στην τιμητική ομιλία του, «προκαλεί δέος το να γνωρίζεις ότι ανήκεις στην ομάδα αυτή και
στηριζόμενος στους ώμους των γιγάντων αυτών της επιστήμης οφείλεις να κοιτάς μακρυά». Το 2007 έγινε μέλος της
Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών. Ήταν ιδρυτικό μέλος και πρώτος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ) και επίτιμο μέλος του επιστημονικού του συμβουλίου.
Επίσης έχει πάρει τρία τιμητικά μετάλλια, το χρυσό μετάλλιο Γρηγόριος Μέντελ για την διάκριση του στις Βιολογικές
Επιστήμες από την Ακαδημία Επιστημών της Δημοκρατίας της Τσεχίας (1995), το τιμητικό μετάλλιο Διάκρισης στη
Βιολογία από την Ακαδημία Αθηνών (2000) και το μετάλλιο «Ταξιάρχης του Φοίνικα» από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας για την συνεισφορά του στην Επιστήμη, τον πολιτισμό και την κοινωνία (2003). Τέλος ήταν μέλος των
συμβουλίων πολλών ερευνητικών κέντρων και οργανισμών, και οργανωτής Συνεδρίων στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Προς τιμή του η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) έχει ήδη θεσμοθετήσει το «Βραβείο Αριστείας
στη Βιολογία - Φώτης Καφάτος», που απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε νέου/ες επιστήμονες για το ερευνητικό τους
έργο κυρίως εντός της Ελλάδας, ως συμβολική τιμή στον διεθνώς καταξιωμένο βιολόγο, ερευνητή και δάσκαλο.
Κάνοντας αυτή την τόσο συνοπτική αναφορά στην επιστημονική του δραστηριότητα δεν θα μπορούσα να ξεχάσω
την πολυσχιδή προσωπικότητά του, ως ανθρώπου, δασκάλου και φίλου. Η δημοκρατικότητα, η απλότητα, η
παντελής απουσία αλαζονείας, η δυνατότητα που έδωσε σε μας τους φοιτητές του τη δεκαετία του 1970, να
v

εκφράζουμε την άποψη μας χωρίς φόβο, ήταν μερικά από τα χαρακτηριστικά που μας δημιούργησαν το «πρότυπο
του Δασκάλου». Ο διακαής ενθουσιασμός του και η αγάπη του για την έρευνα καθώς και η φυσική του αισιοδοξία
καθόρισε για αρκετούς από μας τον δρόμο που θα ακολουθούσαμε. Είχε πάντοτε την ικανότητα να μας μεταδίδει
αυτόν τον ενθουσιασμό και την αισιοδοξία όσο και αν οι συνθήκες της έρευνας εκείνη την εποχή από οικονομική
άποψη και υλικοτεχνική υποδομή ήταν πολύ δύσκολες. Γνωρίζοντας ο ίδιος τα προβλήματα μας ωθούσε να
μετεκπαιδευόμαστε στο εξωτερικό και χρησιμοποιούσε όλη την επιρροή του για να μας στείλει σε Πανεπιστήμια η
Ινστιτούτα της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Αμερικής. Είναι χαρακτηριστικό πως λειτουργούσε σαν μαγνήτης για
όλους τους νέους αλλά και τους πιο έμπειρους επιστήμονες, που συναθροίζονταν έξω από το γραφείο του αλλά και
παντού όπου τον έβλεπαν για να ζητήσουν τη βοήθεια του και τη συμβουλή του. Και αυτός δεν την αρνιόταν σε
κανένα.
Ο Φώτης Καφάτος δεν ήταν ο επιστήμονας που θα αφοσιωνόταν μονοσήμαντα στην ερευνητική του
δραστηριότητα. Αφιερώθηκε και στην ανάπτυξη της έρευνας στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Επί πλέον,
συνέβαλε ενεργά στην προώθηση μεταρρυθμίσεων στον χώρο της παιδείας στη χώρα μας και ειδικότερα στην
συλλογική οργάνωση των Πανεπιστημίων, στην κατάργηση δηλαδή της έδρας και στη δημιουργία συλλογικών
οργάνων όπως η Γενική Συνέλευση με τη συμμετοχή των Φοιτητών, εισακουόμενος από τους πολιτικούς της εποχής.
Ακόμη και αν σήμερα όλα αυτά θεωρούνται φυσικά και κεκτημένα, εκείνη την εποχή δεν ήταν καθόλου δεδομένα.
Το συνολικό έργο του Φώτη Καφάτου δεν είναι εύκολο να αποτιμηθεί ακόμη. Αυτό που μπορεί να πεί κανείς είναι ότι
ήταν ένας οραματιστής και πολύ μπροστά από την εποχή του. Το έργο του θα είναι πηγή έμπνευσης για τους
μελλοντικούς βιολόγους για πολλά χρόνια.
Κάτια Κομητοπούλου
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Σημείωμα Μνήμης Γιάννη Παντή
Ο Γιάννης Παντής έφυγε από κοντά μας αρχές Οκτώβρη του 2017, μετά από
πέντε επώδυνους μήνες, αφήνοντας ανολοκλήρωτο το έργο που
επωμίστηκε. Από τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας,
την τελευταία θέση ευθύνης που ανέλαβε, αγωνίστηκε για μια καλύτερη
εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες και για όλους, χωρίς διακρίσεις και χωρίς
αποκλεισμούς. Αγωνίστηκε για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου και
υπήρξε ο εμψυχωτής και βασικός υπεύθυνος της εκπαίδευσης των
προσφυγόπουλων. Η προσπάθεια μεγάλη, οι ευθύνες και οι πιέσεις τεράστιες
και η υγεία να στέλνει μηνύματα που αφήνονταν γι’ αργότερα. Δεν υπήρξε
αργότερα. Ο μεγάλος στόχος, το πείσμα και η μόνιμη αισιοδοξία δεν ήταν
αρκετά για να μη συμβεί το κακό.
Σπούδασε Βιολογία στο ΑΠΘ σε μια εποχή, εκεί στη δεκαετία του εβδομήντα,
έντονης πολιτικής δράσης του φοιτητικού κινήματος, που δεν τον άφησε
καθόλου αδιάφορο. Τελικά τον κέρδισε η Βιολογία και πιο συγκεκριμένα η
έρευνα στο πεδίο της Οικολογίας και η εφαρμογή των οικολογικών θεωριών
και μεθόδων στη διαχείριση της βιοποικιλότητας. Ως ερευνητής επεδίωξε
την καινοτομία και είχε την ικανότητα να αντιλαμβάνεται το σημαντικό. Κι
ήταν πάντα εντυπωσιακός ο ενθουσιασμός και η αισιοδοξία του για το τελικό
αποτέλεσμα της ερευνητικής του προσπάθειας. Ακόμα πιο εντυπωσιακή
ήταν η ικανότητά του να μεταδίδει αισιοδοξία και ενθουσιασμό στους συνεργάτες του. Με αυτά ως πυρήνα πέτυχε
πλήθος συνεργασιών με ερευνητές πολύ διαφορετικών ειδικοτήτων και με εξαιρετικές επιδόσεις.
Τον κέρδισε μεν η επιστήμη της Βιολογίας αλλά δεν τον άφησε ποτέ αδιάφορο ο κοινωνικός και πολιτικός αγώνας.
Αντίθετα, η πολιτική του σκέψη κατεύθυνε σε σημαντικό βαθμό τις επιλογές του τόσο ως προς την οικολογική του
έρευνα όσο και ως προς τους ρόλους που αναλάμβανε και τις δραστηριότητες που ασκούσε. Η διδακτορική
διατριβή του για τη δομή και λειτουργεία των ερήμων ασφοδέλων, η θητεία του ως πρόεδρος του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, η δραστηριοποίησή του στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Οικολογικής Ομοσπονδίας και
η προεδρία του σ’ αυτήν, τα έργα που ανέλαβε στο πλαίσιο μεγάλων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και οι
διδακτορικές διατριβές και άλλες εργασίες που επέβλεψε είχαν ως απώτερο στόχο την εφαρμογή της Οικολογικής
γνώσης προς όφελος του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας. Με πάθος, σθένος και επιχειρήματα υπερασπίστηκε
από την εκάστοτε θεσμική του ιδιότητα την προστασία του περιβάλλοντος. Και ως αντιπρύτανης του ΑΠΘ εισήγαγε
καινοτόμες δράσεις, οικολογικές και κοινωνικές, μεταξύ των οποίων και το «άνοιγμα» του ΑΠΘ στην κοινωνία. Το
πρόγραμμα «ΑΠΘ την Κυριακή» του οφείλει πολλά.
Αναγνωρίζοντας το σύνολο της προσφοράς του Γιάννη Παντή, σε επίπεδο εκπαίδευσης, έρευνας, διοίκησης και
εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως και τη συνεισφορά του στην προσπάθεια κατοχύρωσης των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των Βιολόγων, η Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστημών μας ανέθεσε να οργανώσουμε ειδική
συνεδρία στη μνήμη του στο 40ό συνέδριό της. Η κεντρική ομιλία σε αυτήν την συνεδρία θα εστιάσει στο τελευταίο
και ίσως πιο αγαπητό στον Γιάννη ερευνητικό του έργο: στην «Ηχητική Οικολογία» και τη μελέτη του «Ηχοτοπίου».
Μετά θα ακολουθήσουν μικρές επιλεγμένες παρουσιάσεις εργασιών μαθητών και συνεργατών του. Ευχαριστούμε
θερμά την ΕΕΒΕ γι’ αυτό.
Γιάννης Παντής (6 Ιανουαρίου 1957 - 10 Οκτωβρίου 2017)
• Καθηγητής στον Τομέα Οικολογίας του Τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ
• Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (2015-)
• Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (2015)
• Aντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο ΑΠΘ (2010-2014)
• Μέλος του προεδρείου της Επιτροπής της Συνόδου Πρυτάνεων για την αειφορία (2011-2014)
• Πρόεδρος (1999-2002) και Αντιπρόεδρος (1995-1999) της European Ecological Federation
• Αντιπρόεδρος της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης MEDASSET (2011-)
• Μέλος του Συμβουλίου Πιστοποίησης του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (20062013)
• Πρόεδρος του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (2000-2005)
• Ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Πολιτών Θεσσαλονίκης για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό
Στέφανος Σγαρδέλης,
Δέσποινα Βώκου
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ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΚΑΙΝΟΥ
Ανέστης Ανδρέας1,2
1

Τομέας Επιστημών και Τεχνολογίας Αμερικανικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης (A.C.T.)
Εργαστήριο Υγιεινής, Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
2

Η αλλαγή του κλίματος, που επιβεβαιώνεται από τα διαθέσιμα κλιματικά δεδομένα, αναμένεται
πως θα επηρεάσει την υγεία του ανθρώπου, τόσο λόγω της άμεσης επίδρασης της ζέστης ή του
ψύχους, όσο και έμμεσα, εξαιτίας της υψηλότερης έκθεσης σε παράγοντες κινδύνου. Στο
παραπάνω πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην
ανάδυση νοσημάτων που σχετίζονται με παθογόνους μικροοργανισμούς, στους οποίους είτε ο
άνθρωπος εκτίθεται απευθείας, είτε υφίσταται την τοξική τους δράση μέσω της διατροφής,
καταναλώνοντας είδη που έχουν επιμολυνθεί από τέτοια μικρόβια.
Η αύξηση της θερμοκρασίας αναμένεται να μεταβάλλει τη συχνότητα και τη γεωγραφική
κατανομή των λοιμωδών νοσημάτων, πιθανά με διαφορετικό τρόπο σε βόρεια και νότια
Ευρώπη. Στην Ελλάδα κρούσματα ελονοσίας (Λακωνία, 2009-2012) και μόλυνσης από τον ιό του
δυτικού Νείλου (κεντρική Μακεδονία, 2010, Αργολίδα, 2017) έχουν εντοπιστεί σε περιοχές που
ευνοούν την αναπαραγωγή των οργανισμών - διαβιβαστών (κουνούπια), κάτω από ασυνήθεις
για τις περιοχές κλιματικές συνθήκες (υψηλή θερμοκρασία και υγρασία).
Στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία επιβεβαιώνουν μια αυξημένη ανίχνευση παθογόνων
μικροοργανισμών που παρασιτούν σε καλλιεργούμενα δίθυρα μαλάκια, καθώς και αντίστοιχων
περιστατικών δηλητηρίασης, αρκετά από τα οποία αφορούν μεσογειακές θαλάσσιες περιοχές.
Μεγάλος αριθμός παρασίτων και τοξινών ανιχνεύονται στα δίθυρα του Θερμαϊκού κόλπου, ο
οποίος χαρακτηρίζεται ως «hot spot» μόλυνσης. Δεδομένων των φυσιολογικών αποκρίσεων των
δίθυρων στην αύξηση της θερμοκρασίας, προβλέπεται σημαντική επίδραση του μικροβιακού
φορτίου τόσο στην υγεία των δίθυρων, όσο και σε αυτήν των καταναλωτών, γεγονός που
ενδεχομένως θα αποτελέσει μια ισχυρή πρόκληση για τη δημόσια υγεία στο κοντινό μέλλον.
Ο κίνδυνος έξαρσης νοσημάτων λόγω της κλιματικής αλλαγής μπορεί να ελαχιστοποιηθεί μέσω
ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού πρόληψης και αποτελεσματικής απόκρισης των υγειονομικών
υπηρεσιών. Η εφαρμογή εργαλείων της μοριακής βιολογίας (πχ μεταγονιδιωματική) μπορεί να
συμβάλλει ουσιαστικά στην ανίχνευση των δυνητικά παθογόνων μικροοργανισμών.
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EMERGING DISEASES
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Anestis Andreas1,2
1
2

Division of Sciences and Technology, The American College of Thessaloniki (A.C.T.)
Laboratory of Hygiene, Division of Biological Sciences and Preventive Medicine, Aristotle University of Thessaloniki

Climate change, a phenomenon confirmed by current climatic data, is expected to affect human
health, both because of the direct impact of heat or cold, as well as due to an increased exposure
to risk factors. In the above context, the effects of climate change on the emergence of diseases
associated with pathogens, to which humans are exposed either directly, or indirectly, by
consuming infected edible species are of particular interest.
The rise in temperature is expected to change the frequency and geographical distribution of
infectious diseases, possibly in a different way in northern and southern Europe. In Greece, cases
of malaria (Laconia, 2009-2012) and West Nile virus infection (central Macedonia, 2010, Argolida,
2017) have been reported in regions, where the reproduction of mosquito-vectors is favored,
especially under the unusual climatic conditions observed (high temperature and humidity).
An increased detection of microorganisms parasitizing edible marine bivalve tissues and a
parallel increase of the corresponding food-poisoning incidents, especially in regions around the
Mediterranean Sea, are confirmed by the scientific literature. A large number of parasites and
their toxins have been detected in bivalve species of the Thermaikos Gulf, an area characterized
as an infection "hot spot". Taking into consideration the bivalves physiological responses to
elevated temperature, a significant impact of microbial load on both bivalve physiological
performance and consumer health is possible, potentially posing a strong public health
challenge in the near future.
The risk of climate change-driven disease outbreaks can be minimized through an integrated
planning of prevention and effective health services responsiveness. The application of
developing molecular biology tools (eg metagenomics) can have a significant contribution
towards the detection of pathogenic microorganisms.
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ΑΛΚΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΣΙΚΟΝΙΝΕΣ: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΤΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
Ασημοπούλου Ν. Ανδρεάνα
Τμήμα Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ., email: adreana@eng.auth.gr

Υπάρχουν πολύ λίγα φυσικά προϊόντα με ιστορία τόσο πλούσιa όσο οι εναντιομερείς
ναφθοκινόνες αλκαννίνες και σικονίνες (Α/Σ). Η ιστορία τους ξεκινάει πολλούς αιώνες πίσω, όπου
οι ρίζες των φυτών Alkanna tinctoria (A.t.) στην Ευρώπη και του Lithospermum erythrorhizon
(L.e.) στην Ανατολή έχουν χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα ως φυσικές κόκκινες βαφές και
ακατέργαστα φάρμακα με τη μαγική ιδιότητα της επιτάχυνσης της επούλωσης και τη θεραπεία
του καρκίνου. Έκτοτε, οι φαρμακολογικές ιδιότητες των φυτών αυτών είχαν ξεχαστεί.
Το 1976 ο Καθηγητής Παπαγεωργίου αναβίωσε τη μελέτη αυτών των φυτών και ανέδειξε το
επιστημονικό υπόβαθρο πίσω από τους αρχαίους κώδικες. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων
του επιβεβαίωσαν τις επουλωτικές, αντιμικροβιακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες των
εκχυλισμάτων των ριζών A.t. και ήταν ο πρώτος που ταυτοποίησε τα παράγωγα αλκαννίνης ως
τα δραστικά συστατικά τους. Ανέπτυξε φαρμακευτικά σκευάσματα, οι κλινικές μελέτες των
οποίων απέδειξαν την εξαιρετική τους αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με έλκη, εγκαύματα και
πληγές. Αυτά εγκρίθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) (Histoplastin Red®,
HELIXDERM®).
Έκτοτε, η έρευνά μας επικεντρώνεται στη χημεία, τις βιολογικές ιδιότητες και τις τεχνολογικές
εφαρμογές των Α/Σ, των σχετικών παραγώγων ναφθοκινόνης και άλλων φυσικών προϊόντων.
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ALKANNINS AND SHIKONINS: FROM ANCIENT CODES TO MODERN
MEDICINE
Assimopoulou N. Andreana
School of Chemical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, Greece email: adreana@eng.auth.gr

There are few natural products with histories as rich as those of the enantiomeric
naphthoquinones alkannin and shikonin (A/S). Their story can be traced back many centuries,
where extracts from the roots of Alkanna tinctoria (A.t.) in Europe and Lithospermum
erythrorhizon (L.e.) in the Orient, have been used independently as natural red dyes and crude
drugs with the magic property of accelerating wound healing and treating cancer. Since then,
the medicinal properties of the plants either have drifted into folklore, or been forgotten.
In 1976 Prof. Papageorgiou revived the study of these plants and discovered the science behind
ancient codes. The results of his experiments confirmed the wound healing, antimicrobial and
anti-inflammatory properties of A.t. root extracts and was the first who identified alkannin
derivatives as the active components. He developed several pharmaceutical preparations, the
clinical trials of which proved their outstanding efficacy in patients with indolent ulcers, burns
and wounds. These were approved by the National Organization for Medicines (Greece)
(Histoplastin Red®, HELIXDERM®).
Since then, our research focuses on chemistry, biological properties and technological
applications of A/S, related naphthoquinone derivatives and other natural products.
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Η ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΚΗ ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΔΙΘΥΡΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

Γιάντσης Α. Ιωάννης1,2
1
2

Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης
Τομέας Ζωικής Παραγωγής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Η εκτίμηση της γενετικής σύστασηςενός υδρόβιου οργανισμού θεωρείται βασικό εργαλείο για
την ανάπτυξη της καλλιέργειάς του. Η ικανότητα κάθε οργανισμού να ανταπεξέρχεται στις
διαρκώς μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα επίπεδα
της γενετικής του ποικιλότητας. Μία ενδεχόμενη ιδιαίτερα επιβλαβής επίπτωση που
παρατηρείται σε εκτρεφόμενους υδρόβιους οργανισμούς είναι ομομικτική κατάπτωση, για την
παρεμπόδιση της οποίας απαιτείται η διατήρηση της γενετικής τους ποικιλότητας. Ειδικότερα σε
δίθυρα που χαρακτηρίζονται από μεγάλα δραστικά πληθυσμιακά μεγέθη και στα οποία δεν
παρεμβάλλεται τεχνητή αναπαραγωγή κατά την καλλιέργειά τους, η εκτίμηση των γενετικών
σχέσεων μεταξύ των πληθυσμών θεωρείται πολύ σημαντική. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση
αξιολογείται η χρησιμότητα της γονιδιωματικής με σκοπό την εκτίμηση της πληθυσμιακής δομής
των χαβάρων του είδους Modiolus barbatus από το Αιγαίο πέλαγος, ενός πολλά υποσχόμενου
για υδατοκαλλιέργεια δίθυρου. Το M.barbatus αποτελεί έναν θαλάσσιο βενθικό οργανισμό που
συγκαταλέγεται στα αλιεύματα υψηλής εμπορικής αξίας. Η ανάλυση μέρους του μιτοχονδριακού
γονιδίου κυτοχρωμική οξειδάση Ισε χάβαρα προερχόμενα από 5 γεωγραφικές περιοχές του
Αιγαίου, αποκάλυψε πως τα χάβαρα από τη Β. Θάλασσα που θεωρούνταν ως M.barbatus πιθανόν
να ανήκουν σε διαφορετικό είδος από αυτά της ανατολικής Μεσογείου. Τα αποτελέσματα αυτά
αποτελούν τα πρώτα δεδομένα αναφορικά με το γενετικό προφίλ των χαβάρων σε ολόκληρη τη
Μεσόγειο. Οι πληθυσμοί που αναλύθηκαν παρουσίασαν υψηλά επίπεδα απλοτυπικής και
νουκλεοτιδικής ποικιλότητας, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για το σχεδιασμό διαχειριστικών
πρακτικών του είδους. Δεδομένης της ανάγκης του σύγχρονου καταναλωτή για γνώση σχετική
με την προέλευση των τροφίμων, τα ευρήματα αυτά αναμένεται επιπλέον να αποδειχτούν
ιδιαίτερα χρήσιμα στην ιχνηλασιμότητα των εμπορεύσιμων χαβάρων από τη Μεσόγειο.
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MARINE GENOMICS AS AN ESSENTIAL TOOL
DEVELOPMENT OF AQUACULTURE OF NEW BIVALVES

FOR

THE

Giantsis A. Ioannis1,2
1
2

American Farm School of Thessaloniki
Department of Animal Science, Technological Educational Institute of Western Macedonia

Evaluation of the genetic structure is considered one of the major essential tools prior to the
development of aquaculture of new species. The capability of aquatic organisms to adapt
towards environmental changes mainly depends on the intraspecific genetic variability of their
populations. In order to prevent potential harmful effects of inbreeding depression in the
cultured populations, management strategies should take into consideration the preservation of
genetic variability.Particularly in marine bivalves holding large population effective sizes, in the
farmed populations of which there is no artificial breeding, information on the genetic
relationships among geographic populations is of high importance. This presentation evaluates
the usefulness of the first genomic insights towards the population structure of the horse mussel
(Modiolusbarbatus) from the Aegean Sea, as a promising candidate species for
aquaculture.M.barbatus is a marine bivalve benthic species, distributed mainly in the
Mediterranean basin that constitutes a fishery product of high economic value. Analysis of a
partial segment of the mitochondrial COI gene, also known as DNA barcode, in individuals
collected from 5 sampling localities within the Aegean Sea, revealed that M. barbatus from the
North Sea and M. barbatus from eastern Mediterranean may not belong to the same species.
These results constitute the first insights regarding the genetic profile of M. barbatus
populations from the entire Mediterranean region. All geographic populations analyzed
displayed high levels of genetic diversity, in terms of haplotype and nucleotide diversity, and
considerable numbers of private alleles. In the context of consumer demands for correct labeling
of food products, the present data are also expected to prove very useful for the traceability of
horse mussels from the Mediterranean Sea.
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ΜΕΤΑ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ
Κοντογιάννης Λ. Δημήτρης1,2
1
2

Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης & Μοριακής Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ε.ΚΕ.Β.Ε «Αλέξανδρος Φλέμινγκ», Βάρη, Αττική

Οι μηχανισμοί μετα-μεταγραφικής ρύθμισης RNA που επηρεάζουν π.χ. την αποικοδόμηση του
mRNA ή την αναστολή της μετάφρασης του (πρωτεϊνοσύνθεσης) αποτελούν πρόσθετους και
αποτελεσματικούς ρυθμιστές της φλεγμονής. Πολλά φλεγμονώδη mRNA περιέχουν ρυθμιστικές
RNA δομές (RSSs) στα UTRs-όπως τα στοιχεία πλούσια σε βάσεις αδενίνης/ουρακίλης (AREs) ή
φουρκέτες όπως τα στοιχεία CDE και GAIT καθώς και θέσεις πρόσδεσης για μη κωδικά RNA. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, οι δομές RSS - όπως και τα μη κωδικα RNAs - δεσμεύονται από
ρυθμιστικές ριβονουκλεοπρωτεϊνες (RBPs) που είτε προάγουν την εξωνουκλεολυτική
αποικοδόμηση mRNA ή/και αναστέλλουν τις λειτουργίες των παραγόντων έναρξης της
μετάφρασης. Η ικανότητά των RBP να εναλλάσσονται με RNA σε σύμπλοκα
ριβονουκλεοπρωτεΐνης (RNP) ενδέχεται να παίζει κι έναν ευρύτερο ρόλο ως προς τον καθορισμό
συγκεκριμένων κυτταρικών αντιδράσεων. Στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης θα
επικεντρωθούμε σε νέα μοντέλα ιστοειδικού μετα-μεταγραφικού καθορισμού φλεγμονωδών
απαντήσεων μέσω αναδιαμορφωμένων RNP όπως προκύπτουν (α) από την ανάλυση
διαγονιδιακών ποντικών που φέρουν στοχευμένες μεταλλαγές σε γονίδια RBP και (β) από ομικές
αναλύσεις των αλληλεπιδράσεων RBP με τους RNA στόχους τους σε εμπλεκόμενους κυτταρικούς
τύπους.
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POST-TRANSCRIPTIONAL CONTROLLERS OF INFLAMMATION
Kontoyiannis L. Dimitris1,2
1

Associate Professor, Dept. of Biology, Division of Genetics, Development and Molecular Biology, Aristotle University of
Thessaloniki
2
BSRC “Alexander Fleming”, Vari, Attiki

Post-transcriptional regulation (PTR) via e.g. mRNA degradation or inhibition of mRNA
translation emerged as an additional and efficient determinant of inflammatory regulation.
Major inflammatory mRNAs contain regulatory RNA structures (RSSs) in their UTRs–like the AU
rich elements (AREs) or hairpin loops like CDE and GAIT elements as well as binding sites for noncoding RNAs. In most cases these RSS -as well as non-coding RNAs- are bound by regulatory RNA
binding proteins (RBPs) which aid the recruitment of core machines promoting exonucleolytic
mRNA degradation; and/or stall the functions of translation initiation factors. The capability of
RBPs to assemble with RNAs into ribonucleoprotein (RNP) complexes may play a more
fundamental role which is to determine selective cellular responses. Here we will focus on new
tissue selective models of post-transcriptional determination of inflammatory responses by
RNPs, as they emerge from (a) an expanding list of mutant mouse lines bearing modifications in
RBP genes; and (b) omic approaches for the analysis of RBP interactions in different cellular
settings involved in inflammation
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ΓΟΝΙΜΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΤΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ
Μνιέστρης Ανδρέας1, Παπαδημητρίου Κίμων2, Μινώτου Χαρίκλεια3
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Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
3
IFOAM AgriBioMediterraneo, Δεριγνύ 49,ΤΚ 10434, Αθήνα
2

Το 2006 πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα ένα ερευνητικό έργο στο πλαίσιο του προγράμματος
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2, κατηγορία Περιβάλλον" με το ασυνήθιστο θέμα "Έρευνα και Μελέτη Ελληνικών
Ηχοτοπίων". Εκτός από το θέμα του ασυνήθιστη ήταν και η σύσταση της ερευνητικής ομάδας
αλλά και η ποικιλία του τύπου των αποτελεσμάτων του έργου. Η ομάδα, κατ'αρχήν,
δημιουργήθηκε από ειδικούς ερευνητές, μουσικούς, μηχανικούς ήχου και ακουστικής,
οικολόγους καθώς και μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές προερχόμενους από πέντε
τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ ενώ στα πλούσια αποτελέσματά της περιλαμβάνονταν, εκτός από τα πολλά
και ποικίλα πρωτογενή δεδομένα, ένας σημαντικός αριθμός άρθρων καθώς και μια σειρά
συνθέσεων ηλεκτροακουστικής μουσικής βασισμένων σε αυτά. Ωστόσο η -αναπάντεχη- σημασία
αυτού του έργου υπήρξε η συνεύρεση, με αφορμή το τελικό συνέδριο που οργανώθηκε για την
παρουσίαση των αποτελεσμάτων αυτών, πολλών ερευνητών από διαφορετικούς τομείς που
εστίαζαν το έργο τους στο ηχητικό περιβάλλον αλλά που δεν είχαν μέχρι τότε την ευκαιρία να
βρεθούν ταυτόχρονα και να συνομιλήσουν, με αποτέλεσμα την δημιουργία της Ελληνικής
Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας. Βασικός παράγοντας στην οργάνωση της μεθοδολογίας και
της επιστημονικής αρτιότητας του έργου "Έρευνα και Μελέτη Ελληνικών Ηχοτοπίων" υπήρξε ο
Γιάννης Παντής στον οποίο είναι αφιερωμένη η παρουσίασή μας. Θα αναφερθούμε στη συμβολή
και στο σημαντικό ρόλο του στην πραγματοποίηση τόσο του έργου αυτού όσο και των
προσπαθειών του για την συνέχιση και ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της Ακουστικής
Οικολογίας.
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ART AND SCIENCE: FERTILE CONVERGENCES, THE EXAMPLE OF
PYTHAGORAS
Mniestris Andreas1, Papadimitriou Kimon2, Minotou Charikleia3
1

Department of Music Studies, Ionian University
Department of Rural Surveying Engineers, Aristotle University of Thessaloniki
3
IFOAM AgriBioMediterraneo, 49 str Derigny, 10434, Athens, Greece
2

In 2006, a research project was carried out in Corfu in the framework of PYTHAGORAS 2 category: "Environment", titled: "Research and Study of Hellenic Soundscapes". The research
team was formed by musicians, audio and acoustic engineers, ecologists as well as postgraduate
and undergraduate students coming from five Hellenic departments of Universities and
Technological Educational Institutes. This project produced a wealth of primary data of various
types (i.e. sound recordings, acoustic measurements and subjective evaluation forms), many
research papers and a series of electroacoustic music compositions. More importantly however
its unexpected importance has been the foundation of the Hellenic Society for Acoustic Ecology.
John D. Pantis has being the person who organised the methodology and scientific excellence of
the above mentioned project, to whom our presentation is dedicated. The subject of our
presentation is his contribution and important role in the realisation of this project as well as his
efforts for the continuation and further development of research in the field of Acoustic Ecology
in our country.
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ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ CYLD: ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΜΑΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ Β ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑΣ
Ξανθόπουλος Κ.
Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η CYLD είναι μία αποουβικιτινάση, που υδρολύει εκλεκτικά αλυσίδες ουβικιτίνης συνδεδεμένες
μέσω καταλοίπου λυσίνης 63 (Κ63) ή μεθειονίνης 1 (Μ1). Σε αντίθεση με την ουβικιτινίωση μέσω
λυσίνης 48, που αποσκοπεί στην αποικοδόμηση πρωτεϊνών στο πρωτεάσωμα, η Κ63- και η Μ1ουβικιτινίωση χρησιμοποιείται από το κύτταρο στη ρύθμιση πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων και
θεωρείται σημαντική στη μεταγωγή σημάτων. Απομακρύνοντας αλυσίδες ουβικιτίνης, η CYLD
ρυθμίζει διάφορα σηματοδοτικά μονοπάτια, όπως του NF-κΒ, που είναι σημαντικά για την
κυτταρική επιβίωση και την απόπτωση κι εμπλέκεται σε ποικίλες λειτουργίες, όπως η
οστεοκλαστογένεση και η σπερματογένεση, καθώς και στην καρκινογένεση.
Αντικείμενο της ερευνητικής μας ενασχόλησης των τελευταίων ετών, υπήρξε ο ρόλος της CYLD
στις νεοπλασίες και εστιάσαμε στη μελέτη του ρόλου της στον καρκίνο του μαστού και στη
χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ), δημιουργώντας διαγονιδιακούς μυς με κυτταροειδική
σίγαση της καταλυτικά ενεργού μορφής της CYLD.
Διαγονιδιακοί μύες με σίγαση της καταλυτικά ενεργού μορφής της CYLD στα επιθηλιακά
κύτταρα του μαστικού αδένα δεν εμφάνισαν αυθόρμητα νεοπλασία, αλλά ήταν σημαντικά πιο
ευάλωτοι σε χημικά ή γενετικά μοντέλα καρκινογένεσης. Τα φαινόμενα αυτά δε
διαμεσολαβούνταν από το NF-κB, αλλά παρατηρήθηκε αυξημένη έκφραση της Cyclin D1 και των
ΥΑΡ/ΤΑΖ. In vitro πειράματα έδειξαν ότι η σίγαση της CYLD καθιστά τα κύτταρα πιο επιρρεπή
στην επιθηλιακή-μεσεγχυματική μετάβαση.
Για τη μελέτη της ΧΛΛ δημιουργήσαμε μύες με ιστοειδική σίγαση της καταλυτικά ενεργού
μορφής της CYLD στα Β κύτταρα. Ο φαινότυπος των μυών χαρακτηρίζεται από ένδεια ώριμων Β
κυττάρων στο περιφερικό αίμα, το σπλήνα και το μυελό των οστών. Ωστόσο, ο αριθμός των προΒ κυττάρων στο μυελό παραμένει σταθερός, γεγονός που δείχνει εμπλοκή της CYLD στην
ωρίμανση των β κυττάρων.
Παρότι οι εμπλεκόμενοι μηχανισμοί είναι υπό διερεύνηση, τα αποτελέσματά μας δείχνουν την
ετερογένεια σηματοδοτικών μηχανισμών και λειτουργιών στα οποία εμπλέκεται η CYLD.

26

Proceedings of the 40th E.E.B.E.Scientific Conference, Veria, May 24-26, 2018

INVESTIGATING CYLD’S FUNCTIONS: FROM BREAST CANCER TO B
CELLS LYMPHOPOIESIS, THROUGH CHRONIC LYMPHOCYTIC
LEUCEMIA
Ksanthopoulos K.
Pharmacology Laboratory, Pharmacy Department, Φαρμακευτικής Aristotle University of Thessaloniki

CYLD is a deubiquitinase, hydrolyzing ubiquitin moieties attached via lysine 63 (K63) or
methionine 1 (M1) residues. In contrast to lysine48-linked ubiquitination, that targets proteins
for proteasomal degradation, K63- and M1-linked ubiquitination is used by the cell to modulate
protein interaction and thus (de)ubiquination often plays an important role in cell signaling.
Through deubiquitination, CYLD regulates various pathways, including NF-κB, which are
important to cell survival and apoptosis and has been involved in several physiological
functions, such as osteoclastogenesis and spermatogenesis, as well as tumorigenesis.
Throughout the past years we have been studying the role of CYLD in different malignancies
and focused on breast cancer and chronic lymphocytic leukemia (CLL). To better understand
CYLD’s involvement, we generated transgenic animal models with a cell-specific ablation of the
catalytically active form of the protein.
Transgenic mice with targeted ablation of the catalytically active form of CYLD in mammary
epithelial cells did not spontaneously develop malignancy, however they were significantly
more susceptible to a chemical and a genetic model of breast cancer. These effects were not NFκΒ related, but an upregulation of Cyclin D1 and YAP/TAZ was found. Furthermore, in vitro data
indicates that CYLD ablation renders cells more susceptible to epithelial-mesenchymal
transition.
To study the role of CYLD in CLL, we generated mice with targeted ablation of the catalytically
active form of the protein on B cells. These mice developed an unexpected phenotype
characterized by the extremely low percentage of mature B cells in the peripheral blood, bone
marrow and spleen. However, pro B cells in the bone marrow were not affected, indicating a role
for CYLD in B cell lymphopoiesis.
Although the underlying mechanisms are still under study, our data indicates the multitude of
pathways and functions CYLD is involved in.
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ΈΜΦΥΤΗ ΑΝΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ: ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΩΣ ΤΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Σαρρής Φ. Παναγιώτης1,2
1
2

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας - ΙΤΕ, GR
School of Biosciences, University of Exeter, UK email: p.sarris@imbb.forth.gr , p.sarris2@exeter.ac.uk

Οι πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί είναι ευαίσθητα στα παθογόνα. Τα ζώα έχουν
αναπτύξει την έμφυτη ανοσία και Χορδωτά (Chordata) έχουν αναπτύξει επιπλέον ένα
προσαρμοστικό ανοσοποιητικό σύστημα για να υπερασπιστούν έναντι την εισβολή παθογόνων.
Αντίθετα, στους φυτικούς οργανισμούς η άμυνα βασίζεται εξ ολοκλήρου στην ύπαρξη ενός
συστήματος έμφυτης ανοσίας (Innate Immunity) και στην ικανότητα όλων των φυτικών
κυττάρων να ενεργοποιούν την άμυνα έπειτα από την ανίχνευση παθογόνων. Το φυτικό
σύστημα έμφυτης ανοσίας στηρίζεται σε μεμβρανικούς και κυτταροπλασματικούς
ανοσολογικούς υποδοχείς. Οι ενσωματωμένοι στην μεμβράνη PRRs (Receptors Recognition
Receptors) υποδοχείς έχουν εξελιχθεί ώστε να ανιχνεύουν μικροβιακά PAMPs (Pathogen
Associated Molecular Patterns) και να ενεργοποιήσουν PAMP (ή Pattern-) Triggered Immunity
(PTI). Τα γονίδια που κωδικοποιούν για τους ενδοκυτταρικούς υποδοχείς του ανοσοποιητικού,
κωδικοποιούν για πρωτεϊνικούς υποδοχείς NLR (Nucleotide-binding Leucine-rich Repeat), οι
οποίες δομικά και λειτουργικά μοιάζουν με τους NLRs υποδοχείς των θηλαστικών (Nod-Like
Receptors). Οι φυτικοί NLRs συμμετέχουν στην ενδοκυτταρική ανίχνευση πρωτεϊνών τελεστών
(effectors) των παθογόνου, είτε άμεσα είτε έμμεσα, και ενεργοποιούν ένα μονοπάτι
ανοσολογικής σηματοδότησης γνωστό ως " Effector Triggered Immunity " (ή ETI), που συχνά
καταλέγει σε ένα τοπικό προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο γνωστό ως " Αντίδραση
Υπερευαισθησία" (Hypersensitive Response or HR). Η σημασία των NLR υποδοχέων στην άμυνα
των φυτών αποδεικνύεται από το εκτεταμένο αριθμό των υποδοχέων αυτών στα φυτά σε
σύγκριση με τους NLRs στα θηλαστικά. Για παράδειγμα, στο φυτό μοντέλο Arabidopsis thaliana
έχουν αναγνωριστεί ~120 NLRs, ενώ τα περισσότερα θηλαστικά έχουν ~20 NLRs. Όπως και οι
υποδοχείς των ζώων, οι NLR υποδοχείς των φυτών έχουν δομοστοιχειωτή δομή και μπορούν να
λειτουργούν σε ζεύγη, τα δύο μέρη των οποίων απαιτούνται εξ ίσου για την ενεργοποίηση της
άμυνας κατά την αναγνώριση ειδικών τελεστών του παθογόνου. Ωστόσο, το πώς αυτά τα
σύμπλοκα των φυτικών NLR υποδοχέων ενεργοποιούν την άμυνα μετά την αναγνώριση των
μικροβιακών μορίων, είναι ελάχιστα κατανοητό.
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Sarris F. Panagiotis1,2
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Institute of Molecular Biology and Biotechnology – FORTH, GR
School of Biosciences, University of Exeter, UK email: p.sarris@imbb.forth.gr , p.sarris2@exeter.ac.uk

Multicellular eukaryotes are susceptible to pathogens. Animals have developed cellautonomous innate immunity, and chordates have additionally evolved an adaptive immune
system to defend against pathogen invasion.
In contrast, plant immunity is entirely innate, and relies on the ability of individual cells to
activate defense upon pathogen detection. The plant innate immunity system relies on
membrane and cytoplasmic immune receptors. The plasma membrane-embedded PRRs
(Pattern Recognition Receptors) have evolved to detect microbial PAMPs (Pathogen Associated
Molecular Patterns) and activate PAMP- (or Pattern-) Triggered Immunity (PTI). The intracellular
immune receptor genes encode NLR (Nucleotide-binding Leucine-rich Repeat), which
structurally and functionally resemble mammalian NLRs (Nod-Like Receptors). The plant NLRs
accomplish intracellular detection of pathogen effectors, either directly or indirectly, and
activate an immune signalling pathway known as “Effector Triggered Immunity” (or ETI) that
often culminates in a programed local cell death known as “Hypersensitive Response” (or HR).
The importance of NLRs to plant defense is illustrated by the expanded complement of NLRs in
plants compared to NLRs in mammals. For example, in Arabidopsis thaliana ~120 full length
NLRs have been identified, while most mammals have ~20 NLRs. Like animal NLRs, plant
immune receptors have a modular structure and can work in pairs, both of which are required
for defense activation upon recognition of specific pathogen effectors. However, how such
intracellular immune receptor complexes activate defense solely upon recognition of microbial
molecules, is poorly understood.
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΞΙΑ ΚΑΙ HIF-1:
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Σίμος Γεώργιος
Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η υποξία (έλλειψη οξυγόνου) χαρακτηρίζει τόσο τη φυσιολογική ανάπτυξη και δραστηριότητα
όσο και πολλές παθολογικές καταστάσεις. Κύριο ρόλο στη προσαρμογή των κυττάρων στην
υποξία παίζουν οι επαγόμενοι από την υποξία μεταγραφικοί παράγοντες HIF, οι οποίοι
αποτελούν θεραπευτικούς στόχους τόσο στο καρκίνο όσο και σε άλλες ασθένειες. Ιδιαίτερα ο
HIF-1 είναι υπεύθυνος για την ενεργοποίηση γονιδίων που υποστηρίζουν τον
επαναπρογραμματισμό του κυτταρικού μεταβολισμού και αναστέλλουν την απόπτωση κατά την
υποξία. Η επαγώγιμη υπομονάδα HIF-1α ρυθμίζεται κυρίως σε μετα-μεταφραστικό επίπεδο. Η
υδροξυλίωση σε κατάλοιπα προλίνης προκαλεί αποικοδόμηση του HIF-1α σε συνθήκες
φυσιολογικής οξυγόνωσης, ενώ η αναστολή της κατά τη υποξία αποτελεί τον κύριο μηχανισμό
ενεργοποίησης του HIF-1. Σημαντικό επίσης, θετικό αλλά και αρνητικό, ρόλο παίζει η
φωσφορυλίωση. Οι μελέτες μας έχουν οδηγήσει στη ταυτοποίηση κινασών που στοχεύουν τον
HIF-1α καθώς και των αντίστοιχων θέσεων τροποποίησης του. Η φωσφορυλίωση του HIF-1α από
τη κινάση CK1δ αναστέλλει τον ετεροδιμερισμό με τον HIF-1β (ARNT) και εμποδίζει την
ενεργοποίηση των γονιδίων στόχων του HIF-1 που εμπλέκονται στην, απαραίτητη για τον
κυτταρικό πολλαπλασιασμό, συσσώρευση τριγλυκεριδίων σε συνθήκες υποξίας. Η τροποποίηση
του HIF-1α από τις κινάσες ERK ρυθμίζει την ενδοκυτταρική του μετακίνηση μεταξύ πυρήνα και
κυτταροπλάσματος καθώς και την ισορροπία μεταξύ γενωμικής δράσης, μέσω δέσμευσης του
HIF-1α σε πρωτεΐνες της χρωματίνης, και μη γενωμικής λειτουργίας που προϋποθέτει σύνδεση
του HIF-1α στη μορταλίνη και άλλες αντι-αποπτωτικες πρωτεΐνες των μιτοχονδρίων. Kυτταροδιεισδυτικά πεπτίδια του HIF-1α που αναστέλλουν την φωσφορυλίωση του από τις ERK,
αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό και τη μετανάστευση καρκινικών κυττάρων και προκαλούν
την απόπτωση τους μόνο κάτω από συνθήκες υποξίας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της
ρύθμισης μέσω ERK και ανοίγοντας προοπτικές για την ανάπτυξη ειδικών αναστολέων του HIF-1
με αντικαρκινική δράση.
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CELLULAR ADAPTATION TO HYPOXIA AND HIF-1: REGULATORY
MECHANISMS AND THERAPEUTIC APPROACHES
Simos George
Laboratory of Biochemistry, Faculty of Medicine, University of Thessaly

Hypoxia (oxygen deficiency) characterizes physiological development and activities as well as
many pathological conditions. Adaptation of cells to hypoxia is mainly mediated by the hypoxiainducible transcription factors HIF, which are, therefore, valid therapeutic targets in cancer and
other diseases. HIF-1, specifically, is responsible for the activation of genes that support
reprogramming of cellular metabolism and inhibit apoptosis under hypoxia. The inducible
subunit HIF-1α is regulated predominantly at post-translational level. Proline hydroxylation
triggers degradation of HIF-1α under normal oxygenation conditions while inhibition of
hydroxylation represents the main activation mechanism of HIF-1 upon hypoxia. An important
role is also played by phosphorylation, which can act either positively or negatively. Our studies
have led to the identification of kinases that target HIF-1α and determination of the
corresponding modification sites. Phosphorylation of HIF-1α by CK1δ inhibits its
heterodimerization with HIF-1β (ARNT) and impairs formation of HIF-1 and activation of its gene
targets implicated in triglyceride accumulation, a process that is necessary for cellular
proliferation under hypoxic conditions. Modification of HIF-1α by ERK controls its intracellular
trafficking between nucleus and cytoplasm and determines the balance between its genomic
activity, mediated through binding to chromatin proteins, and its non-genomic function that
involves interaction with mortalin and other anti-apoptotic proteins of the outer mitochondrial
membrane. Cell-penetrating HIF-1α-derived peptides that inhibit its phosphorylation also inhibit
proliferation and migration of cancer cells and trigger their apoptotic death only under hypoxic
conditions, confirming the importance of ERK-dependent regulation and opening prospects for
the development of specific HIF-1 inhibitors with anti-cancer activity.
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
ΒΙΟΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ
ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ
ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΠΟΛΛΩΝ
ΣΤΡΕΣΣΟΓΟΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΣΕ
ΥΔΑΤΙΝΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
Sokolova Inna
Chair of Marine Biology, University of Rostock, Germany

Το ενεργειακό ισοζύγιο είναι βασικός παράγοντας για την επιβίωση και προσαρμογή ενός
οργανισμού και περιορισμοί της ικανότητας εκμετάλλευσης της βιοενέργειας
(συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων που εμπλέκονται στην απόκτηση, μετατροπή και
αποθήκευσης ενέργειας) συντελούν στον περιορισμό των κυτταρικών αντισταθμιστικών
λειτουργιών στην ανεκτικότητα του οργανισμού σε συνθήκες καταπόνησης (στρες). Στην
συγκεκριμένη παρουσίαση και σύμφωνα με τις αρχές βιοενεργητικής θα διευκρινιστεί η έννοια
της περιορισμένης «ενεργειακής ανοχής» και θα αναλυθούν οι αποκρίσεις των οργανισμών στο
στρες (συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας, της ρύπανσης και της οξέωσης των ωκεανών)
και των ορίων ανοχής τους. Επίσης θα αναφερθεί πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έννοια αυτή
για την κατανόηση των αποκρίσεων των οργανισμών στην συνεργιστική επίδραση πολλών
περιβαλλοντικών παραγόντων στρες σε διάφορα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης από τα μόρια
έως ολόκληρο τον οργανισμό, χρησιμοποιώντας ως μοντέλα υδρόβιους ασπόνδυλους
οργανισμούς. Η έννοια της περιορισμένης «ενεργειακής ανοχής» αναφέρεται σε μηχανισμούς
απόκρισης των οργανισμών και στον προσδιορισμό κυτταρικών δεικτών που συμβάλλουν στην
εκτίμηση των επιπτώσεων των διαφορετικών στρεσσογόνων παραγόντων στους οργανισμούς.
Επιπλέον θα τονιστεί η σημασία τους σε οικολογικά μοντέλα και πως συντελούν στην κατανόηση
της βιογεωγραφίας των ειδών και στην πρόβλεψη αλλαγών στους πληθυσμούς που
αντιμετωπίζουν καταστάσεις καταπόνησης όπως η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και η οξέωση
των ωκεανών. Μελέτες που έχουν εφαρμόσει την έννοια της περιορισμένης «ενεργειακής
ανοχής» σε συνθήκες στρες έδειξαν ότι οι οργανισμοί χρησιμοποιούν διαφορετικές μεταβολικές
στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν μέτριας ή ακραίας έντασης καταπόνηση. Οι μελέτες αυτές
συνετέλεσαν στον καθορισμό δεικτών βιοενεργητικής που συμβάλλουν στην πρόβλεψη
ανθεκτικότητας ενός πληθυσμού σε μη βιώσιμες καταστάσεις στρες όπου η πιθανότητα και ο
κίνδυνος εξαφάνισης είναι υψηλός. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται σε κυτταρικές λειτουργίες
συμβάλλοντας στην κατανόηση περιορισμού ανοχής σε σύνθετες περιβαλλοντικές συνθήκες
στρες, αντιμετωπίζοντας έτσι μία από τις μεγάλες προκλήσεις της μακροφυσιολογίας και της
παγκόσμιας οικολογικής αλλαγής. Η προσέγγιση αυτή δύναται να έχει πρακτικές εφαρμογές
στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων.
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LINKING
PHYSIOLOGY
WITH
ECOLOGY:
APPROACHES TO INTEGRATE THE EFFECTS
STRESSORS IN AQUATIC ENVIRONMENTS

BIOENERGETIC
OF MULTIPLE

Sokolova Inna
Chair of Marine Biology, University of Rostock, Germany

Energy balance is central for survival and fitness of an organism, and limitations of the
bioenergetic capacity (including the systems involved in energy acquisition, conversion and
conservation) are critically implicated in limiting organism's tolerance and determining tradeoffs among fitness related functions during stress exposures. This presentation will explore the
concept of energy-limited stress tolerance that applies bioenergetic principles to analyze stress
responses and tolerance limits of an organism and demonstrate how this concept can be used to
integrate responses to multiple stressors (including temperature, pollution and ocean
acidification) from molecular to whole-organism levels using aquatic invertebrates as a model.
The concept of energy-limited stress tolerance provides a mechanistically-based tool to assess
the effects of stressors that have different nature, mechanisms of action and can interact in a
non-linear fashion, and can be integrated with quantitative ecological modelling (such as
individual-based models) to understand species’ biogeography and predict changes in
populations facing global climate change, pollution and ocean acidification. Studies applying
the concept of energy-limited stress tolerance demonstrated that organisms use different
metabolic strategies to survive moderate vs. extreme stress and identified bioenergetic markers
that delineate moderate stress compatible with the long-term population persistence from
bioenergetically non-sustainable extreme stress where the extinction risk is high. This
bionergetically-based approach can help understanding the driving forces and limitations of
environmental adaptation and stress tolerance in complex environments (thereby addressing
one of the grand challenges of macrophysiology and global change ecology) and has practical
implications for environmental risk assessment, conservation and resource management.
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΑΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
Νεκτάριος Ταβερναράκης
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο
Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη

Η διαδικασία της αυτοφαγίας είναι καθοριστική για την ακεραιότητα και την επιβίωση των
νευρικών κυττάρων. Η απώλεια βασικών παραγόντων της αυτοφαγίας οδηγεί σε προοδευτικό
νευροεκφυλισμό και σε δομικές ατέλειες των νευρικών συνάψεων. Ωστόσο, οι μοριακοί
μηχανισμοί που ρυθμίζουν την αυτοφαγία στον εγκέφαλο παραμένουν ασαφείς. Ομοίως, ενώ
είναι ευρέως αποδεκτό ότι η αλλαγή πρωτεϊνών είναι απαραίτητη για τη συναπτική
πλαστικότητα, η συμβολή της αυτοφαγίας στην αποδόμηση των συναπτικών πρωτεϊνών είναι
άγνωστη. Μελετώντας τη διαδικασία της αυτοφαγίας στο νευρικό σύστημα. διαπιστώσαμε ότι η
σηματοδότηση μέσω του παράγοντα BDNF (Brain Derived Neurotrophin Factor) και το μονοπάτι
phosphatidylinositol-3 kinase (PI3K)/Akt καταστέλλει την αυτοφαγία in vivo. Η αυτοφαγία
ρυθμίζεται με ειδικό τρόπο από τη νηστεία σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου. Η
καταστολή της αυτοφαγίας είναι απαραίτητη για τη συναπτική πλαστικότητα που προκαλείται
από το BDNF και για τη βελτίωση της μνήμης, κάτω από συνθήκες διατροφικού στρες. Η
σηματοδότηση μέσω BDNF καταστέλλει την αυτοφαγία στο πρόσθιο τμήμα του εγκεφάλου
ενήλικων ποντικιών. Η καταστολή της έκφρασης του BDNF στα νευρικά κύτταρα προκαλεί
ανεξέλεγκτη αύξηση της αυτοφαγίας. Η αύξηση της αυτοφαγίας, με τη σειρά της, δημιουργεί
συναπτικές ατέλειες που προκαλούνται από έλλειψη του BDNF. Συνεπώς, η νηστεία καταστέλλει
την αυτοφαγία σε περιοχές του πρόσθιου τμήματος και τον ιππόκαμπο του εγκεφάλου του
ποντικού, προάγοντας έτσι τη συναπτική αναδιαμόρφωση και την ενίσχυση της μνήμης, μέσω
ενός μηχανισμού που ρυθμίζεται από το BDNF. Ανάλυση του φορτίου των συναπτικών
αυτοφαγοσωμάτων οδήγησε στην αναγνώριση τριών βασικών παραγόντων που σχετίζονται με
την αναδιαμόρφωση των συνάψεων. Τα αποτελέσματά μας καθιστούν την αυτοφαγία ως
κεντρική συνιστώσα της σηματοδότησης μέσω BDNF, η οποία είναι απαραίτητη για τη συναπτική
πλαστικότητα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ο μοριακός αυτός μηχανισμός είναι υπεύθυνος για
συμπεριφορικές προσαρμογές που προάγουν την επιβίωση σε συνθήκες έλλειψης τροφής.
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REGULATION AND ROLES OF AUTOPHAGY IN THE BRAIN
Nektarios Tavernarakis
Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Foundation for Research and Technology-Hellas, Medical School,
University of Crete, Heraklion, Crete, Greece

Autophagy is crucial for neuronal integrity. Loss of key autophagic components leads to
progressive neurodegeneration and structural defects in neuronal synapses. However, the
molecular mechanisms regulating autophagy in the brain remain elusive. Similarly, while it is
widely accepted that protein turnover is required for synaptic plasticity, the contribution of
autophagy to the degradation of synaptic proteins is unknown. We find that BDNF signaling via
the tropomyosin receptor kinase B (TrkB) and the phosphatidylinositol-3 kinase (PI3K)/Akt
pathway suppresses autophagy in vivo. Autophagy is differentially regulated by fasting in
different brain regions. Suppression of autophagy is required for BDNF-induced synaptic
plasticity and for memory enhancement, under conditions of nutritional stress. BDNF signaling
suppresses autophagy in the forebrain of adult mice. Indeed, BDNF ablation in the neural
lineage causes uncontrolled increase in autophagy. In turn, increased autophagy mediates the
synaptic defects caused by BDNF deficiency. Thus, fasting suppresses autophagy in regions of
the mouse forebrain, thereby promoting synaptic remodeling and memory through a BDNFregulated mechanism. We identify three key remodelers of postsynaptic densities as cargo of
autophagy. Our results establish autophagy as a pivotal component of BDNF signaling, which is
essential for BDNF-induced synaptic plasticity. This molecular mechanism underlies behavioral
adaptations that increase fitness in times of scarcity.
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ΕΠΟΧΙΚΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
ΤΟΥΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΡΕΣ ΣΤΑ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΩΝ
Φειδάντσης Κωνσταντίνος
Τμήμα Γεωπονιας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με την υπόθεση OCLTT (oxygen- and capacity-limited thermal tolerance) η έκθεση των
υδρόβιων οργανισμών σε ακραίες χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες έχει σαν αποτέλεσμα τον
περιορισμό της διαθεσιμότητας του οξυγόνου στους ιστούς και την μείωση της αερόβιας
ικανότητας τους. Η υπόθεση OCLTT βασίζεται σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε
διάφορα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης. Στις έρευνες αυτές συμπεριλαμβάνονται τα μοριακά
και μεταβολικά πρότυπα που μελετήθηκαν κάτω από εργαστηριακές συνθήκες. Η εφαρμογή της
υπόθεσης αυτής όμως απαιτεί εκτενείς έρευνες κάτω από φυσικές συνθήκες στις οποίες τα
πρότυπα αυτά είναι περισσότερο πολύπλοκα και καθιστούν τον προσδιορισμό των θερμικών
ορίων των οργανισμών δυσκολότερο. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται την τελευταία
δεκαετία έρευνα στο εργαστήριο μας και στη φύση που εστιάζει στην μελέτη των μοριακών και
μεταβολικών προτύπων, και πως αυτά σχετίζονται με φαινόμενα στρες στα εκτρεφόμενα ψάρια.
Έτσι καθιερώνονται σαφείς δεσμοί μεταξύ ευρημάτων κάτω από εργαστηριακές συνθήκες και
συνθήκες πεδίου. Συγκεκριμένα η έρευνα αφορά μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις και
έκφραση πρωτεϊνών που σχετίζονται με τον ενεργειακό μεταβολισμό, το οξειδωτικό στρες, την
κυτταρική σηματοδότηση, τα μονοπάτια κυτταρικού θανάτου και φλεγμονής, που συμβάλλουν
ουσιαστικά στον προσδιορισμό των θερμικών ορίων ανοχής. Ως εκ τούτου, η γνώση της
επίδρασης της θερμοκρασίας σε κυτταρικές λειτουργίες και στην φυσιολογία του οργανισμού
είναι απαραίτητη για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή επηρεάζει
τους θαλάσσιους οργανισμούς, με αντίστοιχες συνέπειες στη θαλάσσια βιοποικιλότητα και την
παραγωγικότητα. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η μελέτη των μοριακών και μεταβολικών προτύπων
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση του οικολογικού κινδύνου και να συμβάλλει στην λήψη
μέτρων διαχείρισης υδρόβιων ειδών υψηλής οικονομικής σημασίας.
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SEASONAL MOLECULAR AND METABOLIC PATTERNS AND THEIR
CORRELATION TO STRESS PHENOMENA IN AQUACULTURE FISH
Feidantsis Konstantinos
Agricultural, Ichthyology and Aquatic environment department, University of Thessaly

According to the OCLTT (oxygen-and capacity-limited thermal tolerance) hypothesis, exposure
of aquatic organisms to extreme low and high temperatures results in a decrease of tissue
oxygen availability and thus a decrease in their aerobic capacity. The OCLTT hypothesis is based
on research conducted at various levels of biological organization. These studies include
molecular and metabolic patterns studied under laboratory conditions. However, the
applicability of this hypothesis requires extensive research under natural conditions in which
these patterns are more complex and therefore the determination of thermal limits of organisms
is more demanding. In this context, research conducted both in our laboratory and nature has
been carried out over the last decade, focusing on the study of molecular and metabolic
patterns, and their correlation to stress phenomena in farmed fish. Thus, clear links between
findings under laboratory conditions and field conditions are established. In particular, this
research concerns post-translational modifications and expression of proteins related to energy
metabolism, oxidative stress, cell signaling, cell death and inflammation pathways, which
contribute substantially to the determination of the thermal tolerance limits. Therefore,
knowledge of the effect of temperature on cellular and organism functions is essential for the
understanding of how climate change impacts on marine organisms, with respective effects on
marine biodiversity and productivity. Under this prism, the study of molecular and metabolic
patterns can provide measurement endpoints that can be used in ecological risk assessment and
management of species of high economic importance aquatic species.
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ΕΜΒΡΥΪΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΚΑΙ Ο
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Χατζηστέργος Ε. Κωνσταντίνος
1

University of Miami, Miller School of Medicine, Department of Cell Biology, Interdisciplinary Stem Cell Institute, Miami,
Florida, USA.

Τα καρδιακά νοσήματα αποτελούν τη σημαντικότερη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας στον
άνθρωπο, κυρίως λόγω της αδυναμίας της καρδιάς να αναδημιουργεί κύτταρα μυοκαρδίου μετά
από βλάβη. Σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός μυοκυττάρων παράγεται κατά την εμβρυογένεση
από δύο ομάδες καρδιοβλαστών της βλαστικής στοιβάδας του μεσοδέρματος - το πρωτογενές
(FHF) και δευτερογενές (SHF) καρδιακά πεδία - τα οποία διαφοροποιούνται σε κολπικά, κοιλιακά
ή ερεθισματαγωγά μυοκύτταρα του αριστερού ή δεξί άξονα της καρδιάς. Ως εκ τούτου, μια από
τις υποσχόμενες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της καρδιακής νόσου στοχεύει στην in vitro
αναδημιουργία αρχέγονων καρδιοβλαστών από εμβρυϊκά ή επαγόμενα πολυδύναμα
βλαστοκύτταρα (PSCs), με σκοπό τη μεταμόσχευσή τους για την ανάπλαση του μυοκαρδίου.
Εντούτοις, ένα σημαντικό πρόβλημα για την ανάπτυξη τέτοιου τύπου κυτταρικών θεραπειών
είναι η μεγάλη ετερογένεια που εμφανίζουν τα καρδιακά παράγωγα των PSCs, και κυρίως η
διαφοροποίησή τους προς ερεθισματαγωγά μυοκύτταρα τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο
αρρυθμογέννεσης στον ξενιστή. Για το σκοπό αυτό, μελετάμε πιθανούς μηχανισμούς
διαφοροποίησης μεταξύ ερεθισματαγωγών και μη-ερεθισματαγωγών καρδιοβλαστών. Τα
ευρήματά μας σε έμβρυα επιμύων και ανθρώπινα PSCs υποδεικνύουν ότι ο υποδοχέας της
ορμόνης έκκρισης αυξητικής ορμόνης (GHRHR) εκφράζεται κατά τη διάρκεια της καρδιογένεσης
στο στάδιο της καρδιακής ημισελήνου, όπου μαρκάρει την επιφάνεια ΝΚΧ2-5+ κολποκοιλιακών
καρδιοβλαστών στα FHF και SHF, διαχωρίζοντάς τους από τους καρδιοβλάστες τους
φλεβοκομβικού συστήματος. Επιπλέον, in vitro πειράματα σε ανθρώπινα PSC μοντέλα
καρδιογένεσης υποδηλώνουν ότι ο GHRHR λειτουργεί ως ρεοστάτης της β-κατενίνης,
ρυθμίζοντας τη δραστηριότητα του μονοπατιού IGF1/PI3K/Akt/mTOR. Συνεπώς, οι μελέτες μας
συνεισφέρουν στην περαιτέρω κατανόηση των μηχανισμών ανάπτυξης του μυοκαρδίου, ενώ
παράλληλα υποστηρίζουν τη χρήση του GHRHR ως δείκτη επιλογής και εμπλουτισμού ΝΚΧ2-5+
καρδιοβλαστών από PSCs για θεραπευτική χρήση.
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MECHANISMS OF MYOCARDIAL LINEAGE DEVELOPMENT AND
THEIR ROLE IN REGENERATIVE MEDICINE
Hatzistergos E. Konstantinos
University of Miami, Miller School of Medicine, Department of Cell Biology, Interdisciplinary Stem Cell Institute, Miami,
Florida, USA.

Heart disease is the leading cause of morbidity and mortality worldwide, largely due to the
limited ability of the cardiac muscle to regenerate in response to damage. Almost the entire pool
of myocardial cells is established during embryonic development from two cardiogenic
mesoderm progenitor lineages- the primary (FHF) and secondary heart fields (SHF) - which
differentiate into left- or right-sided ventricular, atrial and conduction system cardiomyocytes.
Therefore, one of the most promising cardiac regenerative medicine approaches focuses on reestablishing primordial myocardioblasts from embryonic or induced pluripotent stem cells
(PSCs) as cell therapy for myocardial tissue replacement. However, a major roadblock toward this
goal has been the highly heterogeneous nature of PSC-derived myocardial cells, and in
particular the presence of conduction system derivatives, which are associated with an increased
risk for arrhythmogenesis following transplantation. Accordingly, we are investigating the
potential mechanisms underlying the differentiation of cardiac progenitor cells toward
conduction system and atrioventricular myocardial lineages. Our findings in mouse embryos
and PSC models of human cardiomyogenesis indicate that the Growth Hormone-Releasing
Hormone Receptor (GHRHR) is specifically induced at the stage of the cardiac crescent and
distinguishes NKX2-5+ atrioventricular myocardioblasts from pacemaker cells, in both the FHF
and SHF. Furthermore, in vitro experiments in human PSC models of cardiogenesis suggest that
GHRH-R operates as a rheostat for cardiac β-catenin stabilization, by regulating the activity of
the IGF1/PI3K/Akt/mTOR signaling pathway. Therefore, our findings provide novel insights into
the mechanisms of myocardial lineage development and indicate that the GHRHR is a novel cell
surface marker for the enrichment of pacemaker-free, ΝΚΧ2-5+ atrioventricular precursors from
human PSCs, for downstream regenerative medicine applications.
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ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
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ΕΔΩΔΙΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ CORNU ASPERSUM MAXIMA
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Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ
Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Τα προβιοτικά χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στον τομέα της ζωικής παραγωγής με
σκοπό το χειρισμό της εντερικής μικροχλωρίδας και τη βελτίωση της υγείας και της
παραγωγικότητας των εκτρεφόμενων ζώων. Η χορήγηση προβιοτικών μικροοργανισμών σε
εκτρεφόμενα ζώα έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, στη
μείωση της θνησιμότητας και στη βελτίωση της απόδοσης μετατροπής της ζωοτροφής. Ωστόσο,
αντίστοιχες πρακτικές δεν έχουν καταγραφεί σε μονάδες εκτροφής γαστερόποδων, όπως στη
σαλιγκαροτροφία. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ταυτοποίηση μικροοργανισμών που
σχετίζονται με καταστάσεις ‘συμβίωσης’ και ‘δυσβίωσης’ καθώς και η απομόνωση και ο
χαρακτηρισμός προβιοτικών μικροοργανισμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετα
στα σιτηρέσια των σαλιγκαριών, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης των εκτρεφόμενων
σαλιγκαριών και την πρόληψη και θεραπεία των μολυσματικών ασθενειών που πλήττουν τον
τομέα της σαλιγκαροτροφίας. Δέκα (10) στελέχη γαλακτοβακτηρίων τα οποία είχαν
προηγουμένως απομονωθεί από τον εντερικό βλεννογόνο των σαλιγκαριών Cornu aspersum
maxima και είχαν χαρακτηριστεί ως υποψήφιοι προβιοτικοί μικροοργανισμοί με βάση in vitro
και in vivo ιδιότητές τους, ταυτοποιήθηκαν σε επίπεδο είδους με αλληλούχιση του 16sRNA και σε
επίπεδο στελέχους με ηλεκτροφόρηση παλλόμενου πεδίου. Πιθανά παθογόνα στελέχη του
γένους Listeria και Pseudomonas απομονώθηκαν από εκτρεφόμενα σαλιγκάρια και η
παθογένεια τους ελέγχθηκε in vitro (έλεγχος παραγωγής πηκτινασών του πλάσματος και DNAνουκλεασών) και in vivo έπειτα από χορήγηση τους απευθείας στο σώμα των σαλιγκαριών όσο
και μέσω της τροφής. Η αντιβακτηριακή δράση των υποψήφιων προβιοτικών στελεχών έναντι
των παθογόνων βακτηρίων διερευνήθηκε in vivo και in vitro. Τέλος, η ικανότητα των υποψήφιων
προβιοτικών στελεχών να προσκολλούνται στον εντερικό βλεννογόνο και να ασκούν την
ευεργετική τους δράση διερευνήθηκε με τη χρήση συνεστιακής μικροσκοπίας.
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ISOLATION
AND
CHARACTERIZATION
OF
PRESUMPTIVE
PROBIOTICS AND PATHOGENS OF THE INTESTINAL MICROFLORA
OF THE EDIBLE LAND SNAIL CORNU ASPERSUM MAXIMA
Avgousti K.1, Kyritsi M.1, Dushku E.1, Staikou A.2, Yiangou M.1
1
2

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

Probiotics are increasingly used in commercial animal production operations to advantageously
alter gastrointestinal flora, thereby improving animal health and productivity. The major
outcomes from using probiotics include improvement in growth, reduction in mortality, and
improvement in feed conversion efficiency. However, there is little information concerning the
application of probiotics in invertebrate farm animal feeding, such as terrestrial snails. The
purpose of this study is the identification of the gut microbial species that are responsible for
both snail symbiosis and dysbiosis and the isolation and characterization of presumptive
probiotic strains from snail’s gut microbiota that could be used as “Food Additives” thereby
improving animal’s health and prevent and control enteric pathogens. Ten (10) lactic acid
bacterial strains, previously isolated from the intestinal tract of farmed snails Cornu aspersum
maxima and characterized as presumptive probiotic microorganisms, were identified at species
level by sequencing of 16sRNA and at strain level with Pulsed-Field Gel Electrophoresis.
Presumptive pathogenic bacteria of genus Listeria and Pseudomonas were isolated from farmed
snails and their pathogenesis was evaluated in vitro (production of pectinases and DNAase) and
in vivo by injection of pathogenic bacteria into snails’ body or through food. Antibacterial
activity of presumptive probiotic bacteria was investigated in vitro and in vivo. Finally, the ability
of probiotic bacteria to adhere to gastrointestinal epithelial cells was observed in sections of the
digestive tract using Confocal Microscopy.
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ΑΝΑΛΥΣΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΒΙΟΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Βιδάλη Μαρία-Σοφία1,Βλαστός Δημήτρης2, Νταϊλιάνης Στέφανος1, Γεωργιάδης
Παναγιώτης3
1

Τμήμα Βιολογίας Τομέας Βιολογίας Ζώων Πανεπιστήμιο Πατρών 26500 Πάτρα
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Πανεπιστήμιο Πατρών 30100 Αγρίνιο
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Ινστιτούτο Βιολογίας Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου
48 11635 Αθήνα
2

Αν και η παρασκευή και χρήση πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (Polychlorinated biphenyls,
PCBs) έχει απαγορευτεί, η έκθεση σε αυτά αποτελεί ακόμα και σήμερα μείζον θέμα δημόσιας
υγείας, καθώς όχι μόνο δεν διασπώνται στο περιβάλλον αλλά βιο-συσσωρεύονται στους ιστούς
έμβιων οργανισμών (Persistent Organic Pollutants, POPs). Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού
προγράμματος EnviroGenomarkers (www.envirogenomarkers.net) μελετήθηκε η επίδραση
ρυπογόνων παραγόντων, όπως των POPs, στην ολική (genome-wide) γονιδιακή και μικρο-RNA
έκφραση, καθώς και στην CpG μεθυλίωση του DNA λευκοκυττάρων υγιών εθελοντών. Συνεπώς,
ενδελεχής τοξικογενομική μελέτη ανάλυσης των βιολογικών επιπτώσεων της in vitro έκθεσης
ανθρώπινων λευκοκυττάρων σε POPs είναι απαραίτητη, ώστε αφενός να διασταυρωθούν τα
αποτελέσματα με αυτά που προέκυψαν από το EnviroGenomarkers και αφετέρου να
διασαφηνιστεί ο ρόλος των POPs σε αιματολογικούς καρκίνους και στην ανάπτυξη
νευρολογικών δυσλειτουργιών. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας μελετήθηκε αρχικά η
κυτταροτοξικότητα (με τη δοκιμασία ΜΤΤ) και η γονοτοξικότητα (με τη δοκιμασία COMET) τριών
επιλεγμένων POPs (HCB, PCB118 και PCB153) σε λευκοκυτταρικές σειρές (Jurkat και U937),
καθώς και σε ανθρώπινα μονοκύτταρα περιφερικού αίματος (Peripheral Blood Mononuclear
Cells, PBMCs). Oι χρόνοι επώασης που εφαρμόστηκαν ήταν 2, 24 και 48 ώρες. Παρατηρήθηκε
αυξημένη κυτταροτοξικότητα, ανεξαρτήτως κυτταρικής σειράς, σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες
των 50 μM στις 24 και 48 ώρες. Τα POPs δεν εμφάνισαν γονοτοξικότητα στους χρόνους και
συγκεντρώσεις που εξετάστηκαν με εξαίρεση του PCB153 που επάγει στις 48 ώρες έκθεσης,
ακόμα και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, μια μικρή αλλά στατιστικά σημαντική αύξηση της
δημιουργίας κομητών. Η μελέτη της επίδρασης των επιλεγμένων POPs στην συνολική μεθυλίωση
του DNA των PBMCs με την χρήση της μεθόδου LUMA και πυροαλληλούχιση είναι σε εξέλιξη.
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ANALYSIS OF THE BIOLOGICAL EFFECTS OF PERSISTANT ORGANIC
POLLUTANTS (POPS) ON HUMAN LEUKOCYTE CELL LINES AND
PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELLS
Vidali Maria-Sofia1, Vlastos Dimitris2, Dailianis Stefanos1, Georgiadis Panagiotis3
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3
National Hellenic Research Foundation Institute of Biology Medicinal Chemistry and Biotechnology Vas. Constantinou 48
GR-11635 Athens Greece
2

Despite the ban on the manufacturing and application of polychlorinated biphenyls (PCBs), their
environmental and human risk are of great concern, due to their low degradation as well as their
high bioaccumulation in tissues of living organisms (Persistent Organic Pollutants - POPs). Within
the context of the European EnviroGenomarkers program (www.envirogenomarkers.net) the
effect of pollutants, such as POPs, on genome-wide and micro-RNA expression as well as CpG
methylation of leukocyte DNA of healthy volunteers was studied. A thorough toxicogenic study
of the biological effects of in vitro human leukocyte exposure to POPs is therefore necessary to
cross-check the results with the EnviroGenomarkers program and to clarify the role of POPs in
haematological cancers and the development of neurological dysfunctions. In this study,
cytotoxicity (by the MTT assay) and genotoxicity (by the COMET assay) of three selected POPs
(HCB, PCB118 and PCB153) in human leukocyte cell lines (Jurkat and U937) as well as in
Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) were examined. The incubation times applied were
2, 24 and 48 hours. Increased cytotoxicity, regardless of the cell line, was observed at
concentrations greater than 50 μM at 24 and 48 hours. POPs used did not show genotoxicity at
the times and concentrations used, except for PCB153 which induces a small but statistically
significant increase of DNA damage (in terms of comet formation) at 48 hours of exposure, even
at low concentrations. The study of the effect of the selected POPs on total DNA methylation of
PBMCs using the LUMA method and pyrosequencing is in progress.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΗ-ΙΟΝΤΙΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΚΑΙΝΟΦΑΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Γεωργακόπουλος Νίκος1,2, Θεοχάρη Ιωάννα1, Λεμονίδης Αλέξανδρος1,2, Παπαδημητρίου
Βασιλική1, Πάππου Ευθυμία1, Παπαχατζής Δημήτριος1, Ξενάκης Αριστοτέλης1, Πλέτσα
Βασιλική1
1

Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας & Βιοτεχνολογίας, Εθνικό ίδρυμα Ερευνών, Λεωφόρος Βασιλέως
Κωνσταντίνου 48, 11635, Αθήνα, Ελλάδα
2
Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η στοχευμένη μεταφορά χημειοθεραπευτικών παραγόντων, ώστε να αποφευχθούν οι
παρενέργειες και να ενισχυθεί η χημειοευαισθησία, παραμένει μείζον ζήτημα στην έρευνα του
καρκίνου. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκαν βιοσυμβατά μικρογαλακτώματα ελαίου σε νερό
(O/W) ως φορείς ενθυλάκωσης λιπόφιλων βιοδραστικών μορίων. Η DPS-2 είναι μία καινοφανής
βιοδραστική χημική ένωση, η οποία εμφανίζει υψηλή κυτταροτοξικότητα σε διάφορες
ανθρώπινες κυτταρικές σειρές, ανάμεσα στις οποίες η Caco-2, αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου,
η WM 164, μελάνωμα και η φυσιολογική HFL-1, εμβρυϊκοί ινοβλάστες πνεύμονα. Το σύστημα
μεταφοράς, αποτελούμενο από 81.5% w/w PBS, 10.6% w/w Tween 80 και 7.9% w/w τριακετίνη,
χαρακτηρίστηκε δομικά με Δυναμική Σκέδαση Φωτός (DLS), Ηλεκτρονική Μικροσκοπία με
Κρυογονική Μετάδοση (Cryo-TEM) και Ηλεκτρονικό Παραμαγνητικό Συντονισμό (EPR). Η
ενδοκυτταρική απελευθέρωση λιπόφιλων ενώσεων αξιολογήθηκε με Συνεστιακή Μικροσκοπία.
Η κυτταροτοξική δράση των O/W μικρογαλακτωμάτων, παρουσία και απουσία της DPS-2, στις
παραπάνω κυτταρικές σειρές, εξετάστηκε με δοκιμή βιωσιμότητας (ΜΤΤ) και προσδιορισμό
κυτταρικού θανάτου. Το O/W μικρογαλάκτωμα, ως νανοφορέας, δεν είχε τοξική επίδραση και
δεν παρουσίασε γονοτοξικότητα, όπως επιβεβαιώθηκε με δοκιμή COMEΤ. Αντίθετα, η DPS-2,
ενθυλακωμένη στο μικρογαλάκτωμα, εμφάνισε σημαντική κυτταροτοξικότητα και στις τρεις
κυτταρικές σειρές. Η εις βάθος κατανόηση για το πώς μία δεδομένη χημειοθεραπεία επηρεάζει
τα κυτταρικά σηματοδοτικά μονοπάτια που εμπλέκονται στον κυτταρικό θάνατο είναι
επιβεβλημένη για την ανάπτυξη αποτελεσματικής θεραπείας. Συνεπώς, διερευνάται ο μοριακός
μηχανισμός του επαγόμενου κυτταρικού θανάτου. Τα μέχρι στιγμής πειραματικά ευρήματα
υποδεικνύουν πως η DPS-2 είναι αναστολέας αναδιπλασιασμού του DNA, ο οποίος επάγει μηαποπτωτικό κυτταρικό θάνατο. Προς το παρόν, ο μοριακός χαρακτηρισμός του κυτταρικού
θανάτου που επάγεται, καθώς και η ταυτοποίηση των μονοπατιών που εμπλέκονται σε κάθε
κυτταρικό τύπο, είναι σε εξέλιξη.
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DEVELOPMENT AND BIOLOGICAL APPLICATIONS OF NON-IONIC
MICROEMULSIONS FOR THE DELIVERY OF NOVEL CYTOTOXIC
COMPOUNDS
Georgakopoulos Nikos1,2, Theochari Ioanna1, Lemonidis Alexandros1,2, Papadimitriou
Vassiliki1, Pappou Efthimia1, Papahatjis Demetrios1, Xenakis Aristotelis1, Pletsa Vassiliki1*
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Institute of Biology, Medicinal Chemistry & Biotechnology, National Hellenic Research Foundation, 48 Vassileos
Constantinou Avenue, 11635, Athens, Greece
2
Faculty of Biology, School of Science, National and Kapodistrian University of Athens

Targeted delivery of chemotherapeutics in order to overcome side effects and enhance
chemosensitivity remains a major issue in cancer research worldwide. In this context,
biocompatible O/W microemulsions were developed as matrices for the encapsulation of
lipophilic bioactive molecules. DPS-2 is a novel bioactive compound, exhibiting high cytotoxicity
in various cancer cell lines, among them the Caco-2 human epithelial colorectal
adenocarcinoma, MW 164 skin melanoma and HFL-1 normal fetal lung fibroblasts. The delivery
system, composed of 81.5% w/w PBS buffer, 10.6% w/w Tween 80 and 7.9% w/w triacetin, was
structurally characterized by Dynamic Light Scattering (DLS), Cryogenic-transmission electron
microscopy (Cryo-TEM) and Electron Paramagnetic Resonance (EPR). The effective release of
lipophilic compounds was evaluated via Confocal Microscopy. The cytotoxic effect of O/W
microemulsions, in the presence and absence of DPS-2, in the above cell lines, was examined
through the MTT cell proliferation assay. The O/W microemulsion, as nanocarrier, had no effect
on cell lines’ viability while DPS-2 exhibited significant cytotoxicity in all cell lines tested when
encapsulated. A deep understanding of how a given chemotherapy affects cell signalling
pathways involved in cell death is highly relevant in order to develop more effective
therapeutics. Therefore, the molecular mechanism of the induced cell death is being
investigated through Fluorescence-activated cell sorting (FACS) analysis and Western Blotting.
Experimental evidence so far indicate that DPS-2 is a DNA replication inhibitor inducing a nonapoptotic cell death. Currently, further characterization of the type of the cell death induced as
well as identification of the molecular pathways, involved in each cell context, are ongoing.
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Ο ΛΙΠΙΔΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ
ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ (SPARUS AURATA) ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΥΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μιχαλέττος Γιώργος, Γιώβου Αλεξάνδρα, Δούκα Έβελυν, Μαμούρης Ζήσης, Μούτου
Κατερίνα
Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Βιόπολις, 41500, Λάρισα

Ο λιπώδης ιστός και ο λευκός μυς αποτελούν τα φυσιολογικά διαμερίσματα αποθήκευσης
ενέργειας και πρωτεϊνών αντίστοιχα, και μια σειρά μορίων φαίνεται να εμπλέκονται στην
διασταυρούμενη επικοινωνία μεταξύ των δύο ιστών και στη ρύθμιση του μεταβολισμού των
πρωτεϊνών και των λιπαρών οξέων που είναι ζωτικής σημασίας δομικά στοιχεία και πάροχοι
ενέργειας στην πρώιμη ανάπτυξη των ψαριών. Η παρούσα μελέτη εξετάζει α) τα οντογενετικά
πρότυπα έκφρασης των γονιδίων που εμπλέκονται στην πρόσληψη και κινητοποίηση των
λιπαρών οξέων και στην επικοινωνία μεταξύ του λευκού μυός και του λιπώδους ιστού, και β) τη
συσχέτιση τους με τους μηχανισμούς μυϊκής ανάπτυξης στην τσιπούρα (Sparus aurata), που
χαρακτηρίζεται από μια σειρά επάλληλων υπερτροφικών και υπερπλαστικών διαδικασιών
(Georgiou et al. 2016, Cell Tissue Res, 363:541-554). Ένα χαρακτηριστικό στάδιο
στρωματοποιημένης υπερπλασίας εντοπίζεται στην αρχή της ανάπτυξης και ολοκληρώνεται
μέχρι την 35 ημέρα μετά την εκκόλαψη (dph), οπότε και αρχίζει η υπερτροφική ανάπτυξη των
μυών. Κατά την 45 dph, η υπερτροφία είναι ο κυρίαρχος μηχανισμός αύξησης των μυών, ενώ
κατά την ημέρα 60 dph αρχίζει η σύνθεση νέων λευκών μυϊκών ινών μεταξύ των υπαρχόντων
μέσω του μηχανισμού της μωσαϊκής υπερπλασίας. Τα οντογενετικά πρότυπα των γονιδίων που
σχετίζονται με το μεταβολισμό των λιπιδίων παρουσίασαν μεταβολές που συμπίπτουν με την
μετάβαση από την υπερπλασία στην υπερτροφία. Ο μεταγραφικός παράγοντας PPARγ
παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα έκφρασης κατά τη διάρκεια της υπερπλασίας, ενώ η LPL εμφάνισε
το υψηλότερo σημείο έκφρασης μεταξύ 25 και 35dph όταν έλαβε χώρα και η μετάβαση από την
υπερπλασία στην υπερτροφία. Η HSL αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της υπερτροφικής
φάσης. Η έκφραση του ΤΝFα και της λεπτίνης κορυφώθηκε κατά το τέλος της υπερπλασίας
(35dph) και ακολούθως μειώθηκε κατά τη διάρκεια της υπερτροφίας, παρουσιάζοντας ένα
παρόμοιο πρότυπο έκφρασης με αυτό που παρατηρήθηκε στο γονίδιο της μυοστατίνης 1
(Georgiou et al. 2016).
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EARLY STAGE FATTY ACID METABOLISM IN THE GILTHEAD SEA
BREAM (SPARUS AURATA): DYNAMIC CORRELATION WITH MUSCLE
DEVELOPMENT
Michalettos Georgios, Giovou Alexandra, Douka Evelyn, Mamuris Zissis & Moutou Katerina
A.
Laboratory of Genetics, Comparative and Evolutionary Biology, Department of Biochemistry & Biotechnology, University
of Thessaly, Biopolis, 41500 Larissa, Greece

Adipose tissue and white muscle represent the physiological compartments of energy storage
and protein accretion, respectively, and a series of molecules have been implicated in the crosstalk between the two tissues and the regulation of fatty acid metabolism and protein turnover.
Moreover, dietary polyunsaturated fatty acids (FA) have been recognized of crucial importance
in early development of fish as building blocks and to energy suppliers. The present study
focuses on the ontogenetic expression patterns of genes that are involved in the uptake and
mobilization of FA stores and the cross-talk between white muscle and adipose tissue, and their
correlation with the mechanisms of muscle development in the gilthead sea bream (Sparus
aurata). The early development of white muscle in Sparus aurata is characterized by a series of
transient hypertrophic and hyperplastic events (Georgiou et al. 2016, Cell Tissue Res, 363:541554); a clear stage of stratified hyperplasia was identified early in development that ceased by 35
days post hatch (dph) when hypertrophy took over. By 45 dph, hypertrophy had become the
main mechanism of muscle growth, whereas at 60 dph, the recruitment of new white muscle
fibers was observed within the deep white muscle through the mechanism of mosaic
hyperplasia. The ontogenetic patterns of the genes associated with lipid metabolism presented
shifts that coincided with the shifts from hyperplasia to hypertrophy. Peroxisome ProliferatorActivated Receptor γ remained high during hyperplasia, while lipoprotein lipase-like exhibited
the highest expression between 25 and 35dph when the transition from hyperplasia to
hypertrophy took place. Hormone-sensitive lipase increased significantly during the
hypertrophic phase. Both tumor necrosis factor α and leptin peaked at the end of hypeplasia
(35dph) and declined during hypetrophy, presenting a similar pattern of expression as of that
observed in myostatin 1 according to Georgiou et al. (2016).
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ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ
ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ MAPK ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ
Μπάιμπα Σταυρούλα1, Ασημάκη Κωνσταντίνα2, Μαχαίρα Λουίζα2, Λάμνησου Κλεονίκη1,
Στεφανάκη Καλλιόπη3, Δημητριάδης Ευθύμιος2
1

Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ζωγράφου TK
15784, Αθήνα, Ελλάδα
2
Εργαστήριο Γενετικής,Γενικό Αντικαρκινικό-Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ο Άγιος Σάββας”, Λεωφόρος Αλεξάνδρας
171, Αμπελόκηποι TK 11522
3
Νοσοκομείο Παίδων “H Αγία Σοφία”, Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδή, Αθήνα TK 115 27

Το ενδοκυτταρικό μονοπάτι MAPK ασκεί καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση του κυττάρου, καθώς
ρυθμίζει βασικές λειτουργίες, όπως τον πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση και τον κυτταρικό
θάνατο. Η απορρύθμιση του έχει ως αποτέλεσμα σοβαρές επιπτώσεις για το κύτταρο ενώ
αρκετά συχνά εμπλέκεται σε διάφορους τύπους καρκίνου, συμπεριλαμβανομένων και
παιδιατρικών νεοπλασιών, όπως η ιστιοκυττάρωση Langerhans (LCH) και το πιλοκυτταρικό
αστροκύττωμα (PA). Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στις συγκεκριμένες παιδιατρικές
νεοπλασίες με στόχο τη μελέτη γονιδίων, των οποίων οι μεταλλάξεις αποδιοργανώνουν το
σηματοδοτικό μονοπάτι MAPK, καθώς και τη συχνότητα εμφάνισης των μεταλλάξεων αυτών. Για
το σκοπό αυτό, με τη χρήση των αρχών απομόνωσης DNA, RNA, συμβατικής PCR, Real Time PCR,
σύνθεσης cDNA και αλληλούχισης γονιδιώματος με τη μέθοδο Sanger, πραγματοποιήθηκε
εξέταση μιας σειράς δειγμάτων ιστού. Αρχικά ελέγχθηκαν οι πιο κοινές μεταλλάξεις, όπου για την
LCH είναι η μετάλλαξη V600E του γονιδίου BRAF ενώ για το PΑ η V600E, καθώς και η παρουσία
του χιμαιρικού γονιδίου KIAA1549-BRAF. Τα αρνητικά γι΄αυτές τις μεταλλάξεις δείγματα
μελετήθηκαν για την ύπαρξη λιγότερο συχνών μεταλλαγών. Αναφορικά με την LCH εξετάστηκαν
τυχόν μεταλλάξεις στα εξώνια 2 και 3 του γονιδίου MAP2K1 και στα εξώνια 12,13 και 15 του
γονιδίου BRAF ενώ στις περιπτώσεις με PA ερευνήθηκε η παρουσία του χιμαιρικού γονιδίου
GTF2I-BRAF και η ύπαρξη μετάλλαξης στο εξώνιο 15 του γονιδίου BRAF. Από τα 40 δείγματα LCH
που εξετάστηκαν, στα 27 ανιχνεύθηκε η μετάλλαξη V600E και σε ένα καταγράφηκε μετάλλαξη
στο εξώνιο 2 του MAP2K1 ενώ από τα 24 δείγματα του PA, 7 χαρακτηρίστηκαν θετικά για το
χιμαιρικό γονίδιο KIAA1549-BRAF και δύο για τη μετάλλαξη V600E.
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STUDY OF GENETIC ALTERATIONS WHICH AFFECT THE
INTRACELLULAR MAPK PATHWAY IN PAEDIATRIC NEOPLASMS
Baimpa Stavroula1, Asimaki Konstantina2, Mahaira Louiza2, Lamnissou Kleoniki1, Stefanaki
Kalliopi3, Dimitriadis Efthymios2
1

Division of Genetics and Biotechnology, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens,
Zografou 15784, Athens, Greece
2
Department of Genetics, St. Savvas Anticancer Hospital, Alexandras Avenue 171, Ampelokipi 11522 Greece
3
Children’s Hospital “Agia Sophia”, Thivon & Papadiamantopoulou, Goudi, Athens, Greece 115 27

The MAPK intracellular pathway has an important role in cell survival, as it regulates key
functions such as proliferation, differentiation and cell death. Its deregulation results in severe
effects on the cell, and it is often involved in various types of cancer, including paediatric
neoplasms, such as Langerhans Cell Histiocytosis (LCH) and Pilocytic Astrocytoma (PA). The
present research focuses on these specific paediatric neoplasms and in particular on the genes
whose mutations disrupt the MAPK signalling pathway and in addition the frequency of these
mutations. For this purpose, using the techniques of DNA and RNA isolation, conventional PCR,
Real Time PCR, cDNA synthesis and Sanger sequencing, a series of tissue samples was tested. At
first, the most common mutations were checked, which for LCH is the V600E mutation of the
BRAF gene, while for PA is the BRAF V600E as well as the presence of the KIAA1549-BRAF fusion
gene. Then, the samples which were negative for these mutants, were investigated for less
frequent mutations. Regarding the LCH samples, mutations in exons 2 and 3 of the MAP2K1
gene and exons 12,13 and 15 of the BRAF gene were examined, while in PA the presence of the
GTF2I-BRAF fusion gene and the mutation in exon 15 of the BRAF gene were investigated. For
the samples of LCH patients, 27 out οf the 40 were positive for the V600E mutation and in one
sample there was a MAP2K1 exon 2 mutation detected. In 7 out of the PA samples, the KIAA
1549-BRAF fusion gene was present and another two samples were positive for the V600E
mutation.
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Η ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΝP63/MIR-205 ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ
ΤΗΝ ΔΥΣΜΕΝΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΗΣ
ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ
Παπαδημητρίου Μαρία-Αλεξάνδρα1, Αυγέρης Μαργαρίτης1, Λεβής Παναγιώτης2, Τόκας
Θεόδωρος2, Στραβοδήμος Κωνσταντίνος2, Σκορίλας Ανδρέας1
1

Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιόπολη, 157 01, Αθήνα, Ελλάδα
2 η
1 Ουρολογική Κλινική, “Λαϊκό” Γενικό Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιόπολη, 157 01, Αθήνα, Ελλάδα

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως αντιπροσωπεύει τη δεύτερη πιο συχνά διαγνωσμένη
κακοήθεια του ουροποιητικού συστήματος στον ανδρικό πληθυσμό της Δύσης. Η ακριβής
πρόγνωση της νόσου είναι απαραίτητη για δημιουργία βέλτιστων εξατομικευμένων θεραπειών.
Το ΔΝp63 αποτελεί μια από τις δύο κύριες ισομορφές του ΤP63, μέλος της p53/p63/p73
οικογένειας μεταγραφικών παραγόντων. Ρυθμίζει την έκφραση του miR-205 και ο ρόλος του
ΔΝp63/miR-205 άξονα στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως έχει μελετηθεί ελάχιστα. Στόχος
της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση της έκφρασης του ΔΝp63/miR-205 σε όγκους κύστεως
και η κλινική σημασία της για την έκβαση της νόσου. Ολικό RNA απομονώθηκε μετά από
ομογενοποίηση όγκων καθώς και παρακείμενου ουροθηλίου από 109 ασθενείς. Σύνθεση του
cDNA πραγματοποιήθηκε με αντίστροφη μεταγραφή 1μg ολικού RNA χρησιμοποιώντας
oligo(dT) εκκινητή, ή 1μg πολυαδενυλιωμένου ολικού RNA χρησιμοποιώντας poly(T) εκκινητή
και MMLV για την ανάλυση του ΔΝp63 και miR-205, αντίστοιχα. Τα επίπεδα mRNA του ΔNp63 και
miR-205 προσδιορίστηκαν ποσοτικά με in-house qPCR αναλύσεις, με ενδογενή γονίδια
αναφοράς τα HPRT1 και RNU48. Τέλος, διεξήχθη εκτεταμένη στατιστική ανάλυση. Τα επίπεδα
έκφρασης ΔΝp63 και miR-205 αυξάνονται σημαντικά σε όγκους κύστεως συγκριτικά με το
φυσιολογικό ουροθήλιο (ΔΝp63: p0.001; miR-205: p0.001). Ωστόσο, μειωμένα επίπεδα έκφρασης
ΔΝp63 παρατηρήθηκαν σε όγκους Τ2Τ4 σε σύγκριση με όγκους TaT1 (ΔΝp63: p0.001; miR-205:
p=0.020), και σε όγκους υψηλού βαθμού κακοήθειας, σε σύγκριση με χαμηλού βαθμού (ΔΝp63:
p0.001; miR-205: p=0.022). Aνάλυση επιβίωσης, μέσω καμπυλών Kaplan-Meier και μοντέλα Cox,
επισήμανε ότι μειωμένη έκφραση ΔΝp63/miR-205 σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο εξέλιξης
όγκου ΤaT1 ασθενών σε μυοδιηθητικό στάδιο. Η μελέτη μας υπογραμμίζει τη συσχέτιση
μειωμένης έκφρασης ΔΝp63/miR-205 με την σημαντικά χειρότερη εξέλιξη των ασθενών με
καρκίνο κύστεως μετά από θεραπεία.
Ευχαριστίες: Η μελέτη υποστηρίχθηκε από την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ)
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LOSS OF ΔNP63/MIR-205 AXIS EXPRESSION CORRELATES WITH
INFERIOR PROGNOSIS OF BLADDER CANCER PATIENTS
Papadimitriou Maria-Alexandra1, Avgeris Margaritis1, Levis Panagiotis2, Tokas Theodoros2,
Stravodimos Konstantinos2, Scorilas Andreas1
1

Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Biology, National and Kapodistrian University of Athens,
Panepistimiopolis, 15701, Athens, Greece
2
First Department of Urology, “Laiko” General Hospital, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens,
AgiouThoma 17, 11527, Athens Greece

Bladder cancer (BlCa) represents the second most commonly diagnosed urologic malignancy of
the Western male population. Accurate disease prognosis is essential in establishing optimal and
personalized therapeutic decisions. ΔNp63 is one of the two main isoforms of the TP63, a
member of the p53/p63/p73 family of transcription factors. ΔΝp63 regulates the expression of
miR-205 and the role of ΔΝp63/miR-205 axis in BlCa is poorly studied. The aim of the study is the
analysis of ΔNp63/miR-205 expression regulation in bladder tumors and its clinical significance
for disease outcome. Total RNA was extracted following pulverization of bladder tumors and
matched adjacent normal urothelium from 109 bladder cancer patients. First strand cDNA
synthesis performed by the reverse transcription of 1μg of total RNA using oligo(dT) primer and
MMLV for ΔΝp63 analysis, or 1μg of polyadenylated total RNA using a poly(T) primer and MMLV
for miR-205 determination. ΔNp63 mRNA and miR-205 levels were quantified by in-house
developed qPCR assays using HPRT1 and RNU48, respectively, as endogenous reference genes.
Finally, extensive statistical analysis was performed. ΔNp63 and miR-205 expression levels are
significantly increased in bladder tumors compared to normal urothelium (ΔΝp63: p0.001; miR205: p0.001). However, reduced ΔNp63 expression levels revealed in T2-T4 compared to TaT1
tumors (ΔΝp63: p0.001; miR-205: p=0.020), as well as in high grade tumors compared to low
grade (ΔΝp63: p0.001; miR-205: p=0.022). The survival analysis, using Kaplan-Meier curves and
Cox regression models, highlighted that loss of ΔNp63/miR-205 expression correlates with the
stronger risk for relapse and progression to muscle-invasive stage of the TaT1 patients. Our
study highlights the correlation of ΔNp63/miR-205 expression loss with significantly worse
progression of bladder cancer patients following treatment.
Acknowledgements: The study was supported by Hellenic Society of Medical Oncology (HeSMO)
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ΤΑ ΑΔΕΝΙΚΑ ΛΕΠΙΑ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ «ΡΙΓΑΝΗΣ»
Μερτζανίδης Δημήτριος, Κοκκίνη Στέλλα
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας, Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, email: dmertzanidis@bio.auth.gr

Η ολοένα αυξανόμενη οικονομική αξία της «ρίγανης», σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, έχει
οδηγήσει στην ανάγκη δημιουργίας προτύπων ποιότητας, με βασικούς πυλώνες την
επιστημονική ονομασία του φυτικού υλικού που εμπορεύεται, την περιεκτικότητα και τη
σύσταση του αιθερίου ελαίου (ΑΕ) του. Η διαδικασία ξήρανσης, τεμαχισμού και συσκευασίας του
φυτικού υλικού δεν πραγματοποιείται πάντα στις ίδιες συνθήκες, με αποτέλεσμα να μην είναι
πάντα εφικτή η ταξινομική του αναγνώριση και να υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στην ποιότητά
του. Διερευνάται η δυνατότητα εκτίμησης της περιεκτικότητας σε ΑΕ των εμπορικά
διακινούμενων δειγμάτων «ρίγανης» από τον αριθμό και το μέγεθος των αδένων (αδενικά λέπια)
στα θρυμματισμένα φύλλα και τους κάλυκες. Μελετήθηκαν εμπορικά σκευάσματα «ρίγανης» που
αγοράστηκαν από Super-Markets, λαϊκές αγορές και παραδοσιακά καταστήματα βοτάνων της
Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου. Οι μετρήσεις του αριθμού (ανά mm2) και του μεγέθους
(διάμετρος) των αδένων έγινε με τη χρήση στερεομικροσκοπίου και η περιεκτικότητα των
δειγμάτων σε ΑΕ (mL 100g-1 ξηρού βάρους) καταγράφηκε με τη μέθοδο της υδροαπόσταξης με
συσκευή Clevenger. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι από τον αριθμό και το μέγεθος των
αδένων μπορεί να γίνει μία γρήγορη εκτίμηση της ποιότητας των εμπορικά διακινούμενων
σκευασμάτων «ρίγανης».
Ευχαριστίες: Ο κος Μερτζανίδης Δ. ειναι υπότροφος Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας & Καινοτομίας
(ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)
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SESSILE GLANDS AS A QUALITY MARKER FOR THE COMMERCIAL
TRADED “OREGANO”
Mertzanidis Dimitrios, Kokkini Stella
Laboratory of Systematic Botany and Phytogeography, Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of
Thessaloniki, 541 54, Thessaloniki, Greece email: dmertzanidis@bio.auth.gr

The ever-increasing economic value of “oregano”, at national and international level, has led to
the delimitation of quality standards, basics axes are the scientific name of the plant which
commercially traded, the content and the composition of its essential oil (EO). However the
processes of drying, shredding and standardizing plant material are not always take place under
the ideal conditions, as a result of this, it is not always possible to perform taxonomic
determination and observe great variations in its quality. The aim of the project is to find out the
possibility of estimating the EO content of commercially traded “oregano” samples, by the
number and size of the glands (sessile glands) in their crushed leaves and the calyx. Commercial
samples of “oregano”, purchased from Super-Markets, folk markets and traditional herbal stores
in Thessaloniki and Heraklion, were studied. Measurements of the number (per mm2) and size
(diameter) for the glands were done using a stereo-microscope and the EO content of samples
(mL of 100 g-1 dry weight) estimated by hydro-distillation (Clevenger apparatus). The results
indicate that from the number and size of glands can be estimated quickly the quality of
commercially traded “oregano” preparations.
Acknowledgements: Mr Mertzanidis D. is recipient of Hellenic Foundation for Research & Innovation
(H.F.R.I) scholarship.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΑ
CHL6 ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ARABIDOPSIS THALIANA
Αδαμάκης Σ. Ιωάννης-Δημοσθένης§*, Μπούμπα Βασιλική, Σπερδούλη Ηλέκτρα,
Παπαδημητρίου-Τσανταρλιώτου Αλίκη, Ελευθερίου Π. Ελευθέριος, Μουστάκας Μιχάλης
Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη
§ Τωρινή διεύθυνση: Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών * email:
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Τo μετάλλαγμα chl6 (chlorate resistant 6) του Arabidopsis thaliana φέρει μία σημειακή μετάλλαξη
στην περιοχή E της πρωτεΐνης Cnx1 η οποία επηρεάζει την ενσωμάτωση του μολυβδαινίου (Μο)
σε διάφορα ένζυμα, όπως η νιτρική αναγωγάση (NR; EC 1.6.6.1), η αφυδρογονάση της ξανθίνης
(XDH; EC1.2.1.37), η αλδεϋδική οξειδάση (AO; EC 1.2.3.1) και η θεϊώδης οξειδάση (SO; EC, 1.8.3.1),
με αποτέλεσμα τις διαφορετικές δραστικότητες των ενζύμων αυτών συγκριτικά με τα φυτά του
αγρίου τύπου (οικότυπος Landsberg erecta, Ler). Στην εργασία αυτή μελετήσαμε την απόκριση
του φωτοσυστήματος ΙΙ (PSII) και την παραγωγή ενεργών μορφών οξυγόνου (ROS) στο
μετάλλαγμα chl6 και στον άγριο τύπο Ler, σε επαρκώς ποτισμένα φυτά (μάρτυρες, 100% υγρασία
εδάφους), σε φυτά με ήπιο στρες ξηρασίας (70% υγρασία εδάφους του μάρτυρα) και σε φυτά με
μέτριο στρες ξηρασίας (45% υγρασία εδάφους του μάρτυρα). Ενώ η απόκριση του PSII των
φυτών chl6 και Ler ήταν παρόμοια στα επαρκώς ποτισμένα φυτά και στα φυτά με συνθήκες
ήπιου στρες ξηρασίας, σε μέτριο στρες ξηρασίας τα φυτά chl6 διατήρησαν στατιστικά σημαντικά
μεγαλύτερο ποσοστό ανοικτών κέντρων αντίδρασης του PSII (qp), εξαιτίας της λειτουργίας ενός
αποτελεσματικού φωτοπροστατευτικού μηχανισμού μη φωτοχημικής απόσβεσης (NPQ) της
περίσσειας ενέργειας διέγερσης, καθώς και σημαντικά μειωμένη παραγωγή υπεροξειδίου του
υδρογόνου. Παράλληλα, τα φυτά του μεταλλάγματος chl6 παρουσίασαν μεγαλύτερο ρυθμό
μεταφοράς ηλεκτρονίων (ETR) συγκριτικά με τα Ler, σε μέτριο στρες ξηρασίας, καθώς και
μειωμένη απόδοση φωτονίων που χάνεται για άλλες μη φωτοχημικές διαδικασίες και
αντιπροσωπεύει τη μη ρυθμιζόμενη απώλεια ενέργειας (ΦΝΟ) που σχετίζεται με την παραγωγή
της μονήρους μορφής του οξυγόνου. Συμπερασματικά, τα φυτά του μεταλλάγματος chl6
παρουσίασαν καλύτερη αξιοποίηση της φωτεινής ενέργειας του PSII και μειωμένη παραγωγή
ROS σε συνθήκες μέτριου στρες ξηρασίας, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι η XDH και η AO είναι
πηγές δημιουργίας ROS για τα φυτά σε συνθήκες υδατικής ανεπάρκειας.
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EFFECTS OF WATER DEFICIT ON LIGHT ENERGY UTILIZATION ΟF
PHOTOSYSTEM II AND REACTIVE OXYGEN SPECIES PRODUCTION IN
ARABIDOPSIS THALIANA CHL 6 MUTANTS
Adamakis S. Ioannis-Dimosthenis§*, Bouba Vasiliki, Sperdouli Ilektra, PapadimitriouTsantarliotou Aliki, Eleftheriou P. Eleftherios, Moustakas Michael
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece
§ Current address: Department of Botany, Faculty of Biology, National and Kapodistrian University of Athens, Greece *
email: iadamaki@biol.uoa.gr

The chl6 (chlorate resistant 6) mutant of Arabidopsis thaliana has a point mutation in the E
domain of the Cnx1 protein which affects the incorporation of molybdenum (Mo) in various
enzymes, such as nitrate reductase (NR; EC 1.6.6.1), xanthine dehydrogenase (XDH; EC1.2.1.37),
aldehyde oxidase (AO; EC 1.2.3.1) and sulfur oxidase (SO; EC, 1.8.3.1), resulting in their differential
enzymatic activity compared to the wild-type plants (ecotype Landsberg erecta, Ler). In this
work we studied photosystem II (PSII) responses and reactive oxygen species (ROS) production,
in chl6 mutants and Ler plants grown under well-watered (control plants, 100% soil moisture),
mild water-deficit (70% soil moisture of control) and moderate water-deficit (45% soil moisture
of control) conditions. Photosystem II responses of chl6 mutants and Ler plants grown under
well-watered conditions and mild water-deficit were similar, while under moderate water-deficit,
chl6 mutants were able to keep a statistically significant higher fraction of open PSII reaction
centers (qp), due to an efficient photoprotective mechanism of non-photochemical quenching
(NPQ) that dissipated the excess absorbed light energy as heat. Under moderate water-deficit,
chl6 mutants displayed also a significantly reduced hydrogen peroxide production, a significant
higher electron transport ratio (ETR) and decreased quantum yield of non-regulated nonphotochemical energy loss in PSII (ΦΝΟ), which consists of chlorophyll fluorescence internal
conversion, that leads to the formation of singlet oxygen via the triplet state of chlorophyll. In
conclusion, under moderate water-deficit, chl6 mutants presented a more efficient light energy
utilization οf PSII, accompanied by a reduced ROS accumulation, confirming that plant XDH and
AO are sources for ROS production during water stress.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΔΙΣΦΑΙΝΟΛΗ Α ΣΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΣΤΟ ΦΥΤΟ ARABIDOPSIS
THALIANA
Αδαμάκης Σ. Ιωάννης-Δημοσθένης§*, Σπερδούλη Ηλέκτρα, Παντερής ΕμμανουήλΝικόλαος, Μουστάκας Μιχάλης
Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη
§
Τωρινή Διεύθυνση: Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών * email:
iadamaki@biol.uoa.gr

Η δισφαινόλη Α (BPA, bisphenol A) είναι μία συνθετική οργανική ένωση, που χρησιμοποιείται
στην παρασκευή ποικίλλων πλαστικών αντικειμένων και αποτελεί έναν αναδυόμενο οργανικό
ρύπο. Καθώς χαρακτηρίζεται από μέτρια υδατοδιαλυτότητα, εισέρχεται στο περιβάλλον από
διάφορες πηγές, με τα φυτά να δέχονται πρώτα την επίδρασή της, να την απορροφούν και να τη
μεταβολίζουν, χωρίς ακόμη να είναι πλήρως γνωστές οι συνέπειές της σε αυτά. Για το λόγο αυτό,
μελετήσαμε την επίδραση υδατικού διαλύματος BPA (50 mg/L=0,2 mM, για 6, 12 και 24 ώρες)
στη λειτουργία του φωτοσυστήματος ΙΙ (PSII) σε χαμηλή (140 μmol photons m–2 s–1) και υψηλή
ένταση φωτισμού (1000 μmol photons m–2 s–1), και στην παραγωγή ενεργών μορφών οξυγόνου
(ROS) στο φυτό μοντέλο Arabidopsis thaliana. Με τη χρήση της μεθόδου της απεικόνισης του
φθορισμού της χλωροφύλλης παρατηρήθηκαν μερικές περιοχές/νησίδες του φύλλου με
σημαντικά μικρότερο ποσοστό ανοικτών κέντρων αντίδρασης του PSII (qp), και μικρότερο
ρυθμό μεταφοράς ηλεκτρονίων (ETR), (χωρική ετερογένεια) ενώ το μεγαλύτερο μέρος της
επιφάνειας του φύλλου δεν παρουσίασε ουσιαστικές μεταβολές στην αξιοποίηση της φωτεινής
ενέργειας του PSII, διατηρώντας το ίδιο ποσοστό ανοικτών κέντρων και μηδενική παραγωγή
υπεροξειδίου του υδρογόνου όπως τα φυτά χωρίς επίδραση ΒPA. Παράλληλα, το μεγαλύτερο
μέρος της επιφάνειας του φύλλου παρουσίασε συγκριτικά με τα φυτά μάρτυρες μειωμένη
απόδοση φωτονίων που χάνεται για άλλες μη φωτοχημικές διαδικασίες και αντιπροσωπεύει τη
μη ρυθμιζόμενη απώλεια ενέργειας (ΦΝΟ), δηλαδή μικρότερη παραγωγή ROS (μονήρη μορφή
οξυγόνου). Συμπερασματικά, το πρότυπο της επίδρασης ήταν αυτό του «μωσαϊκού», με
ανέπαφες περιοχές του φύλλου, και περιοχές-νησίδες με έντονες επιπτώσεις στις φωτοχημικές
διαδικασίες και αυξημένη παραγωγή ROS με την πάροδο του χρόνου.
Ευχαριστίες: ΙΚΥ «Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών» στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση»
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EFFECTS OF THE ENDOCRINE DISRUPTOR BISPHENOL A ON
PHOTOSYSTEM II FUNCTION IN ARABIDOPSIS THALIANA
Adamakis S. Ioannis-Dimosthenis §*, Sperdouli Ilektra, Panteris Emmanuel, Moustakas
Michael
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece
§
Current address: Department of Botany, Faculty of Biology, National and Kapodistrian University of Athens, Greece *
email: iadamaki@biol.uoa.gr

Bisphenol A (BPA) is an intermediate chemical used for synthesizing polycarbonate plastics and
has now become an emerging organic pollutant. Due to its moderate water solubility, it enters
the environment from a variety of sources, with the plants to be among the first organisms to
encounter it, absorb and metabolize it without yet being fully known the toxic effects of it.
Therefore, we studied the effects of aqueous BPA solution (50 mg/L = 0.2 mM, for 6, 12 and 24
hours) on photosystem II (PSII) functionality at low light (LL) intensity (140 μmol photons m–2 s–1)
and high light (HL) intensity (1000 μmol photons m–2 s–1) and reactive oxygen species (ROS)
formation on the model plant Arabidopsis thaliana. Negative effects on photochemical energy
conversion increased with time mainly under HL showing spatial leaf heterogeneity. Using
chlorophyll fluorescence imaging analysis we observed small areas of the leaf with significantly
reduced number of open PSII reaction centers (qp) and significantly lower electron transport
ratio (ETR), while in the larger part of the leaf there were not any effects on the absorbed light
energy utilization. Thus, the larger part of the leaf kept the same fraction of open PSII reaction
centers with the untreated control leaves without any hydrogen peroxide production. In parallel,
most area of BPA treated leaves, displayed a decreased quantum yield of non-regulated nonphotochemical energy loss in PSII (ΦΝΟ), which consists of chlorophyll fluorescence internal
conversion that leads to the formation of singlet oxygen via the triplet state of chlorophyll, thus
a lower ROS production. In conclusion, a "mosaic" type BPA effect pattern was observed, with
unaffected large leaf area and small areas with intense negative effects on absorbed light energy
utilization efficiency and increased ROS production.
Acknowledgements: IKY postdoctoral scholarships: “Development of Human Resources, Education
and Lifelong Learning”
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗ ΟΛΙΓΟΔΟΝΤΙΑ
Ακριώτη Ελισάβετ1, Κυριάκου Θεανώ1, Αχίλλα Χαρούλα1, Μαμαδά Χριστίνα 1,
Καραθόδωρου Αργυρώ1, Μπάχος Λάμπης2, Κωτσιομύτη Ελένη2, Δροσοπούλου Ελένη1,
Σκούρας Ζαχαρίας1
1

Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη
2
Τομέας Προσθετικής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124 Θεσσαλονίκη

Η οδοντική αγενεσία είναι μία σπάνια ασθένεια που χαρακτηρίζεται από τη μη φυσιολογική
ανάπτυξη δοντιών της νεογιλής ή/και της μόνιμης οδοντοφυΐας. Εμφανίζεται είτε μεμονωμένα,
είτε ως μέρος κάποιου συνδρόμου και ανάλογα με τον αριθμό των δοντιών που απουσιάζουν
διακρίνεται σε υποδοντία (έλλειψη λιγότερων από 6 δοντιών), ολιγοδοντία (έλλειψη
περισσότερων από 6 δοντιών) και ανοδοντία (παντελής έλλειψη δοντιών). Η φαινοτυπική
έκφραση της νόσου παρουσιάζει μεγάλη ποικιλότητα, η οποία οφείλεται σε γενετικούς και
επηρεάζεται από επιγενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τα βασικότερα γονίδια που
έχουν συσχετιστεί με τη μη συνδρομική οδοντική αγενεσία είναι τα WNT10A, AXIN2, PAX9 και
MSX1 που συμμετέχουν στο WNT σηματοδοτικό μονοπάτι και τα EDA, EDAR και EDARADD που
συμμετέχουν στο NF-κΒ σηματοδοτικό μονοπάτι. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η
ανίχνευση πολυμορφισμών/μεταλλάξεων που σχετίζονται με τη νόσο σε έλληνες ασθενείς με μη
συνδρομική ολιγοδοντία. Απομονώθηκε DNA από περιφερικό αίμα ασθενών και μελών των
οικογενειών τους, και μετά από ενίσχυση αλληλουχήθηκαν τα εξόνια των παραπάνω γονιδίων. Οι
αλληλουχίες που προέκυψαν συγκρίθηκαν και αναλύθηκαν με βιοπληροφορικά εργαλεία
αποκαλύπτοντας την παρουσία πολυμορφισμών/μεταλλάξεων, στα περισσότερα από τα γονίδια
που μελετήθηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιοι από τους πολυμορφισμούς που ανιχνεύτηκαν
δεν είναι καταχωρημένοι στις διεθνείς βάσεις δεδομένων. Τα αποτελέσματα της εργασίας
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συσχέτιση γενοτύπου και φαινοτύπου, συμβάλλοντας στην
καλύτερη κατανόηση της ασθένειας, στην κλινική διάγνωση και τη γενετική συμβουλευτική.
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DETECTION OF GENETIC POLYMORPHISMS IN PATIENTS WITH NONSYNDROMIC OLIGODONTIA
Akrioti E.1, Kyriakou T.1, Achilla C.1, Mamada C. 1, Karathodorou A.1, Bachos L.2, Kotsiomiti
E.2, Drosopoulou Ε.1, Scouras Z.1
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Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology, Faculty of Science, Aristotle University
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Tooth agenesis is a rare disease, characterized by the abnormal growth of the deciduous and/or
permanent dentition. It occurs either as an isolated clinical symptom (non-syndromic) or as part
of a syndrome (syndromic) and, according to the number of the missing teeth, it is distinguished
in hypodontia (lack of less than 6 teeth), oligodontia (lack of more than 6 teeth) and anodontia
(total lack of teeth). The genetic identity of the disease is variable and the resulting phenotype is
also influenced by epigenetic and environmental factors. The most important genes associated
with non-syndromic tooth agenesis are WNT10A, AXIN2, PAX9, MSX1 involved in the WNT
signaling pathway and EDA, EDAR, and EDARADD involved in the NF-κB signaling pathway. The
purpose of this study was the detection of polymorphisms/mutations associated with the
disease in Greek patients with non-syndromic oligodontia. Peripheral blood DNA from patients
and members of their families was isolated, and the exons of the above genes were amplified
and sequenced. Bioinformatic analysis revealed the presence of polymorphisms/mutations in
most of the genes studied. It is worth mentioning, that some of the detected polymorphisms are
not registered in the international databases. The results of the current project could be used to
correlate genotype and phenotype and contribute to the better understanding, clinical
diagnosis and genetic counseling of the disease.
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ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
Ανδρίκου-Χαριτίδου Αρίστη, Καλλιμάνης Αθανάσιος
Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη

Η εισβολή ειδών σε περιοχές πέρα από τη φυσική τους εξάπλωση είναι ένα από τα μεγάλα
περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Η κατανόηση των μηχανισμών πίσω από τις
βιολογικές εισβολές είναι ιδιαίτερα σημαντική ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Ένα από τα
πεδία ενδιαφέροντος είναι η σχέση των ξενικών/εισβολικών ειδών με τα είδη της βιοκοινότητας
στην οποία εισβάλουν και έχει προταθεί μια πληθώρα από υποθέσεις επί του ζητήματος. Μια
βασική υπόθεση είναι αυτή της «βιοτικής αντίστασης», η οποία ορίζει ότι βιοκοινότητες με
υψηλή βιοποικιλότητα είναι λιγότερο δεκτικές σε νέα είδη, ενώ έχει διατυπωθεί και η αντίθετη
υπόθεση, της «βιοτικής αποδοχής». Στο πλαίσιο αυτό διερευνήσαμε τη σχέση μεταξύ γηγενών
και ξενικών ειδών πτηνών, με βάση τα χωρικά πρότυπα εξάπλωσης τους, και πως αυτά άλλαξαν
με το χρόνο. Τα αποτελέσματα μας υποστηρίζουν την υπόθεση της «βιοτικής αποδοχής», καθώς
οι εξαπλώσεις των γηγενών και των ξενικών ειδών συσχετίζονται θετικά, και διαχρονικά η θετική
αυτή συσχέτιση γίνεται πιο ισχυρή. Επιπρόσθετα, η αύξηση του αριθμού των ξενικών ειδών
συσχετίζεται θετικά με τα γηγενή είδη και νέα ξενικά είδη εισέρχονται σε περιοχές με
μεγαλύτερο αριθμό γηγενών ειδών. Συμπερασματικά, φάνηκε πως περιοχές υψηλής
ποικιλότητας δέχονται περισσότερα ξενικά/εισβολικά είδη.
Ευχαριστίες: Η έρευνα χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/Ελληνικό
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.
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SPATIAL PATTERNS OF NATIVE AND ALIEN/INVASIVE BIRD SPECIES
SUPPORT THE BIOTIC ACCEPTANCE HYPOTHESIS
Andrikou-Charitidou Aristi, Kallimanis Athanasios
Department of Ecology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki

Spatial patterns of native and alien/invasive bird species support the biotic acceptance
hypothesis expanding their distributions beyond their natural ranges is one of the great
environmental issues of our time. Understanding the mechanisms behind the phenomenon is
critical in order to manage species invasions. The way alien species interact with the native
species of the invaded range is an issue of great interest and a plethora of hypotheses have been
postulated. An early hypothesis is the “biotic resistance” hypothesis, which posits that speciesrich communities will be less susceptible to invasions, while the opposite “biotic acceptance”
hypothesis has also been proposed. We examined native-alien bird species richness
relationships, based on their spatial patterns, and how these relationships develop over time.
Our results support the “biotic acceptance” hypothesis, since native and alien species richness
patterns are positively correlated, and the strength of this relationship increases over time.
Furthermore, alien species richness increased in areas with higher native species richness over
time, as the number of established alien species increased in those areas and so did the number
of introduced species. In conclusion, our examination of native-alien bird species relationship
showed that species-rich areas are more susceptible to invasions.
Acknowledgements: This work is financially supported by the General Secretariat of Research and
Technology/Hellenic Foundation of Research and Innovation.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΝΤΥΛΕΝΟΤΕΤΡΑΖΟΛΗΣ ΣΤΗΝ
ΑΓΧΩΔΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΤΟ ΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ BDNF ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥΣ
ΜΥΣ, ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΡΟΥΤΙΝΗ
Ανέστη Μαρία1, Σταυροπούλου Ναταλία1, Ρούνγκο Σπάρτι1, Λώλος Βασίλης1, Λάμαρη
Ν.Φωτεινή3, Αγγελάτου Φεβρωνία2, Μαργαρίτη Μαριγούλα1, Παναγόπουλος T. Νικόλαος1
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Ελλάδα
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Η επιληψία αποτελεί κύρια διαταραχή του Κ.Ν.Σ χαρακτηριζόμενη από αυθόρμητες,
επαναλαμβανόμενες επιληπτικές κρίσεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της
αγχώδους συμπεριφοράς, του χολινεργικού συστήματος εγκεφαλικών περιοχών και η
διερεύνηση των επιπέδων της πρωτεΐνης BDNF στον ιππόκαμπο ενήλικων αρσενικών μυών, στο
επιληπτικό μοντέλο της πεντυλενοτετραζόλης (PTZ). Επίσης, εξετάστηκε η πιθανή ευεργετική
επίδραση του φλαβονοειδούς ρουτίνη, στους παραπάνω δείκτες. Οι μύες χωρίστηκαν σε 4
ομάδες,
στις
οποίες
χορηγήθηκαν
ενδοπεριτοναϊκά:
α)έκδοχο(Ομάδα control),
β)πεντυλενοτετραζόλη (Ομάδα PTZ, 60mg/kg, 3 μέρες), γ)ρουτίνη (Ομάδα Rutin, 100mg/kg,7
ημέρες) και δ)ρουτίνη και PTZ (Ομάδα PTZ+Rutin). Στο τέλος της περιόδου οι μύες θυσιάστηκαν
και απομονώθηκαν επιμέρους εγκεφαλικές περιοχές. Η αγχώδης συμπεριφορά αξιολογήθηκε
μετρώντας το χρόνο θιγμοτακτισμού στη δοκιμασία ανοιχτού πεδίου, η ενεργότητα των G1 και
G4 ισομορφών της ακετυλοχολινεστεράσης (AChE) προσδιορίστηκε με τη χρωματομετρική
μέθοδο Ellman και ο ΒDNF με western blotting. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χορήγηση PTΖ
προκάλεσε:α)στατιστικά σημαντική αύξηση της συμπεριφοράς άγχους/φόβου, β)στατιστικά
σημαντική μείωση της ενεργότητας της G4 ισομορφής της AChE στο φλοιό, τον ιππόκαμπο και
τον προμήκη και γ)στατιστικά σημαντική αύξηση των επιπέδων BDNF. Η χορήγηση ρουτίνης στα
επιληπτικά ζώα οδήγησε σε: α)στατιστικά σημαντική μείωση της αγχώδους συμπεριφοράς,
συγκριτικά με την ομάδα PTZ, β)στατιστικά σημαντική μείωση της ενεργότητας και των δυο
ισομορφών της AChE στο φλοιό, ενώ γ)δεν επηρέασε τα επίπεδα του BDNF. Τέλος, η χορήγηση
ρουτίνης στα φυσιολογικά ζώα προκάλεσε σημαντική μείωση της ενεργότητας της G4
ισομορφής σε φλοιό και ιππόκαμπο. Συμπερασματικά, η χορήγηση PTZ προκάλεσε αγχογένεση,
οδήγησε σε αύξηση του BDNF, επηρέασε με ιστοειδικό τρόπο την ενεργότητα της ΑChE, ενώ
μετά από χορήγηση ρουτίνης παρατηρήθηκε αγχόλυση, επίδραση στο χολινεργικό σύστημα
μόνο στο φλοιό και καμία επίδραση στον BDNF.
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EFFECT OF PENTYLENOTETRAZOL ADMINISTRATION IN ANXIETY
BEHAVIOR, CHOLINERGIC SYSTEM AND NEUROTROPHIC FACTOR
BDNF OF ADULT MALE MICE, WITH OR WITHOUT RUTIN TREATMENT
Anesti Maria1, Stavropoulou Natalia1, Rungo Sparti1, Lolos Vasilis1, Lamari N Fotini3,
Angelatou Fevronia2, Margarity Marigoula1, Panagopoulos T Nikolaos1
Laboratory of Human and Animal Physiology, Department of Biology, University of Patras, Rio 26504, Greece
Laboratory of Physiology, Medical School, University of Patras, Rio 26500, Greece
3
Laboratory of Pharmacognosy & Chemistry of Natural Products, Department of Pharmacy, University of Patras, 26504,
Rio, Greece
2

Epilepsy is a CNS disorder characterized by spontaneous, recurrent seizures. The aim of the
present study was to investigate anxiety behavior, cholinergic system from various brain regions
and BDNF protein levels in the hippocampus of adult male mice, in the epileptic model of
pentylenetetrazol (PTZ). The potential beneficial effect of flavonoid rutin in the above markers
was also examined. Mice were divided into 4 groups and were injected intraperitoneally with: a)
vehicle (Control group), b) pentylenetetrazol (PTZ Group, 60 mg/kg, 3days), c) rutin (Rutin Group,
100 mg/kg, 7days), d) rutin + PTZ (Rutin + PTZ Group). At the end of administration, the mice
were sacrificed and brain regions were isolated. The anxiety behavior was evaluated by
measuring the time of thigmotaxis in the open field test, the activity of G1 and G4
acetylcholinesterase isoforms (AChE) was determined by the Ellman’s colorimetric method, and
BDNF levels by Western blotting. Our results indicated that the administration of PTZ caused: a)
a statistically significant increase in anxiety/fear behavior, b) a statistically significant reduction
of G4 isoform activity of AChE in the cerebral cortex, hippocampus and medulla oblongata, and
c) a statistically significant increase in BDNF levels. Rutin administration in epileptic mice
revealed: a) a statistically significant reduction of anxiety behavior compared to the PTZ group,
b) a statistically significant decrease in the activity of both AChE isoforms in cerebral cortex, and
c) no effect on BDNF levels. Finally, administration of rutin in control group caused a significant
reduction in G4 isoform activity in cerebral cortex and hippocampus. Conclusively, PTZ
administration caused induction of anxiety, increased BDNF levels and affected the AChE activity
in a tissue-specific manner. After rutin administration, anxolysis was observed, there was a
cerebral cortex-only effect on cholinergic system and no effect was found on BDNF.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
MICRORNA ΣΤΗΝ ΗΠΑΤΟΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΩΝ

Αποστολίδου Μυρτώ, Ελευθεριάδου Αικατερίνη, Απατσίδου Αθηνά, Μπαντοτάκη Ευδοξία,
Μώκος Παναγιώτης, Λιούλια Ελισάβετ, Γραμματικός Γεώργιος, Ντάφου Δήμητρα
Εργαστήριο Βιολογίας Ανάπτυξης, Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών
Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

To Ηπατοκυτταρικό Καρκίνωμα (ΗΚΚ) αποτελεί τον έκτο πιο κοινό καρκίνο και τη δεύτερη πιο
συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο παγκοσμίως. Η πιο συνηθισμένη διαδρομή που ακολουθεί η
ηπατοκαρκινογένεση ξεκινάει από τις χρόνιες ηπατικές νόσους, προχωράει στην ίνωση και την
κίρρωση, κι εν τέλει οδηγείται στην ανάπτυξη ΗΚΚ. Καθώς οι μοριακοί μηχανισμοί της
μετάβασης μεταξύ των σταδίων της ηπατοκαρκινογένεσης δεν είναι πλήρως κατανοητοί,
αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τη μελέτη της έκφρασης κυκλοφορούντων microRNA τα
οποία στοχεύουν σε μέλη του μεταβολισμού των σφιγγολιπιδίων κατά την ηπατοκαρκινογένεση.
Για τον προσδιορισμό των πειραματικών στόχων συλλέχθηκαν δεδομένα από τις βάσεις
δεδομένων ‘The Cancer Genome Atlas’ (TCGA), ‘ΜicroCosm’ και ‘ΤargetScan’ και
πραγματοποιήθηκε βιοπληροφορική μετα-ανάλυση δειγμάτων ασθενών με ΗΚΚ (n=379) και
αντίστοιχων φυσιολογικών (n=50). Επιλέχθηκαν microRNA που έχουν ως στόχο γονίδια
εμπλεκόμενα στο μονοπάτι των σφιγγολιπιδίων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας λίστας με τα
18 πιο στατιστικά σημαντικά διαφορικά εκφρασμένα microRNA. Επιλέχθηκαν για περαιτέρω
μελέτη τα hsa-miR-532, hsa-miR-103a, που στοχεύουν στο γονίδιο Sphingomyelin Synthase 2,
SGMS2, υπεύθυνο για την παραγωγή της συνθάσης της σφιγγομυελίνης 2, καθώς και το hsa-miR18a, με στόχο το γονίδιο Alkaline Ceramidase 2, ACER2, που κωδικοποιεί την αλκαλική
κεραμιδάση 2. Ακολούθως, διεξήχθησαν πειράματα διερεύνησης του προτύπου έκφρασης των
microRNA αυτών στο πλάσμα ασθενών με ίνωση (Ι=14), κίρρωση (Κ=11) και ΗΚΚ (ΗΚΚ=25). Τα
αποτελέσματα έδειξαν την αυξημένη έκφραση και των τριών microRNAs στο ΗΚΚ συγκριτικά με
την ίνωση και την κίρρωση, ενώ μεταξύ των πρώιμων αυτών σταδίων δεν παρατηρήθηκε
στατιστικά σημαντική διαφορά. Έτσι, δηλώνεται ένας μηχανισμός, κατά τον οποίο η μεταβολή
της έκφρασης των microRNA προτείνει την εμπλοκή των σφιγγολιπιδίων στην
ηπατοκαρκινογένεση και την πιθανότητα χρησιμότητας των μικρών αυτών μορίων ως βιοδείκτες
για την εξέλιξη του ηπατοκυτταρικού καρκινώματος.
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A STUDY OF THE EXPRESSION PATTERN OF CIRCULATING
MICRORNAS IN HEPATOCARCINOGENESIS
Apostolidou Myrto, Eleftheriadou Aikaterini, Apatsidou Athina, Bantotaki Evdoxia, Mokos
Panagiotis, Lioulia Elisavet, Grammatikos Georgios, Dafou Dimitra
Laboratory of Development, Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology, Faculty of
Sciences, Aristotle University of Thessaloniki

Hepatocellular carcinoma (HCC) is the sixth most common cancer type and the second leading
cause of cancer-related deaths worldwide. The most common disease pattern in
hepatocarcinogenesis begins with chronic liver damage and advances to fibrosis and cirrhosis,
ultimately leading to HCC development. As the molecular processes underlying the transition
between different stages of hepatocarcinogenesis are not fully understood, we chose to
investigate the expression of circulating microRNAs targeting members of the sphingolipid
synthesis pathway during hepatocarcinogenesis. Publically available data from ‘The Cancer
Genome Atlas’ (HCC samples n=379 and Normal n=50), ‘ΜicroCosm’ and ‘ΤargetScan’ were
analysed to determine our experimental targets for further analysis. MicroRNAs targeting genes
involved in the sphingolipid pathway were selected, resulting in the identification of the 18 most
statistically significant differentially expressed microRNAs. From the list three microRNAs were
selected for in vitro analysis, specifically hsa-miR-532 and hsa-miR-103a, targeting the gene
Sphingomyelin Synthase 2, SGMS2, responsible for the production of the enzyme
sphingomyelin synthase 2, along with hsa-miR-18a, which targets the gene Alkaline Ceramidase
2, ACER2, encoding the enzyme of the alkaline ceramidase 2. Subsequently, experiments were
conducted to investigate the expression pattern of these microRNAs in the plasma of patients
with fibrosis (F = 14), cirrhosis (C = 11) and HCC (HCC = 25). The results showed an increased
expression of all three microRNAs in HCC compared to fibrosis and cirrhosis, whereas no
statistically significant difference was observed between these two early stages. Thus, the
mechanism of change in microRNA expression suggests the involvement of sphingolipids in
hepatocarcinogenesis, and these small molecules may serve as potential biomarkers in the
course of the development of hepatocellular carcinoma.
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ DNA ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
Βαλάκος Δημήτριος, Κλάγκου Ελευθερία, Σιανίδης Γεώργιος, Παππαδοπούλου ΜαρίαΔέσποινα, Πολύζος Αλέξανδρος, Αγγελόπουλος Μάριος, Θάνος Δημήτριος
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, ΙΙΒΕΑΑ, Σωρανού Εφεσίου 4, Αθήνα

Ο επαναπρογραμματισμός σωματικών κυττάρων προς την πολυδυναμία είναι μία στοχαστική
διαδικασία κατά την οποία η υπερέκφραση τεσσάρων μεταγραφικών παραγόντων, των Oct4,
Sox2, Klf4 και c-Myc (παράγοντες OSKM), οδηγεί στη μετατροπή οποιουδήποτε κυτταρικού
τύπου σε κύτταρα που ομοιάζουν με τα εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα και ονομάζονται επαγόμενα
πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα (iPSCs). Σε προηγούμενα πειράματα αλληλούχησης DNA μετά
από ανοσοκατακρήμνιση χρωματίνης (ChIP-seq) έναντι των OSKM παραγόντων προσδιορίσαμε
υποψήφια ρυθμιστικά στοιχεία DNA που εντοπίζονται κοντά σε γονίδια μεταγραφικών
παραγόντων απαραίτητων για την εγκαθίδρυση της πολυδυναμίας, όπου οι OSKM εμφανίζουν
δυναμική πρόσδεση σε αλληλοεπικαλυπτόμενα μοτίβα. Υποθέσαμε πως αυτά τα στοιχεία
λειτουργούν ως ενισχυτές που ελέγχουν τη στοχαστική έκφραση των συνδεδεμένων γονιδίων.
Για να ελέγξουμε την υπόθεση αυτή, κατασκευάσαμε λεντιικά σωμάτια τα οποία διαθέτουν αυτά
τα στοιχεία άνωθεν του γονιδίου αναφοράς GFP και εξετάσαμε την ενεργότητά τους κατά τη
διάρκεια επαναπρογραμματισμού εμβρυϊκών ινοβλαστών ποντικού. Όλα τα προς εξέταση
ρυθμιστικά στοιχεία αποκαλύφθηκε ότι λειτουργούν σαν ενισχυτές οι οποίοι καθοδηγούν την
έκφραση του GFP με τρόπο παρόμοιο με εκείνον των ενδογενών γονιδίων. Τα πειράματά μας
αποκαλύπτουν για πρώτη φορά μια ομάδα ενισχυτών-ρυθμιστικών στοιχείων DNA τα οποία
επάγονται κατά τη διαδικασία του επαναπρογραμματισμού και αποτελούν πολύτιμο εργαλείο
για την απομόνωση και το βιοχημικό χαρακτηρισμό κυττάρων τα οποία βρίσκονται σε
“ενδιάμεσες” φάσεις του φαινομένου. Πράγματι, κατορθώσαμε να απομονώσουμε “ενδιάμεσα”
κύτταρα με κυτταρομετρία ροής, και προσδιορίσαμε το μεταγράφωμά τους μέσω αλληλούχησης
RNA (RNA-seq). Τα δεδομένα αυτά παρέχουν νέες προοπτικές για την κατανόηση βασικών
βιολογικών μηχανισμών και θα αναλυθούν στο πλαίσιο των χρωματινικών και μεταγραφικών
μεταβολών που λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία του επαναπρογραμματισμού.
Ευχαριστίες: Ο κος Δημήτριος Βαλάκος είναι υπότροφος του Ιδρύματος Μποδοσάκη
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IDENTIFICATION OF TRANSCRIPTIONAL ENHANCERS REQUIRED FOR
STOCHASTIC
GENE
EXPRESSION
DURING
CELLULAR
REPROGRAMMING
Valakos Dimitrios, Klagkou Eleftheria, Sianidis George, Pappadopoulou Depy, Polyzos
Alexandros, Agelopoulos Marios, Thanos Dimitris
Laboratory of Molecular Biology, BRFAA, Soranou Efesiou 4, Athens

Cellular reprogramming of somatic cells to ground state pluripotency by the co-expression of
the transcription factors Oct4, Sox2, Klf4 and c-Myc (OSKM factors) is a stochastic process
generating a small subpopulation of induced Pluripotent Stem Cells (iPSCs). Here, we carried out
extensive meta-analysis of our previous ChIP-seq experiments measuring OSKM DNA binding
during the process of cellular reprogramming. We identified various genomic elements located
near a defined set of transcription factor genes required for the establishment and maintenance
of reprogramming on which the OSKM factors bind in a dynamic fashion to highly overlapping
DNA motifs. In vitro DNA binding assays revealed that OSKM factors bind cooperatively to these
DNA elements, thus confirming the in vivo ChIP experiments. We hypothesized that these
elements function as enhancers controlling the stochastic expression of the linked transcription
factor genes to activate downstream genes, thus establishing the stemness phenotype. To test
this idea, we generated retroviral reporters bearing GFP under the control of these putative
enhancers and transduced mouse embryonic fibroblasts undergoing cellular reprogramming.
Remarkably, we discovered that all putative enhancers function as enhancer elements driving
the stochastic expression of the GFP reporter in a manner similar to the endogenous genes
linked to each of the enhancers. Taken together, our data identified the first group of
reprogramming enhancers which can serve as a tool to isolate cells during the dynamic process
of reprogramming to determine for the first time their biochemical signatures. Indeed, we
isolated by FACS analysis GFP positive cells during reprogramming and determined their
transcriptome by RNA-seq analysis. The data from these experiments provide novel insights to
understand essential biological mechanisms and will be discussed in the context of chromatin
and other transcriptional changes dictating cellular reprogramming.
Acknowledgements: Mr D. Valakos is a recipient of Bodosakis Foundantion scholarship.

67

Πρακτικά 40ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Βέροια, 24-26 Μαϊου 2018
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ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
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ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ
ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ
ΜΥΕΛΩΜΑ
Βίτσος Παναγιώτης1*, Πόθος Παναγιώτης1*, Κωστόπουλος Ιωάννης1, Ωρολογάς Νικόλαος3,
Καστρίτης Ευστάθιος2, Τέρπος Ευάγγελος2, Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος2, Τσιτσιλώνη
Ουρανία1
1

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας
Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
3
SafeBlood BioΑnalytica AE, Αθήνα (*ισότιμη συμμετοχή)
2

Το πολλαπλούν μυέλωμα (ΠΜ) είναι αιματολογική κακοήθεια που χαρακτηρίζεται από διήθηση
του μυελού των οστών από παθολογικά πλασματοκύτταρα. Παρότι το ΠΜ παραμένει ανίατη
νόσος, νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα επιτρέπουν την επίτευξη πλήρους ύφεσης (CR) στους
ασθενείς για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μάλιστα, η εκτίμηση της ελάχιστης υπολειμματικής
νόσου (MRD) ασθενών σε CR έχει πλέον ενσωματωθεί στην κλινική πράξη λόγω της υψηλής
προγνωστικής και προβλεπτικής της αξίας. Η παθολογία του ΠΜ αφορά και στην καταστολή των
χυμικών και Τ λεμφοκυτταρικών ανοσοαποκρίσεων, όπου πιθανό ρόλο ενδέχεται να
διαδραματίζουν δύο ανοσοκατασταλτικοί πληθυσμοί, τα ρυθμιστικά Τ λεμφοκύτταρα (Tregs) και
τα κατασταλτικά κύτταρα μυελοειδούς προέλευσης (MDSCs), οι οποίοι σύμφωνα με έρευνες
είναι αυξημένοι στο μυελό των οστών ασθενών με ΠΜ. Σκοπός μας ήταν η ανάπτυξη μεθόδου
πολυπαραγοντικής κυτταρομετρίας ροής για την εκτίμηση των επιπέδων των Tregs και MDSCs
σε MRD-θετικούς ασθενείς με ΠΜ. Μονοπύρηνα περιφερικού αίματος υγιών δοτών σημάνθηκαν
με τα ακόλουθα αντισώματα που συνιστούν δύο διαφορετικούς συνδυασμούς οκταχρωμίας:
CD3-FITC, CD4-APC/Cy7, CD25-APC, FoxP3-PE, CD8-PerCP/Cy5-5, Ki67-AmCyan, CD45RA-PE/Cy7,
CD39-Pacific Blue, CD45RO-PerCP/Cy5-5, CTLA-4-Pacific Blue, CD127-AmCyan, HLADR-PE/Cy7
για τα Tregs, και CD11b-PE/Cy7, CD14-FITC, CD15-APC, CD33-AmCyan, CD124-Pacific Blue, LinAPC/Cy7, HLADR-PE, 7-AAD-PerCP/Cy5-5 για τα MDSCs. Αφού καταγράφηκε ικανοποιητικός
αριθμός γεγονότων σε κυτταρόμετρο BD FACSCantoII ακολούθησε ανάλυση των δεδομένων με
το ειδικό λογισμικό Infinicyt. Με ενιαία στρατηγική ομαδοποίησης των κυττάρων, ορίστηκαν ως
Tregs τα κύτταρα με φαινότυπο CD3+CD4+CD25+FoxP3+ και έγινε επιμέρους ανάλυση σε 6
υποπληθυσμούς τους. Αντίστοιχα, αναλύθηκαν και 6 διαφορετικοί υποπληθυσμοί των MDSCs.
Με τη χρήση των παραπάνω δεικτών, τα επίπεδα των υποπληθυσμών και των δύο τύπων
κυττάρων είναι φαινοτυπικά διακριτά και μετρήσιμα τόσο σε δείγματα περιφερικού αίματος όσο
και μυελού των οστών.
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EVALUATING THE LEVELS OF REGULATORY T CELLS AND MYELOIDDERIVED SUPPRESSOR CELLS BY MULTIPARAMETER FLOW
CYTOMETRY IN MULTIPLE MYELOMA PATIENTS
Vitsos Panagiotis1*, Pothos Panagiotis1*, Kostopoulos Ioannis1, Orologas Nikolaos3,
Kastritis Efstathios2, Terpos Evangelos2, Dimopoulos Meletios-Athanasios2, Tsitsilonis
Ourania1
1

Division of Animal and Human Physiology, Department of Biology
Department of Clinical Therapeutics, School of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens
3
SafeBlood BioAnalytica SA, Athens, (*equal contribution)
2

Multiple myeloma (MM) is a hematologic malignancy characterized by infiltration of the bone
marrow by pathological plasma cells. Although MM remains an incurable disease, new
therapeutic protocols achieve complete remission (CR) in patients for prolonged periods.
Interestingly, the assessment of minimal residual disease (MRD) in patients in CR has now been
incorporated into clinical practice due to its high prognostic and predictive value. Among
others, MM pathology also involves the impairment of humoral and T cell immune responses.
This could be linked to the activity of two immunosuppressive populations, regulatory T cells
(Tregs) and myeloid-derived suppressor cells (MDSCs). According to research data, both Treg
and MDSC numbers are increased in the bone marrow of patients with MM. Our aim was to
develop a multiparameter flow cytometric method for determining the levels of Tregs and
MDSCs in MRD-positive patients with MM. Healthy donor-derived peripheral blood mononuclear
cells were isolated and subsequently labeled with the following antibodies constituting two
different 8-color panels: CD3-FITC, CD4-APC/Cy7, CD25-APC, FoxP3-PE, CD8-PerCP/Cy5-5, Ki67AmCyan, CD45RA-PE/Cy7, CD39-Pacific Blue, CD45RO-PerCP/Cy5-5, CTLA-4-Pacific Blue, CD127AmCyan, HLADR-PE/Cy7 for Tregs, and CD11b-PE/Cy7, CD14-FITC, CD15-APC , CD33-AmCyan,
CD124-Pacific Blue, Lin-APC/Cy7, HLADR-PE, 7-AAD-PerCP/Cy5-5 for MDSCs. Upon recording a
sufficient number of events on a BD FACSCantoII flow cytometer, data analysis was carried out
using the Infinicyt software. Following a unified gating strategy, cells with immunophenotype
CD3+CD4+CD25+FoxP3+ were identified as Tregs and were further analyzed in 6
subpopulations. Similarly, 6 different subpopulations of MDSCs were analyzed. Using the
aforementioned markers, the levels of the subpopulations of both cell types are phenotypically
distinct and measurable in both peripheral blood and bone marrow samples.
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ΠΡΩΤΕΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΑΜΠΑΚΟΥ ETCH: ΕΚΦΡΑΣΗ, ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ 3 NS5 ΤΗΣ ΜΕΘΥΛΟΤΡΑΣΦΕΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ DENGUE
Βλάχος Σοφοκλής1, Μπαλάση Μαρία1, Σπηλιοπούλου Μαρία1, Ντούνη Μυρτώ1, Βαλμάς
Αλέξανδρος1, Κοσίνας Χρήστος1, Lichière Julie2, Canard Bruno2, Coutard Bruno2,
Μαργιωλάκη Ειρήνη1*
1

Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα email:
imargiola@upatras.gr
2
Τμήμα Αρχιτεκτονικής και Λειτουργίας Βιολογικών Μακρομορίων, Πανεπιστήμιο Luminy Μασσαλίας, Γαλλία

Η συντηγμένη έκφραση μιας ετερόλογης πρωτεΐνης είναι δημοφιλής στρατηγική και
χρησιμοποιείται ευρέως στην παραγωγή γενετικά τροποποιημένων πρωτεϊνών. Ο καθαρισμός με
χρήση ετικετών σύντηξης, όπως η θειορεδοξίνη, επιτρέπει απομονώσεις μιας σειράς πολλών
πρωτεϊνών και, μερικές φορές, βελτιώνει την απόδοση και τη διαλυτότητα της πρωτεΐνης στόχου
(Van den Berg et al., 2006; Fang et al., 2007). Λόγω της αυστηρής εξειδίκευσης της αλληλουχίας
της, η πρωτεάση κυστεΐνης τύπου 3C από τον Tobacco Etch Virus (TEV), TEVpro, χρησιμοποιείται
συχνά για την απομάκρυνση ετικετών συγγένειας από ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες (Nunn et al.,
2005; Phan et al., 2002). Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται η έκφραση και απομόνωση της
TEVpro και η αξιοποίηση των πρωτεολυτικών ιδιοτήτων της λόγω αναγνώρισης της
πρωτεολυτικής της αλληλουχίας στην ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη- στόχο (Van den Berg et al.,
2006), η οποία, στην περίπτωσή μας, αποτελεί μέλος του συμπλόκου αντιγραφής των φλαβοϊών∙
πρόκειται για την επικράτεια mRNA μεθυλτρανσφεράσης (MTase) της μη-δομικής πρωτεΐνης 5
(NS5) του ορότυπου 3 του παθογόνου φλαβοϊού, Dengue virus (DENV3) (Guzman et al., 2010).
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αφαίρεση της θειορεδοξίνης από την DENV3 NS5 MTase,
οδηγώντας σε σημαντική μείωση της διαλυτότητάς της και καθιστώντας την, με αυτό τον τρόπο,
δεκτική σε κρυστάλλωση και περαιτέρω μελέτη των δομικών χαρακτηριστικών της, μέσω
κρυσταλλογραφίας ακτίνων-Χ.
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TOBACCO ETCH VIRUS PROTEASE: EXPRESSION, PURIFICATION AND
PROTEOLYTIC PROPERTIES EXPLOITATION ON DENGUE VIRUS 3
NS5 METHYLTRANSFERASE DOMAIN
Vlachos Sofoklis1, Balasi Maria1, Spiliopoulou Maria1, Douni Myrto1, Valmas Alexandros1,
Kosinas Christos1, Lichière Julie2, Canard Bruno2, Coutard Bruno2, Margiolaki Irene1*
1

Department of Biology, Division of Genetics, Cell Biology and Development, University of Patras, Greece email:
imargiola@upatras.gr
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Aix Marseille Université, CNRS, Architecture et Fonction des Macromolécules Biologiques (AFMB), France

The fusion expression of an heterologous protein is a popular and widely used strategy in the
production of genetically engineered proteins. Purification using fusion tags, such as
thioredoxin, allows the isolation of a series of various proteins and sometimes improves the yield
and solubility of the target protein (Van den Berg et al., 2006; Fang et al., 2007). Due to its
stringent sequence specificity, type 3C cysteine protease from the Tobacco Etch Virus (TEV),
TEVpro, is often used to remove affinity tags from recombinant proteins (Nunn et al., 2005; Phan
et al., 2002). Towards this direction, in the present study, the expression and purification of
TEVpro and the exploitation of its proteolytic properties due to the recognition of its proteolytic
sequence in the recombinant target-protein (Van den Berg et al., 2006) is presented; the
heterologous protein is one of the components of the flavivirus replication complex, the nonstructural protein 5 (NS5) mRNA methyltransferase (MTase) domain, from an emerging
pathogenic flavivirus, Dengue virus 3 (DENV3) (Guzman et al., 2010). The aim of the project is the
successful removal of the fusion part from the DENV3 NS5 MTase, which will considerably reduce
molecule’s solubility, making it susceptible to crystallization and thorough study of its structural
characteristics using X-ray diffraction experiments.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΟΙΦΗΣ ΤΗΣ GEMININ ΣΤΟΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ
ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΕΡΙΚΟ
ΕΠΙΘΗΛΙΟ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΜΥΩΝ
Βογιατζή Ιουλία1, Πετρόπουλος Μιχάλης1, Τσιούμας Γεώργιος1, Ταραβήρας Σταύρος2,
Λυγερού Ζωή1
1
2

Τομέας Γενικής Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τομέας Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου, η αντιγραφή του DNA ρυθμίζεται από έναν μεγάλο
αριθμό πρωτεϊνών. Η Geminin είναι μια πρωτεΐνη – ρυθμιστής της αντιγραφής του DNA, καθώς
αναστέλλει τη δράση της πρωτεΐνης Cdt1, ενός ρυθμιστή της αδειοδότησης της αντιγραφής.Η
απουσία της Geminin μπορεί να προκαλέσει επαναντιγραφή του γονιδιώματος και βλάβες στο
γενετικό υλικό, στοιχεία που συνδέονται με την κακοήθη εξαλλαγή των κυττάρων.Στη
συγκεκριμένη εργασία μελετήθηκε το αποτέλεσμα της απαλοιφής τηςGeminin στον κυτταρικό
κύκλο και τη φυσιολογία των κυττάρων τόσο invitro όσο και invivo. Αρχικά πραγματοποιήθηκε
αποσιώπηση της Geminin στην καρκινική σειρά U2OSμε διαμόλυνση siRNAκαι ακολούθησε
ανοσοφθορισμός για γΗ2ΑΧ (δείκτης βλάβης του DNA) και pH3 (δείκτης κυττάρων στις φάσεις
G2-M). Διαπιστώθηκε αυξημένο ποσοστό κυττάρων με βλάβες στο DNA και συσσώρευση των
κυττάρων στην G2 φάση. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν διαγονιδιακά ποντίκια στα οποία
πραγματοποιήθηκε ιστοειδική απαλοιφή του γονιδίου της Geminin στα βλαστικά κύτταρα που
εδράζονται στις κρύπτες του εντερικού επιθηλίου(Lgr5-CreERT2- Gemininfl/fl) με τη χρήση του
συστήματος Cre-LoxP.Απομονώθηκε το παχύ έντερο και πραγματοποιήθηκαν κρυοτομές και
χρώση αιματοξυλίνης-εωσίνης για ιστολογική ανάλυση καθώς και ανοσοφθορισμός για δείκτες
του κυτταρικού κύκλου, της βλάβης στο γενετικό υλικό καθώς και της απόπτωσης. Σκοπός της
μελέτης είναι αρχικά να διαπιστωθεί εάν το επιθήλιο των ποντικών Lgr5-CreERT2Gemininfl/flεμφανίζεται φυσιολογικό συγκριτικά με τους μύες μάρτυρες. Στη συνέχεια,
πειράματα επαγόμενης καρκινογένεσης στο εντερικό επιθήλιο θα μας δώσουν τη δυνατότητα να
διερευνήσουμε το ρόλο της Geminin στην καρκινογένεση.
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INVESTIGATION OF GEMININ DEPLETION IN CELL CYCLE AND
PHYSIOLOGY OF INTESTINAL CELLS IN VIVO
Vogiatzi Ioulia1, Petropoulos Michalis1, Tsioumas Georgios1, Taraviras Stavros2, Lygerou
Zoi1
1
2

Department of General Biology, School of Medicine, University of Patras
Department of Physiology, School of Medicine, University of Patras

DNA replication is tightly regulated by multiple proteins. Geminin regulates DNA replication by
inhibiting the replication lincensing, a process mainly accompanied by Cdt1. Geminin depletion
is linked to DNA rereplication and DNA damage, cellular abnormalities which could lead
tomalignant cell transformation. In this particular project, the effect of the Geminin elimination
in the cell cycle and the cell physiology was studied in vitro and in vivo. Initially, Geminin was
silenced in the U2OS cancer cell line by siRNA transfection, followed by immunofluorescence for
γH2AX (DNA damage marker) and pH3 (cell marker in the G2-M phases). An increased
percentage of cells with DNA damage and accumulation of cells in the G2 phase were found.
Furthermore, Geminin was specifically depleted in the intestinal stem cells (Lgr5-CreERT2Gemininfl/fl) using the Cre-LoxP system. The colon was isolated and cryosections and
hematoxylin-eosin staining were performed for histological analysis as well as
immunofluorescence for cell cycle, DNA damage and apoptosis. The purpose of the study is to
initially examine if the intestinal epithelium of Lgr5-CreERT2- Geminin fl/fl mice is normal in
comparison to control mice.Then experiments of induced carcinogenesis in intestinal epithelium
will enable us to investigate the role of Geminin in carcinogenesis.
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Η ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ
Γεωργάκη Σύλια1≠, Μιχελή Κ. Παρασκευή1≠, Κωστόπουλος Ιωάννης1, Καστρίτης Ευστάθιος2,
Τέρπος Ευάγγελος2, Δημόπουλος Αθανάσιος-Μελέτιος2, Φρυσσίρα Ελένη3, Κίτσιου-Τζέλη
Σοφία3, Τσιτσιλώνη Ουρανία1
1

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τμήμα Βιολογίας
Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή
3
Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
≠
ισότιμη συμμετοχή
2

Το Πολλαπλούν Μυέλωμα (ΠΜ) αποτελεί πολύπλοκη αιματολογική κακοήθεια των
πλασματοκυττάρων του μυελού των οστών, με μεγάλη γενετική ετερογένεια. Σειρά
κυτταρογενετικών βλαβών είτε οδηγούν στην ανάπτυξη της νόσου είτε, δευτερογενώς,
συμβάλλουν στην εξέλιξή της. Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι η επιβίωση των ασθενών με ΠΜ
εξαρτάται, μεταξύ άλλων, και από τη συσσώρευση κυτταρογενετικών αλλαγών, το ποσοστό των
κυκλοφορούντων παθολογικών πλασματοκυττάρων (CTC’s) και την παρουσία ελάχιστης
υπολειπόμενης νόσου (MRD) στο μυελό μετά τη θεραπεία. Σκοπός μας είναι η συσχέτιση του
κυτταρογενετικού φορτίου ασθενών με ΠΜ με το ποσοστό των CTC’s καθώς και το επίπεδο της
MRD. Αναλύσαμε δείγματα μυελού των οστών και περιφερικού αίματος ασθενών με ΠΜ κατά τη
διάγνωση, καθώς και δείγματα μυελού των οστών ασθενών σε πλήρη ύφεση για ≥2 έτη μετά από
θεραπεία, με πολυπαραμετρική κυτταρομετρία ροής επόμενης γενιάς (NGF) σύμφωνα με το
πρωτόκολλο που υπαγορεύεται από το Euroflow. Το κυτταρογενετικό προφίλ των ασθενών
μελετήθηκε με φθορίζοντα in situ υβριδισμό (FISH) ως προς τις ατυπίες: del13q14, del17p,
t(4;14), t(11;14), t(14;16) και add1q21. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με το λογισμικό
πρόγραμμα GraphPad Prism 7.0. Η προκαταρκτική ανάλυση σχετικά περιορισμένου αριθμού
δειγμάτων δεν έδειξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της παρουσίας MRD ή του
αριθμού των CTCs και του κυτταρογενετικού προφίλ των ασθενών. Ωστόσο, στους ασθενείς που
βρέθηκαν MRDneg αρχικά, αλλά εξελίχθηκαν σε MRDpos κατά την εξέλιξη της νόσου, οι ατυπίες
del13q και/ή t(14;16) εμφάνισαν σημαντικά αυξημένη συχνότητα. Η συσχέτιση αυτή θα πρέπει
να επιβεβαιωθεί σε μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων. Συμπερασματικά, η ανάλυση των
κυτταρογενετικών δεδομένων σε συνδυασμό με αλλαγές στο φαινότυπο των παθολογικών
πλασματοκυττάρων στο μυελό ή/και στο περιφερικό αίμα ασθενών με ΠΜ, μπορεί να παρέχει
μια αξιόπιστη και εξατομικευμένη “υπογραφή” της νόσου με πιθανή βαρύτητα στην πρόγνωση
και την ανταπόκριση στη θεραπεία.
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PROGNOSTIC
AND PREDICTIVE SIGNIFICANCE OF THE
CYTOGENETIC AND IMMUNOPHENOTYPIC PROFILE IN MULTIPLE
MYELOMA PATIENTS
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Terpos Evangelos2, Dimopoulos A. Meletios2, Fryssira Helen3, Kitsiou-Tzeli Sofia3,
Tsitsilonis E. Ourania1
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Multiple Myeloma (MM) is a complex and genetically heterogenous hematological malignancy
of bone marrow (BM) plasma cells (PC’s). The sequence of genomic aberrations begins with
germline events that predispose to the disease, followed by early initiating-like events, before
the later acquisition of genomic aberrations that lead to disease progression. Clinical studies
have shown that MM patients’ survival seems to be affected, among other factors, by the
accumulation of cytogenetic aberrations, the percentage of circulating tumor cells (CTC’s) and
the presence of minimal residual disease (MRD) in the BM after therapy. In this study, we aim to
reveal a possible correlation between the cytogenetic profile and the CTC’s and MRD status of
MM patients. BM and peripheral blood (PB) samples of patients at diagnosis and BM samples of
patients in complete remission (CR) for ≥2 years after therapy were analyzed by next generation
multiparameter flow cytometry (NGF), according to the EuroFlow Consortium
recommendations. Cytogenetic profiling information was aquired using fluorescent in situ
hybridization (FISH) for the following aberrations: del13q, del17p, t(4;14), t(11;14), t(14;16) and
add1q. GraphPad Software 7.0 was used for statistical evaluation of the data. Preliminary analysis
of a limited number of samples did not show a statistically significant correlation between MRD
status or the amount of CTC’s and the patients’ cytogenetic background. However we noticed a
higher frequency of del13q and t(14;16) for patients who changed their MRD status (from initial
MRDneg to MRDpos status) during the course of the disease, although analysis of more samples
is required to verify this observation. Overall, cytogenetic data analysis in conjunction with
changes in BM and/or peripheral blood PC immunophenotype in MM patients may provide
reliable information for a personalized tumor “signature” with potential impact on disease
prognosis and response to treatment.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΡΥΘΡΟ ΜΥ ΤΟΥ
SPARUS AURATA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
Γεωργούλης Ιωάννης, Τσαμπάζ Μπερίν, Ζαχαρίου Ανδρέας, 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. Η παγκόσμια αλλαγή προκαλεί τροποποίηση των προτύπων της θαλάσσιας
βιοποικιλότητας, πιθανότατα με περισσότερο έντονες επιπτώσεις στο μέλλον. Η 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 των μηχανισμών μέσω των οποίων η
θερμοκρασία μεταφράζεται σε σήματα σε κυτταρικό και οργανικό επίπεδο είναι απαραίτητη για
την προβολή των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης των ωκεανών στους θαλάσσιους
οργανισμούς. Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε την επίπτωση των υψηλών θερμοκρασιών του
νερού στον ενεργειακό μεταβολισμό, και κατ’ επέκταση στις βιοχημικές αποκρίσεις και
συγκεκριμένα στο λυσοσωμικό-αυτοφαγικό μονοπάτι κυτταρικού θανάτου στον ερυθρό μυ της
τσιπούρας (Sparus aurata). Τα αποτελέσματά μας δείχνουν μείωση της γλυκόζης και, των
τριγλυκεριδίων, και ταυτόχρονα αύξηση του γαλακτικού οξέος στο πλάσμα του αίματος,
φανερώνοντας ενεργοποίηση του αναερόβιου μεταβολισμού. Επιπλέον, η αύξηση του λόγου
AMP/ATP στις υψηλές θερμοκρασίες δείχνει σημαντική μείωση του ενεργειακού φορτίου και
οδηγεί σε αύξηση της ενεργοποίησης της AMPK, υποστηρίζοντας το ρόλο της στην παροχή της
ενέργειας με τη μορφή του ΑΤΡ σε πολλές σημαντικές βιολογικές διαδικασίες. Επιπρόσθετα, η
φωσφορυλίωση της AMPK στις αυξημένες θερμοκρασίες ενεργοποιεί και το μονοπάτι της
αυτοφαγίας όπως φαίνεται από τα χαμηλά επίπεδα της SQSTM1/p62 και τον αυξημένο λόγο LC3
II/I. Παρόλα αυτά, απαιτείται επιπλέον διεύρυνση των παραπάνω μηχανισμών και των μεταξύ
τους αλληλεπιδράσεων προκειμένου να αποσαφηνιστεί η επίδραση της θερμοκρασίας σε
σημαντικά κυτταρικά μονοπάτια και στη φυσιολογία των θαλάσσιων ειδών.
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ENERGY METABOLISM PATTERNS IN THE RED MUSCLE OF SPARUS
AURATA DURING EXPOSURE TO ELEVATED TEMPERATURES
Georgoulis Ioannis, Tsampaz Berin, Zachariou Andreas, Feidantsis Konstantinos,
Michaelidis Basilios
Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124,
Thessaloniki, Greece

Marine ecosystems provide essential resources and services of high socio-economic importance.
Global change is altering patterns of marine biodiversity, probably with more profound effects in
the 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 study, we have
investigated the effect of elevated water temperatures on the energy metabolism, and thus on
the biochemical responses and specifically on the lysosomal-autophagic cell death pathway in
the red muscle of the gilthead seabream (Sparus aurata). Our results show a decrease of glucose
and triglycerides and at the same time an increase of lactate in the blood plasma, indicating an
increase of anaerobic metabolism. Moreover, the increased AMP/ATP ratio at elevated
temperatures indicates a significant decrease in the energy charge and leads to the activation of
AMPK, supporting its role in providing energy in the form of ATP in several biological processes.
Additionally, AMPK phosphorylation at elevated temperatures triggers the activation of the
autophagy pathway as seen by the decreased SQSTM1/p62 levels and the increased LC3 II/I
ratio. However, further investigation of these mechanisms and their interactions is required in
order to elucidate the effect of temperature on significant cellular pathways and the physiology
of marine species.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΗΣ
ΔΙΣΦΑΙΝΟΛΗΣ-Α ΣΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥΣ ARTEMIA FRANCISCANA ΜΕ HPLC
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) είναι ένας οργανικός ρύπος, με δράση ενδοκρινικού διαταράκτη, που
αποτελεί απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Tα προβιοτικά, μικροοργανισμοί που ενισχύουν το
πεπτικό και το ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή, έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνουν την
επιβίωση Αrtemia franciscana κατά τη χορήγηση ΒΡΑ. Για να διερευνηθεί ο μηχανισμός της
προστασίας, πραγματοποιήθηκε χορήγηση ΒΡΑ 10μg/ml (στις 120h καλλιέργειας επί 24h) σε
ναυπλίους είτε χωρίς (μάρτυρας) ή μετά από χορήγηση των προβιοτικών Lactococcus lactis,
Bacillus subtilis, ή Lactobacillus plantarum (σε 4 δόσεις στις 48, 56, 72, 96h καλλιέργειας, 2×105
CFU mL-1 καλλιέργειας εκάστη). Τα δείγματα ναυπλίων και μέσου κατεργάστηκαν με πρωτόκολλα
καθαρισμού που αναπτύχθηκαν με χρήση 4-n-οκτυλφαινόλης (Op) ως εσωτερικό πρότυπο:
εκχύλιση δειγμάτων (μεθανόλη-Η2Ο, TFA0.08%) (8:2v/v), SPE -C18, εξάτμιση και επαναιώρηση σε
1ml ACN. Τα δείγματα αναλύθηκαν σε συσκευή HPLC, αποτελούμενη από αντλία Shimadzu
LC20AD, στήλη MZ C18 (4.6 × 250 mm, 5 μm) και ανιχνευτή διόδων SPD-20A. Η κινητή φάση
ήταν Α (95% H2O, 5% ACN, TFA, pH 2) και Β (95% ACN 5% H2O, TFA, pH 2). Η έκλουση
πραγματοποιήθηκε με γραμμική βαθμίδωση από 0 έως 90% της Β σε 15 λεπτά και η
απορρόφηση καταγράφτηκε στα 220nm. Η συγκέντρωση της BPA (μg/gr ιστού και σε μg/ml
μέσου) υπολογίστηκε βάση των προτύπων καμπυλών y=0.0456x-0.0887 (R²=0.999) και
y=0.0266x-0.0244 (R²=0.999) αντίστοιχα, (όπου x = συγκέντρωση Bpa και y = λόγος επιφανειών
κορυφών Bpa/Op). Βρέθηκε ότι τα επίπεδα της δισφαινόλης όταν αυτή χορηγήθηκε μετά από
προβιοτικά είναι χαμηλότερα από εκείνα του μάρτυρα στον οποίο χορηγήθηκε μόνο Bpa (P0.05).
Παρουσία L. lactis, B. subtilis και L. plantarum η Bpa μειώθηκε στον ιστό κατά 33,85%, 28,27%,
61,47% και στο μέσο καλλιέργειας ναυπλίων κατά 17,2%, 11,1%, 7% αντίστοιχα.
Συμπερασματικά, τα προβιοτικά συνεισφέρουν στην απομάκρυνση της δισφαινόλης τόσο από
τους ναυπλίους όσο και από το μέσο καλλιέργειας.
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EFFECT OF PROBIOTICS ON BISPHENOL-A LEVELS IN ARTEMIA
FRANCISCANA NAUPLII: AN HPLC APPROACH
Giamaki Despina, Touraki Maria
Laboratory of General Biology, Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology, Faculty
of Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki

Bisphenol A (BPA) is an organic pollutant, with endocrine disruptor activity, which poses a threat
for human health. Probiotics, bacteria that enhance digestive and immune functions of the host,
have been proven to improve survival of Αrtemia franciscana nauplii in a BPA administration. In
order to investigate the protection mechanism, 10μg/ml BPA were administered to the nauplii
(at 120h of culture for 24h) either without or following administration of the probiotics
Lactococcus lactis, Bacillus subtilis, or Lactobacillus plantarum (in 4 doses at 48, 56, 72, 96h of
culture, 2×105 CFU mL-1 each). Sample preparation methods developed for the extraction of BPA
from the nauplii and the medium, using 4-n-octylphenol (OP) as the I.S. included: extraction
(methanol -Η2Ο, TFA0.08%) (8:2v/v), SPE -C18, evaporation to dryness, and reconstitution in 1ml
ACN. The samples were analyzed in an HPLC system comprising of a Shimadzu LC20AD pump,
an MZ C18 column (4.6 × 250 mm, 5 μm) and an SPD-20A detector. Mobile phase was Α (95%
H2O, 5% ACN, TFA, pH 2) και Β (95% ACN 5% H2O, TFA, pH 2). Elution was performed using a
linear gradient 0 to 90% Β in 15 min and absorbance was monitored at 220nm. BPA levels as
μg/gr tissue and μg/ml culture medium, were estimated from the standard curves y=0.0456x0.0887 (R²=0.999) and y=0.0266x-0.0244 (R²=0.999) correspondingly, (with x = BPA
concentration and y = peak area ratio of BPA to OP). Bisphenol levels in the nauplii were lower
when BPA was administrated following probiotics, compared to the values of control to which
only BPA was administrated (P0.05). The presence of L. lactis, B. subtilis and L. plantarum resulted
in a BPA reduction of 33.85%, 28.27%, 61.47% in the nauplii and to 17.2%, 11.1%, 7% in the
nauplii culture medium, correspondingly. Conclusively, probiotics contribute to the removal of
bisphenol from the nauplii as well as from the medium.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΡΩΜΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΔΜΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΑ
ΚΑΤΑΝΙΝΗΣ FRA2 ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ARABIDOPSIS THALIANA
Γιαννακού Βασιλική1, Κόζαρη Κωνσταντίνα1, Παντερής Εμμανουήλ-Νικόλαος1, Αδαμάκης
Σ. Ιωάννης-Δημοσθενης2
1
2

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βοτανικής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βοτανικής

Η κατανίνη είναι μία πρωτεΐνη που τεμαχίζει τους μικροσωληνίσκους, απαραίτητη για τον ορθό
προσανατολισμό τους στα φυτικά κύτταρα. Στα μεταλλάγματα κατανίνης του φυτού Arabidopsis
thaliana επηρεάζεται το πρότυπο οργάνωσης των περιφερειακών μικροσωληνισκων. Επειδή οι
μικροσωληνίσκοι αποτελούν έμμεσο στόχο της τοξικότητας βαρέων μετάλλων, διερευνήθηκε η
ανθεκτικότητα ή ευαισθησία του μεταλλάγματος κατανίνης fra2 σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις
χρωμίου (10, 25, 50, 100, 250 μΜ) και καδμίου (20, 40, 100, 200 μΜ), σε σύγκριση με τον άγριο
τύπο (Col-0). Μελετήθηκε η επιμήκυνση της κεντρικής ρίζας για 5 ημέρες, καθώς και η οργάνωση
των περιφερειακών μικροσωληνίσκων (μετά από επίδραση 12, 24 και 48 h), με ανοσοσήμανση ασωληνίνης και παρατήρηση με CLSM. Το μετάλλαγμα fra2 εμφανίσθηκε ανθεκτικότερο του
άγριου τύπου απέναντι στο κάδμιο. Συγκεκριμένα, η επιμήκυνση της ρίζας επηρεάσθηκε σε
μικρότερο βαθμό, ενώ οι μικροσωληνίσκοι ήταν σταθερότεροι. Δεν παρατηρήθηκε
αξιοσημείωτη διαφορά μεταξύ του άγριου τύπου και του fra2 απέναντι στο χρώμιο. Φαίνεται
λοιπόν, ότι ο τρόπος δράσης των δυο μετάλλων διαφέρει. Επίσης, η στατικότητα των
μικροσωληνίσκων, λόγω του μη τεμαχισμού τους από την κατανίνη, προσφέρει ανθεκτικότητα
απέναντι σε επιδράσεις που στοχεύουν σε αυτούς.
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THE EFFECTS OF CHROMIUM AND CADMIUM ON FRA2 KATANIN
MUTANT OF ARABIDOPSIS THALIANA
Giannakou Vasiliki1, Kozari Konstantina1, Panteris Emmanuel1, Adamakis S. IoannisDimosthenis2
1
2

Aristotle University of Thessaloniki, School of Biology, Department of Botany
National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany

Katanin is a protein that severs microtubules, which is necessary for their proper orientation in
plant cells. In Arabidopsis thaliana katanin mutants, the pattern of cortical microtubule
organization appears defective. Since microtubules consist an indirect target of heavy metal
toxicity, the possible resistance or susceptibility of fra2 mutant against increasing chromium (10,
25, 50, 100, 250 μΜ) and cadmium (20, 40, 100, 200 μΜ) concentrations was investigated, in
comparison to the wild type (Col-0). Primary root elongation was monitored for 5 days, while
cortical microtubule organization was studied (after 12, 24 and 48 h treatment), with α-tubulin
immumostaining and CLSM. The fra2 mutant was more resistant than the wild type against
cadmium. In particular, root elongation was less affected, while cortical microtubule
organization was more stable. No significant difference was observed between the wild type and
fra2, against chromium. It appears therefore that the two heavy metals exert their toxic action
through different mechanisms. Furthermore, over-stabilization of microtubules, due to katanin
malfunction, makes them resistant against adverse treatments.
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΟΜΟΡΦΗ ΤΟΥ
ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΑΤΧΝ3
Γκέκας Ιωάννης, Prigione Alessandro, Izsvak Zsuzsanna, Πετράκης Σπυρίδων
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)-Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης(ΕΚΕΤΑ), 6ο χλμ
Χαριλαου-Θερμης, Θεσσαλονίκη

Η ασθένεια Machado Joseph είναι η πιο συνηθισμένη και θανατηφόρα νευροεκφυλιστική
νωτιαιοπαρεγκεφαλιδική διαταραχή. Προκαλείται από επέκταση επαναλήψεων CAG στην
πρωτεΐνη ataxin-3, η οποία δεσμεύει αλυσίδες πολυουβικιτίνης και λειτουργεί ως ένζυμο
αποουβι- κιτινίωσης. Η πρωτεΐνη αυτή συμμετέχει σε μονοπάτια πρωτεϊνικής ομοιόστασης, στη
ρύθμιση της μεταγραφής, στην οργάνωση του κυτταροσκελετού και στη μυογε- νεση. Σε υγιή
άτομα ο αριθμός των CAG επαναλήψεων κυμαίνεται από 10 έως 51, ενώ σε άτομα που νοσούν
από 45 έως 87. Η επέκταση των επαναλήψεων CAG στο γονίδιο ΑΤΧΝ3 μεταβάλλει την
διαμόρφωση της πρωτεΐνης οδηγώντας στον σχηματισμό ενδοκυτταρικών συσσωματωμάτων.
Για την μελέτη των μοριακών μηχα- νισμών παθογένειας της ασθένειας, είναι απαραίτητα
κατάλληλα κυτταρικά μοντέλα που να εμφανίζουν χα- ρακτηριστικά της νόσου. Παρόλα αυτά τα
περισσότερα υπάρχοντα μοντέλα δεν έχουν ισχυρό και σταθερό φαινότυπο, όπως η δημιουργία
συσσωματωμάτων και η κυτταροτοξικότητα. Στην παρούσα μελέτη, κατασκευάσαμε δυο
διαφορετικές κυτταρικές σειρές που εκφράζουν σταθερά το γονίδιο ATXN3 Q72
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του τρανσποζονίου Sleeping beauty. Για αυτό τον σκοπό
χρησιμοποιήσαμε μεσεγχυματικά κύτταρα από τη γέλη του Wharton (MSCs) και πρόδρομα
νευρικά κύτταρα (smNPCs). Η σταθερή έκφραση του διαγονίδιου ελέγχθηκε με τεχνική western
blot και μικροσκοπία φθορισμού. Στα γενετικά τροποποιημένα κύτταρα παρατηρήσαμε
συσσωματώματα της ataxin-3 στον πυρήνα και στο κυτταρόπλασμα σε όλα τα κυτταρικά
μοντέλα που κατασκευάσαμε. Eπιπλέον, μετά από παρατεταμένη επαγωγή της έκφρασης του
γονιδίου ΑΤΧΝ3, τα επίπεδα της διαλυτής πρωτεΐνης μειώθηκαν σημαντικά στα MSCs. Τέλος, η
παραγωγή της YFP-ataxin-3 Q72 σε νευρώνες είχε ως αποτέλεσμα την επαγωγή της έκφρασης
δεικτών βλάβης DNA. Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι τα κυτταρικά μας μοντέλα έχουν
ένα διακριτό φαινότυπο σχετικό με την ασθένεια. Είναι επομένως κατάλληλα για την περαιτέρω
μελέτη της παθογένειας της ασθένειας Machado Joseph.
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GENERATION OF GENETICALLY MODIFIED STEM CELLS
OVEREXPRESSING THE PATHOLOGICAL ISOFORM OF ATXN3 GENE
Gkekas Ioannis, Prigione Alessandro, Izsvak Zsuzsanna, Petrakis Spyros
Institute of Applied Biosciences (INAB)-Centre for Research and Technology Hellas (CERTH), 6th km Charilaou-Thermi Rd,
Thessaloniki

Machado Joseph Disease (MJD) is the most common neurodegenerative disorder belonging to
the group of spinocerebellar ataxias. It is caused by a CAG expansion within the ATXN3 gene
encoding Ataxin-3 protein. Ataxin-3 participates in protein homeostasis pathways,
transcriptional regulation, cytoskeleton organization and myogenesis. In healthy individuals the
CAG-repeat length spans from 10 to 51, whereas the repeat length in SCA3 patients ranges from
45 to 87. Expansion of the polyQ tract in ATXN3 gene alters the conformation of the relevant
protein, leading to the formation of intracellular aggregates. Cell models of MJD showing
features of the disease, are necessary in order to study the molecular mechanisms of
pathogenesis. However the available MJD cell models do not shown a strong and reproducible
phenotype. In the present work, we generated two different cell lines stably expressing YFPATXN3 Q72 using the Sleeping beauty transposon technology. For this purpose, we used
mesenchymal stem cells derived from Wharton’s Jelly (MSCs) and small molecules neural
precursor cells (smNPCs). Stable transgene expression was validated by fluorescence microscopy
and western blot. Genetically modified cells accumulated ataxin-3 protein aggregates in the
nucleus and the cytoplasm. Also, a significant reduction in the levels of soluble recombinant
protein was observed in MSCs after prolonged transgene expression. Finally, production of YFPAtaxin-3 Q72 protein resulted in the upregulation of DNA damage markers in smNPCs derived
neurons. These results indicate that our cell models have a distinct phenotype of Machado
Joseph disease. Furthermore MSCs and smNPCs have the ability to differentiate towards
mesodermal and neuronal cell lineages. Genetically modified cells expressing YFP-ATXN3 Q72
may be used for comparative analysis on the effect of polyQ protein in such cell types. They are
thus appropriate for compound screening and the study of MJD pathogenesis.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΣΕ
ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΙΝΗΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ARABIDOPSIS
THALIANA ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ
Γκόγκου Ειρήνη, Παντερής Εμμανουήλ-Νικόλαος
Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124
Θεσσαλονίκη

Οι μικροσωληνίσκοι ανήκουν στον κυτταρικό σκελετό των φυτών. Μια βασική λειτουργία τους
είναι ο έλεγχος του προσανατολισμού των μικροϊνιδίων κυτταρίνης στο κυτταρικό τοίχωμα. Η
κατανίνη είναι μια MAP που αποκόπτει τους μικροσωληνίσκους από τα (-) άκρα τους στα κέντρα
πυρήνωσής τους. Αποτελείται από δύο υπομονάδες, την p60 και την p80, η πρώτη υπεύθυνη για
τον τεμαχισμό των μικροσωληνίσκων και η δεύτερη για την ενδοκυτταρική στόχευση της p60.
Δύο από τα μεταλλάγματα της p60 κατανίνης στο φυτό Arabidopsis thaliana, τα fra2 και lue1,
εμφανίζουν αλλοιωμένο πρότυπο οργάνωσης μικροσωληνίσκων. Στην παρούσα εργασία
διερευνήθηκε ο ρόλος της p60 κατανίνης στη διαμόρφωση του δικτύου των περιφερειακών
μικροσωληνίσκων σε συνθήκες αλατότητας, οι οποίες είναι τοξικές για τα φυτά. Σε αρτίβλαστα A.
thaliana άγριου τύπου και των δύο μεταλλαγμάτων έγινε παρατήρηση σε CLSM, μετά από
ανοσοσήμανση α-σωληνίνης, και σύγκριση των προτύπων οργάνωσης των μικροσωληνίσκων
υπό την επίδραση 150 mΜ και 200 mM NaCl σε χρόνους 6h, 24h, 48h και 6d. Οι επιδράσεις αυτές
έγιναν παρουσία ή απουσία σακχαρόζης στο θρεπτικό μέσο. Στα πειράματα, που το θρεπτικό
μέσο περιείχε σακχαρόζη, στον άγριο τύπο συμβαίνει αποδιοργάνωση και επαναδιοργάνωση
του δικτύου μικροσωληνίσκων, για την προσαρμογή του φυτού στην αλατότητα. Τα
μεταλλάγματα δεν παρουσίασαν αυτήν την αναδιοργάνωση. Απουσία σακχαρόζης, τόσο ο
άγριος τύπος, όσο και τα μεταλλάγματα, δεν ανέκαμψαν από την καταπόνηση που τους
προκάλεσε το NaCl, αλλά τα μεταλλάγματα παρουσιάστηκαν πιο ανθεκτικά. Περαιτέρω μελέτη
είναι αναγκαία για να διαλευκανθεί ο πιθανός ρόλος της κατανίνης στην αντιμετώπισης της
αλατότητας.
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STUDY OF MICROTUBLE ORGANIZATION IN ARABIDOPSIS
THALIANA KATANIN MUTANTS UNDER SODIUM CLORIDE
ΤRΕΑΤΜΕΝΤ
Gkogkou Eirini, Panteris Emmanuel
Department of Botany, School of Biology, Faculty of Natural Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, 54124
Thessaloniki, Greece

Microtubules are part of the cytoskeleton. One of their basic functions in plant cells is the
regulation of cellulose microfibril deposition in the cell wall, directing thus cell growth. Katanin is
a heterodimeric MAP that severs microtubules, also cutting off their (-) ends from their
nucleation centers in both animal and plant cells. By this way, katanin regulates the organization
of microtubule arrays. It consists of two subunits, p60 for microtubule severing, and p80 for
subcellular targeting of p60. Two of the Arabidopsis thaliana katanin mutants, fra2 and lue1,
produce defective p60 katanin, resulting in disorganized microtubule arrays. High soil salinity is
a world-wide problem with multiple consequences, such as plant growth inhibition and even
plant death. To investigate the possible involvement of katanin in the regulation of microtubule
array organization under salinity stress, α-tubulin immunostaining and cortical microtubule
observation by CLSM were performed, under the effect of 150 mM and 200 mM NaCl for 6h, 24h,
48h and 6d. These effects were studied in growth media with or without sucrose. In the presence
of sucrose, wild type plants exhibited the expected effect of disorganization and reorganization
of their cortical microtubule array, in order to withstand salt stress, while katanin mutants did
not exhibit any reorganization but also did not seem to be affected by NaCl. In the absence of
sucrose, both mutants and the wild type did not seem to recover from salt stress, although the
mutants exhibited a greater resistance to NaCl, due to the fact that they had a denser
microtubule array than the wild type. However, further study is required to clarify the possible
role of katanin in withstanding salt stress.
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IN VITRO ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΥΤΟΑΔΡΑΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΛΕΝΤΙ-ΙΙΚΟΥ ΙΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΒΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ Α1 ΜΟΝΩΤΗ
ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ
Γκούβελου Δήμητρα, Παπαγιάννη Πηνελόπη-Γεωργία, Χριστοφή Παναγιώτα, Καλτσούνης
Γεώργιος, Γιάγκου Μηνάς, Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας, Σταματογιαννόπουλος Γεώργιος,
Γιαννάκη Ευαγγελία
Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου

Η εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας (ΓΘ) ως πάγια θεραπευτική προσέγγιση αντιμετωπίζει
ορισμένους περιορισμούς,μεταξύ των οποίων η εισχωρητική μεταλλαξιγένεση που προκαλείται
από τους ενσωματούμενους ιικούς φορείς. Παρά το ασφαλέστερο πρότυπο ενσωμάτωσης των
αυτοαδρανοποιούμενων λεντι-ικών φορέων, η γενοτοξικότητα αποτελεί κίνδυνο, ιδίως σε
περιπτώσεις ιικών φορέων με ισχυρούς εσωτερικούς ενισχυτές. Ως μέσο μείωσης της
γενοτοξικότητας προτείνεται η ενσωμάτωση μονωτών χρωματίνης. Πρόσφατα, η ομάδα του Δρ.
Σταματογιαννόπουλου στο Πανεπιστήμιο Washington ταυτοποίησε νέους, μικρού μεγέθους,
μονωτές χρωματίνης ανθρώπου, μεταξύ των οποίων και ο Α1. Σκοπός της εργασίας είναι ο in
vitro έλεγχος μείωσης της γενοτοξικότητας μετά από ενσωμάτωση του Α1-μονωτή σε
αυτοαδρανοποιούμενο λεντι-ιικό φορέα β-σφαιρίνης. Χρησιμοποιήθηκαν 32D κύτταρα τα οποία
εξαρτώνται από την προσθήκη IL-3, που έπειτα από διαμόλυνση με ογκογόνους ιικούς φορείς
υπόκεινται σε μεταλλαξιγόνο μετασχηματισμό και γίνονται ανεξάρτητα της IL-3, in vitro. Κύτταρα
διαμολύνθηκαν με μονωμένο και μη, λεντι-ιικό φορέα β-σφαιρίνης (TNS9.3.55-A1 και
ΤΝS9.3.55,αντίστοιχα) και με τον ογκογόνο SFFV-GFP (θετικός μάρτυρας). Έπειτα επιστρώθηκαν
σε μέσο μεθυλοκυτταρίνης με 0%,1%,10% IL-3 και καταμετρήθηκαν οι αποικίες που
αναπτύχθηκαν σε κάθε ομάδα ελέγχου. Μονήρεις αποικίες απομονωθήκαν για τον
προσδιορισμό των ιικών αντιγράφων(VCN) με Q-PCR. Παρατηρήθηκε πως η ενσωμάτωση του
μονωτή Α1 δεν επηρέασε τους ιικούς τίτλους (ΤΝS9.3.55,TNS9.3.55-A1,SFFV-GFP:
2.8,1.8,2.5X108IU/ml αντίστοιχα).Τα 32D διαμολύνθηκαν επιτυχώς με όλους τους φορείς
(%VCN(+)colonies:40-100%). Ο μονωτής A1 μείωσε τον αριθμό των ανεξάρτητων από IL-3
αποικιών σε ποσοστό 78-93% σε σχέση με τους μη μονωμένους ιικούς φορείς, γεγονός που
φανερώνει μειωμένο μετασχηματισμό των κυττάρων, in vitro. Συμπερασματικά, η ενσωμάτωση
του μονωτή Α1 επιτυγχάνει μείωση της γενοτοξικότητας και συντελεί στην αύξηση της
ασφάλειας της ΓΘ.

86

Proceedings of the 40th E.E.B.E.Scientific Conference, Veria, May 24-26, 2018

IN VITRO REDUCTION OF GENOTOXICITY OF A Β-GLOBIN SELFINACTIVATED LENTIVIRAL VECTOR INSULATED WITH THE A1
CHROMATIN INSULATOR
Gkouvelou Dimitra, Papayanni Penelope-Georgia, Christofi Panayota, Kaltsounis
Georgios, Yiangou Minas, Anagnostopoulos Achilles, Stamatoyannopoulos George,
Yannaki Evangelia
Gene and Cell Therapy Center, George Papanicolaou Hospital

Gene therapy as a therapeutic approach faces major limitations including insertional
oncogenesis induced by the incorporated viral vectors. Despite the safer pattern of selfinactivated lentiviral vectors, genotoxicity remains a risk, especially when, like β-globin-vectors,
strong enhancers are utilized. Chromatin insulators have been proposed as a means to minimize
vector-mediated genotoxicity. Recently, Dr. Stamatogiannopoulos’ lab at Washington University
identified new, small-sized, human-derived chromatin insulators, including the A1. We aimed to
test in vitro, whether A1 insulator could reduce vector-mediated genotoxicity in the challenging
context of self-inactivated lentivirus β-globin vector using the IL-3-dependent 32D cells, which
upon transduction with oncogenic vectors become IL-3-independent, leading to transformation.
Cells were transduced with insulated and uninsulated lentiviral β-globin vector (TNS9.3.55-A1
and TNS9.3.55, respectively) and the oncogenic SFFV-GFP vector (positive control). Transduced
32D cells were seeded in methylcellulose with 0%, 1%, 10% IL-3 and after 2 weeks the grown
colonies in each control group were counted and were isolated for VCN analysis by Q-PCR. It was
observed by the results that the A1 insulator did not negatively affect vector titers (TNS9.3.55,
TNS9.3.55-A1, SFFV-GFP: 2.8.1.8, 2.5x108IU / ml, respectively). 32D were successfully transduced
with all vectors (% VCN (+) colonies: 40-100%). A1 insulator reduced the number of IL-3independent colonies by 78-93% relative to uninsulated viral vectors, indicating reduced cell
transformation, in vitro. In conclusion, A1 insulator reduces vector-mediated genotoxicity and
contributes to increasing gene therapy safety.
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΝΕΟΥΣ ΑΠΛΟΤΥΠΟΥΣ ΤΟΥ AUSTROPOTAMOBIUS
TORRENTIUM ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Γκουσδοβάς Θεόδωρος, Τσιπουρλίανος Ανδρέας, Γεωργιάδης Λάζαρος, Γιαννούλης
Θεμιστοκλής, Μούτου Κατερίνα, Μαμούρης Ζήσης
Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, Βιόπολις, 41500, Λάρισα

Η οικογένεια Astacidae είναι η μόνη οικογένεια καραβίδων του γλυκού νερού που απαντάται
στην Ευρώπη και εκπροσωπείται με 5 είδη που ανήκουν σε 2 γένη. Η φυλογεωγραφία της
οικογένειας εμφανίζει μεγάλη ετερογένεια που διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από τη
γεωγραφία των λεκανών απορροής. Το αποτέλεσμα είναι η διαμόρφωση διαφορετικών
γενετικών αποθεμάτων που χρήζουν σωστής ταξινόμησης και προσδιορισμού προκειμένου να
σχεδιαστούν και δράσεις διαχείρισης. Η παρούσα εργασία είχε σα στόχο την ταυτοποίηση
ατόμων της οικογένειας Astacidae προερχόμενα από ποτάμια του νομού Φλώρινας, με την
χρήση μοριακών δεικτών, καθώς και φυλογενετική και φυλογεωγραφική ανάλυση των σχέσεων
αυτών των ατόμων. Η ανάλυση βασίστηκε στην ταυτοποίηση barcoding για το γονίδιο της
υπομονάδας Ι της κυτοχρωμικής οξειδάσης (COI). Όλα τα άτομα καραβίδας ταυτοποιήθηκαν ως
Austropotamobius torrentium, γεγονός ιδιαίτερης σημασίας καθώς η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί το
νοτιότερο άκρο της κατανομής του είδους. Η ανάκτηση γενετικών δεδομένων για πληθυσμούς
τους είδους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και την Ελλάδα επέτρεψε την ανάλυση των
φυλογενετικών και φυλογεωγραφικών σχέσεων μεταξύ τους και την αποκάλυψη ότι οι
πληθυσμοί της Φλώρινας αποτελούν ένα μοναδικό γενετικό απόθεμα με απλότυπους που δεν
έχουν καταγραφεί σε κανένα άλλο πληθυσμό έως σήμερα. Οι πληθυσμοί που εξετάστηκαν
προσθέτουν στη γενετική πλουσιότητα των πληθυσμών των νοτίων Βαλκανίων, που πιθανώς
αποτέλεσαν καταφύγιο κατά την τελευταία παγετωνική περίοδο και συνεχίζουν να είναι ένα
γενετικό καταπίστευμα που χρήζει προσεκτικής διαχείρισης.
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NEW AUSTROPOTAMOBIUS TORRENTIUM HAPLOTYPES REVEALED
AFTER MOLECULAR IDENTIFICATION AND PHYLOGENETIC
ANALYSIS IN WESTERN MACEDONIA, GREECE
Gousdovas Theodoros, Tsipourlianos Andreas, Georgiadis Lazaros, Giannoulis
Themistoklis, Moutou Katerina, Mamuris Zissis
Genetics, Evolutionary & Comparative Biology, Department of Biochemistry & Biotechnology, University of Thessaly,
Biopolis, 41500 Larisa

The Astacidae family is the only freshwater crayfish family present in Europe and is represented
by 5 species that belong to 2 genus. The phylogeography of the family is very heterogeneous
and it is largely shaped by the geography of drainage basins. The result is the shaping of a
different genetic pools that ask for accurate identification and taxonomy to plan conservation
actions. The goal of the present study was the identification of individuals of the Astacidae
family populating rivers of the Florina county, using molecular markers, and the analysis of
phylogenetic and phylogeographic relations of these individuals. The analysis was based on the
barcoding gene of Cytochrome c oxidase subunit I (COI). All the crayfish individuals were
identified as Austropotamobius torrentium, a fact of particular importance since Northern
Greece is the southern reach of the species distribution. The recovery of genetic data for the
species populations from other European countries and Greece allowed the study of the
phylogenetic and phylogeographic relations and the revelation that the populations of Florina
are a unique genetic pool of haplotypes that have not been recorded in any other population to
date. The examined populations add to the genetic richness of the populations of the southern
Balkans, which were probably a refugia shelter during the last glacial period and continue to be
a genetic trust that requires careful management.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΟΚΥΑΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ
ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ-ΟΡΑΤΟΥ
ΚΑΙ
ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΟΙΒΑΔΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ
ΑΝΘΟΥΣ LUNARIA ANNUA
Γρίβα Στυλιανή, Βαενάς Χρήστος, Μπάδας Παναγιώτης, Μπορμπότσιαλος Νικόλαος,
Στεφανίδου Γεωργία, Μαγουλά Μαρίνα, Βρεττός Ιωάννης, Κύρκας Δημήτριος, Μάντζος
Νικόλαος, Καραγιάννη Βασιλική, Μπέζα Παρασκευή, Παπαδόπουλος Κ. Γεώργιος
Εργαστήριο Βιοφυσικής, Βιοχημείας, Βιομεταποίησης και Βιοπροϊόντων. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα

Διερευνήθηκαν με φασματοφωτομετρία UV-VIS και χρωματογραφία λεπτής στοιβάδας τα
χαρακτηριστικά των ανθοκυανών της Lunaria annua, ενός αυτοφυούς φυτού στην περιοχή της
Ν.Α. Ευρώπης με κυανό-πορφυρό άνθος. Ελήφθησαν εκχυλίσματα των ανθέων στους
ακόλουθους διαλύτες α. 0,1 % οξυνισμένη με HCl μεθανόλη β. απιοντισμένο νερό και γ.
υδροαιθανολικό μίγμα με αναλογία CH3CH2OH:H2O 70:30 (v/v). Τα χρώματα των εκχυλισμάτων
στο απιοντισμένο νερό και στο υδατικό μίγμα αιθανόλης προσομοιάζουν το χρώμα στο άνθος
ενώ το εκχύλισμα οξυνισμένης μεθανόλης είναι κόκκινο, και γίνεται εντονότερο με την αραίωση
του εκχυλίσματος. Το μέγιστο μήκος κύματος λvismax είναι στα 526 nm και σύμφωνα με την
βιβλιογραφία αποκαλύπτει παράγωγα της χρωστικής κυανιδίνης. Με διαλύτη το απιοντισμένο
νερό το φάσμα στο ορατό παρουσιάζει μια ευρεία κορυφή με λvis max περίπου στα 570 nm και
δύο εκατέρωθεν «ώμους» που πιθανώς αποδίδεται στην ύπαρξη περισσοτέρων χρωστικών στο
διάλυμα, και προσομοιάζει στην απορρόφηση ολόκληρου πετάλου in situ. Στo υπεριώδες
παρατηρείται μια πεπλατυσμένη κορυφή στο πέταλο και τρεις διακριτές κορυφές στο
υδροαιθανολικό εκχύλισμα. Δοκιμάσθηκε η τεχνική της TLC με τα ακόλουθα συστήματα κινητής
φάσης BAW, (n-BuOH-HOAc-H2Ο,4:1:5), Bull (n-BuOH-2M HCl 1:1), και AHW (HOAC-HCI-H2Ο,
30:3:10) για τα υδατικά εκχυλίσματα. Ανιχνεύθηκε μια κηλίδα με απόχρωση κόκκινο-μωβ που
αντιστοιχεί στην χρωστική. Η διερεύνηση της προσθήκης Al3+, Fe2+ και Mg2+ στα υδατικά
εκχυλίσματα μελετήθηκε με τον υπολογισμό φασματικών δεικτών όπως η μεταβολή της έντασης
της απορρόφησης, η μετατόπιση του λvismax αλλά και το εμβαδόν της καμπύλης απορρόφησης
για λ = 450-650 nm. Τα φασματικά χαρακτηριστικά των σχηματιζόμενων συμπλόκων είναι
ξεχωριστά για κάθε μεταλλοϊόν: κατά την προσθήκη Al3+ παρατηρείται έντονος υπερχρωμισμός,
με τα ιόντα Fe2+ βαθυχρωμία ενώ με ιόντα Mg2+ παρατηρείται υψοχρωμική μετατόπιση. Όλα τα
ανωτέρω παραπέμπουν σε ύπαρξη συμπλόκων χρωστικών in situ και στα υδατικά και
υδροαιθανολικά εκχυλίσματα.
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CHARACTERIZATION OF ANTHOCYANINS WITH UV SPECTROSCOPY
AND TLC. THE CASE OF FLOWER LUNARIA ANNUA
Griva S, Vaenas C, Mpadas P., Mpompotsialos N., Stefanidou G., Magoula M., Vrettos I.,
Kyrkas D., Mantzos N., Karagianni V., Beza P.Ε., Papadopoulos G.K.
Laboratory of Biophysics, Biochemistry, Bioprocess and Bioproducts . Faculty of Agricultural Technology, TEI of Epirus,
Arta.

The goal of this study was the investigation of anthocyanins in Lunaria annua with UV-VIS
spectroscopy and Thin Layer Chromatography. Lunaria annua is an autochthonous plant in S.E.
Europe with blue-purple flowers. Extracts of flower petals were prepared in three different
solvents: a) acidified CH3OH (0.1% HCl) b) deionized water c) ethanol-water mixture 70:30 (v/v).
Acidified methanolic petal extracts were in red color, which became prominent in the diluted
solutions; the absorption maximum is at ca. 526 nm, which is indicative of cyanidines, according
to the literature. By contrast, the water and hydroethanolic petal extracts matched closely the
color of the petal flower. The water spectrum has a broad peak at ca. 570 nm with one “shoulder”
in each side probably reflecting the simultaneous presence of pigment complexes in the
solution. TLC chromatography was used for the separation of pigments in water extracts via the
solvents BAW, (n-BuOH-HOAc-H2Ο, 4:1:5), Bull (n-BuOH-2M HCl 1:1), and AHW (HOAC-HCI-H2Ο,
30:3:10). In all chromatographic systems a red-purple colored spot was clearly seen and
attributed to the pigment. The spectral properties of the aqueous extracts were further
investigated by the addition of Al3+, Fe2+ and Mg2+ and monitoring of shifts in λmax, changes in
absorbance, as well as changes in the area under the absorption curve in the 450–650 nm
region. The formed chelation complexes show distinct characteristics for each metal ion: the
most prominent hyperchromic effect was obtained with the addition of Al3+, the greatest
bathochromic shift was found with Fe2+, whereas divalent Mg2+ caused an hypsochromic shift.
All the above are indicative of the formation of pigment complexes in situ, as well as in water
and in hydroethanolic extracts.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
TUNEL
ΚΑΤΑ
ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ
ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΥΗΜΑΤΑ.
Δευτεραίου Θεοδώρα-Ελευθερία1, Γκομίνη Μαρία1, Παπαδάτου Βασιλική1, Τολόγκος
Στυλιανός1, Παναγιωτόπουλος Αντώνιος-Περικλής1, Μαρούδας Αλέξανδρος1, Γεροντίδη
Δήμητρα1, Κεσεσίδης Νικόλαος1, Καράντζαλη Ελένη1, Αλεξιάδης Τριαντάφυλλος1,
Λαμπροπούλου Μαρία1
1

Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 68100

Η πλακουντοποίηση αφορά μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους για την εξέλιξη μιας
εγκυμοσύνης. Στα πλαίσια ενός ερευνητικού project που αφορά την διαφοροποίηση της
τροφοβλάστης, εξετάστηκαν 72 δείγματα πλακούντα, 42 από αυτόματες αποβολές (ομάδα
μελέτης) και 30 από αμβλώσεις (ομάδα ελέγχου). Όλα τα δείγματα προήλθαν από κυήσεις κατά
τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου. Ανάμεσα στις δυο ομάδες, έχει καταδειχθεί, σε προηγούμενο
χρόνο, στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της μέσης ηλικίας αλλά και του αριθμού τοκετού
της μητέρας. Στο παρόν ερευνητικό έργο, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική TUNEL σε δείγματα από
τομές παραφίνης και των 72 περιστατικών, προκειμένου να αναλυθεί ο ρόλος της απόπτωσης,
μέσω της μέτρησης του κατακερματισμένου DNA των κυττάρων. Τα αποτελέσματα της μεθόδου
έδειξαν στατιστική διαφοροποίηση μεταξύ των δυο ομάδων δειγμάτων, με την ομάδα μελέτης
(παθολογικοί πλακούντες) να φέρουν την μεγαλύτερη ένδειξη αποπτωτικής δραστηριότητας.
Παράλληλα, από τη στατιστική ανάλυση, βρέθηκε η μέση ηλικία της μητέρας αλλά και ο αριθμός
τόκου να σχετίζονται σημαντικά με την απόπτωση στα δείγματα που προέρχονταν από
αυτόματες αποβολές, όχι όμως και στην ομάδα μαρτύρων. Τέλος, βάσει της καμπύλης ROC, η
διαγνωστική σημασία της τεχνικής TUNEL, ως προς το ενδεχόμενο αποβολής, αναδείχθηκε
στατιστικά αξιόπιστη.Συμπερασματικά, θεωρείται δεδομένη μέσα σε κάποια όρια, η αποπτωτική
διαδικασία κατά την διάρκεια της ανάπτυξης της τροφοβλάστης. Μέσα όμως από τα πειράματα
μας, κατέστη σαφές, πως παρατηρείται πολύ πιο έντονη απόπτωση πλακουντιακών κυττάρων σε
παθολογικές εγκυμοσύνες σε σύγκριση με φυσιολογικές. Προκειμένου, όμως, να ισχυροποιηθεί
αυτή η θέση απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου του αποπτωτικού μηχανισμού σε
μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων.
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EVALUATION OF THE ROLE OF APOPTOSIS VIA THE TUNEL METHOD
DURING TROPHOBLAST DIFFERENTIATION IN NORMAL AND
PATHOLOGICAL PREGNANCIES
Deftereou Theodora-Eleftheria1, Gkomini Maria1, Papadatou Vasiliki1, Tologkos Stylianos1,
Panagiotopoulos Antonios-Periklis1, Maroudas Alexandros1, Gerontidi Dimitra1, Kesesidis
Nikolaos1, Karantzali Eleni1, Alexiadis Triantafyllos1, Lambropoulou Maria1
1

Laboratory of Histology-Embryology, Medical Department, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, 68100

Placentation refers to one of the most important parameters for the development of a
pregnancy. As part of a research project on trophoblast differentiation, 72 placental samples
were collected, 42 of which came from spontaneous abortions (study group) while 30 came from
elective termination of pregnancy (control group). All of the samples came from first trimester
pregnancies. Between the two groups, a statistically significant difference between the mean
age and the number of pregnancies has been demonstrated in our past findings. In this research
study, we used the TUNEL technique in paraffin sections from the 72 cases, in order to analyze
the role of apoptosis by measuring the fragmented DNA of the cells. The results showed
statistically significant difference between the two groups, with the study group having the
highest incidence of apoptotic activity. At the same time, the statistical analysis was conclusive,
and showed that the mother's mean age and the number of pregnancies were significantly
associated with apoptosis levels in the samples derived from spontaneousabortion cases, but
not in the control group. Finally, using the ROC curve, we came to the conclusion that the
diagnostic significance of this specific method for a potential miscarriage was statistically
reliable. In conclusion, apoptosis is considered normal, within certain limits during trophoblast
growth. However, through our experiments, it became clear that apoptosis is present in
significantly higher levels in placental cells from pathological pregnancies. However, in order to
strengthen these results, further investigation of the role of apoptosis, in a larger number of
samples, is required.
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ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪ́ΝΗΣ
Μ30 ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗΣ
Δευτεραίου Θεοδώρα-Ελευθερία1, Καράντζαλη Ελένη1, Τολόγκος Στυλιανός1, Παπαδάτου
Βασιλική1, Παναγιωτόπουλος Αντώνιος-Περικλής1, Κεσεσίδης Νικόλαος1, Γεροντίδη
Δήμητρα1, Μαρούδας Αλέξανδρος1, Γκομίνη Μαρία1, Λαμπροπούλου Μαρία1
1

Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 68100

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά τμήμα μιας ερευνητικής μελέτης, η οποία πραγματεύεται τον
ρόλο της απόπτωσης κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της τροφοβλάστης. Τα παραπάνω
διερευνήθηκαν σε 72 ιστοτεμάχια πλακούντα πρώτου τριμήνου, από τα οποία 42 προέρχονταν
από αυτόματες αποβολές, αποτελώντας την ομάδα μελέτης, και τα υπόλοιπα 30 από ηθελημένες
διακοπές κύησης, αποτελώντας την ομάδα μαρτύρων. Από προηγούμενα ευρήματα, γνωρίζουμε
πως μεταξύ των δυο ομάδων ο μέσος όρος ηλικίας αλλά και ο αριθμός τόκου διέφερε
στατιστικώς σημαντικά μεταξύ των δυο γκρουπ. Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων,
διενεργήθηκε έμμεση ανοσοϊστοχημεία σε τομές παραφίνης με το αντίσωμα anti-Μ30,
προκειμένου να εξεταστεί η έκφραση αυτού του παράγοντα.Τα αποτελέσματα κατέδειξαν, πως η
έκφραση του Μ30 ήταν σημαντικά εντονότερη στους παθολογικούς πλακούντες σε σχέση με
τους φυσιολογικούς. Ακόμη, μέσω της στατιστικής ανάλυσης, η έκφραση του δείκτη,στα
παθολογικά δείγματα,συσχετίστηκε σημαντικά τόσο με την ηλικία της μητέρας όσο και με τον
αριθμό του τοκετού. Τέλος, η δημιουργία της καμπύλης ROC ανέδειξε την συγκεκριμένη
αποπτωτική πρωτεΐνη ως έναν αξιόπιστο διαγνωστικό βιοδείκτη για την πορεία μιας κύησης.
Καταλήγοντας, γνωρίζουμε πως ο αποπτωτικός μηχανισμός είναι ενεργός φυσιολογικά, κατά τη
διάρκεια της διαφοροποίησης της τροφοβλάστης σε μια εγκυμοσύνη. Παρόλ’ αυτά, φαίνεται από
την παρούσα πειραματική μελέτη πως σε ανώμαλα κυήματα, μάλλον υπερενεργοποιούνται
αποπτωτικά γονίδια, όπως το Μ30, οι πρωτεΐνες των οποίων, θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν ως εν δυνάμει διαγνωστικοί δείκτες. Φυσικά, για την στήριξη της παραπάνω
άποψης χρήζει περαιτέρω μελέτη σε μεγαλύτερο αριθμό δειγμάτων.

94

Proceedings of the 40th E.E.B.E.Scientific Conference, Veria, May 24-26, 2018

IMMUNOHISTOCHEMICAL EVALUATION OF M30 EXPRESSION IN
NORMAL
AND
PATHOLOGICAL
PREGNANCIES
DURING
TROPHOBLAST DIFFERENTIATION
Deftereou Theodora-Eleftheria1, Karantzali Eleni1, Tologkos Stylianos1, Papadatou
Vasiliki1, Panagiotopoulos Antonios-Periklis1, Kesesidis Nikolaos1, Gerontidi Dimitra1,
Maroudas Alexandros1, Gkomini Maria1, Lambropoulou Maria1
1

Laboratory of Histology-Embryology, Medical Department, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis,68100.

This work is part of a research study that addresses the role of apoptosis during trophoblast
development. In order to evaluate this, we obtained 72 placental samples from the archive of
the laboratory of Histology and Embryology, DUTH. The study group consisted of 42 cases of
spontaneous abortions, while the control group was 30 samples ofelectivetermination of
pregnancy. From previous findings we concluded that the average age and the number of
pregnancies between the two groups showed a statistically significant difference. In this
particular study, we performed indirect immunohistochemistry in paraffin embeded tissue
sections, using anti-M30 antibody, in order to evaluate the expression of the specific marker. The
results showed that M30’s expression was significantly higher in pathologic samples when
compared to the control group. Furthermore, through statistical analysis of the results, the M30
expression was correlated with both age and the number of pregnancies in the study
group.Finally, using ROC curve we highlighted the diagnostic significance of this specific protein
as far as the course of a pregnancy is concerned.In conclusion, we know that the apoptotic
mechanism is active in normal pregnancies, during differentiation of the trophoblast. However,
it is apparent from our experiments that in abnormal pregnancies, apoptotic genes, such as M30,
whose proteins could be used as potential diagnostic markers, are rather overexpressed. Of
course, in order to further support this point of view, we need to evaluate M30 expression on a
larger number of samples.
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ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ
ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Δημητρίου Αφροδίτη1, Παπαδημητρίου Ελένη1, Καρακώτα Μαρία2, Κολιάκος Γεώργιος2,
Τουράκη Μαρία1
1

Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Τομέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών
Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2
Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι η τέταρτη αιτία θνησιμότητας από καρκίνο. Η ανάγκη
εύρεσης νέων αντικαρκινικών παραγόντων είναι επείγουσα διότι τα καρκινικά κύτταρα
αναπτύσσουν ανθεκτικότητα σε συμβατικά χημειοθεραπευτικά μη ειδικής τοξικότητας. Τα
προβιοτικά, βακτήρια που χορηγούμενα σε επαρκή ποσότητα σε ξενιστή ωφελούν την υγεία του
διατηρώντας τη μικροβιακή του ισορροπία, είναι μία εναλλακτική, δεδομένου ότι
παρεμποδίζουν παθογόνους μικροοργανισμούς μέσω των εκκρινόμενων μεταβολιτών τους
(οργανικά οξέα, υπεροξείδιο υδρογόνου, βακτηριοσίνες). Οι βακτηριοσίνες παρουσιάζουν
επιλεκτική κυτταροτοξική δράση σε καρκινικά κύτταρα λόγω των διαφορετικών ιδιοτήτων της
μεμβράνης τους σε σχέση με τα φυσιολογικά. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να
διερευνηθεί η αντι-πολλαπλασιαστική δράση του ελευθέρου κυττάρων υπερκειμένου
καλλιέργειας (CFS) 24h και 48h των προβιοτικών βακτηρίων Lactobacillus plantarum και
Lactococcus lactis σε καρκινικά κύτταρα ανθρώπου, της σειράς Caco-2, να διερευνηθεί η σχέση
δόσης-απόκρισης μετά από επώαση 48h, με χρήση της μεθόδου ΜΤΤ. Yπερκείμενα (CFS)
συλλέχθηκαν από καλλιέργειες L. plantarum και L. lactis στις 6, 12, 16, 24, 48 h και
προσδιορίστηκε η αντιμικροβιακή δράση τους ενάντια σε E.coli, με υψηλότερες τιμές για τα
υπερκείμενα 24h και 48h, ανερχόμενη σε 68% και 35% (24h) και 92% και 32% (48h) αντιστοίχως.
Προσδιορίστηκαν τα συνολικά επίπεδα πρωτεΐνης και η δραστικότητα βακτηριοσίνης (IU/ml)
κάθε δείγματος στα 0.095 , 0.039 IU/mg πρωτεΐνης για το CFS 24h και 0.14 , 0.038 IU/mg
πρωτεΐνης για το CFS 48h του L.plantarum και L.lactis αντιστοίχως. Τα CFS υποβλήθηκαν σε
διήθηση (0.45 μm), λυοφιλίωση, διάλυση σε DMEM και διήθηση (0.2μm). Οι κατάλληλες
αραιώσεις διηθήματος προστέθηκαν σε τρυβλίο 96 οπών ώστε να προκύψουν συγκεντρώσεις
10-5000 μg/mL. Τα αποτελέσματα δείχνουν σημαντική κυτταροτοξικότητα, δεδομένου ότι η
βιωσιμότητα των κυττάρων μειώθηκε σε 28.4% και 23.1% για τα 1000 μg/mL του CFS 48h του L.
plantarum και L. lactis αντιστοίχως.
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CYTOTOXIC EFFECTS OF PROBIOTIC BACTERIA ON COLORECTAL
CANCER CELLS
Dimitriou Afroditi1, Papadimitriou Eleni1, Karakota Maria2, Koliakos George2, Touraki
Maria1
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Laboratory of General Biology, Department of Genetics Development and Molecular Biology, Faculty of Sciences,
Aristotle University of Thessaloniki
2
Laboratory of Biological Chemistry, School of Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki

Colon Cancer is the fourth leading cause of cancer-related mortality. Τhe need for novel anticancer agents is urgent, as cancer cells develop chemotherapy resistance to the conventional
therapeutics, which have non-specific toxicity. Probiotics, when administered in adequate
amounts, confer a health benefit maintaining intestinal microbial balance on their host, and are
the new promising candidates for further investigation since they inhibit pathogenic
microorganism through their secreted metabolites (organic acids, hydrogen peroxide and
bacteriocins). Bacteriocins present selective cancer cytotoxicity properties due to the different
membrane properties in cancer cells. The aim of this study was to investigate the
antiproliferative effects of the 24h and 48h cell-free lyophilized filtrate of the probiotics
(Lactobacillus plantarum, Lactococcus lactis) on human colorectal adenocarcinoma cell line Caco2 in a dose-response manner for 48h incubation using the colorimetric MTT assay. Cell free
supernatants (CFS) were collected from cultures of L. plantarum and L. lactis at 6, 12, 16, 24, 48 h
and antimicrobial activity was tested against E. coli, with highest values at 24h and 48h SN
activity amounting to 68% and 35% (24h) and 92% and 32% (48h) correspondingly. The total
protein levels and bacteriocin activity of each sample were determined prior to administration
and amounted to 0.095 and 0.039 IU/mg protein for the 24h CFS and to 0.14 and 0.038 IU/mg
protein for the 48h CFS of L. plantarum and L. lactis respectively. The CFSs were filtered (0.45μm),
lyophilised and dissolved in DMEM and filtered (0.2μm). The appropriate dilutions of filtrate were
added in a 96-well plate to provide concentrations 10-5000 μg/mL. Our results demonstrated a
significant cytotoxicity, since cell viability reduced to 28.4% and 23.1% at the 1000 μg/mL of the
48h CFS of L. plantarum and L. lactis respectively.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ RUNX2
ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Διακουμή Ανδριάνα, Τσουρή Αντωνία, Τσεκούρα Γεωργία, Βρέντα Χριστίνα,
Κοντανδρεοπούλου Χριστίνα-Νεφέλη, Αλεπόρου Βασιλική, Κόλλια Παναγουλα
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστημιόπολις Ζωγράφου, 15784

Η Οστεοπόρωση είναι μια πολύπλοκη διαταραχή του μεταβολισμού των οστών που
χαρακτηρίζεται από μειωμένη οστική πυκνότητα (BMD) και από αλλοιώσεις της αρχιτεκτονικής
δομής του οστίτη ιστού. Η διάγνωση της ασθένειας αυτής γίνεται με μέτρηση της οπτικής
πυκνότητας μέσω τεχνικών απεικόνισης, όπως η απορρόφηση ακτινοβολίας διπλής ενέργειας
(DEXA). Άτομα με οστεοπόρωση έχουν αυξημένο κίνδυνο κατάγματος λόγω ανισορροπίας στον
σχηματισμό οστού και επαναρρόφησης. Η συχνότητα εμφάνισης της οστεοπόρωσης αυξάνεται
με την ηλικία, ιδιαίτερα στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Ο κίνδυνος οστεοπόρωσης, επίσης
είναι γνωστό ότι επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τη μεταβολή στην έκφραση των
σχετιζόμενων ρυθμιστικών γονιδίων, όπως το RUNX2. Το RUNX2, είναι ένας οστεοβλαστικόςειδικός παράγοντας μεταγραφής που φυσιολογικά διεγείρει τον σχηματισμό οστών και τη
διαφοροποίηση των οστεοβλαστών. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη του
μεταγραφικού παράγοντα RUNX2, ως κύριου ρυθμιστή του οστικού μεταβολισμού στους
οστεοβλάστες, σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες Ελληνικής καταγωγής. Το δείγμα της μελέτης
αποτέλεσαν 19 οστεοπορωτικές και 10 υγιείς γυναίκες. Απομονώθηκε ολικό RNA και
ακολούθησε σύνθεση cDNA. Για τη μελέτη της έκφρασης του γονιδίου RUNX2 εφαρμόστηκε η
μεθοδολογία ποσοτικής PCR σε πραγματικό χρόνο, βασισμένη σε ανίχνευση με SYBR Green, με
γονίδιο αναφοράς το GAPDH. H στατιστική ανάλυση έγινε με τη χρήση Student's t-test. Η
έκφραση του γονιδίου RUNX2 βρέθηκε να υποεκφράζεται σε όλη την ομάδα των ασθενών
ανεξαρτήτως κλινικών στοιχείων σε σύγκριση με τους υγιείς. Πιο συγκεκριμένα σημειώθηκε 14
φορές υποέκφραση στο 64% του συνόλου των ασθενών ατόμων και 27 φορές υποέκφραση του
γονιδίου RUNX2 στο 26% των πασχόντων. Για το λόγο αυτό, ανάλυση του RUNX2 σε γενωμικό
επίπεδο, σε συνδυασμό με τα επίπεδα mRNA θα συμβάλει στη χρήση του ως διαγνωστικού
δείκτη της οστεοπόρωσης και πιθανά τη δημιουργία εξατομικευμένης θεραπείας.
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STUDY OF THE EXPRESSION OF RUNX2 TRANSCRIPTION FACTOR IN
OSTEOPOROSIS AND CORRELATION WITH CLINICAL-LABORATORY
FINDINGS
Diakoumi Andriana, Tsouri Antonia, Tsekoura Georgia, Vrenda Christina,
Kontandreopoulou Christina-Nefeli, Aleporou Vassililki, Kollia Panagoula
Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, University of Athens, Panepistimiopolis, Athens 15701,
Greece

Osteoporosis is a complex disorder of bone metabolism characterized by reduced bone mass
density (BMD) and by alterations of the architectural structure of the bone tissue. The Diagnosis
of this disease is made by measuring the optical density through imaging techniques such as the
dual-energy x-ray absorptiometry (DEXA). People with osteoporosis have an increased risk of
bone fracture due to imbalance in bone formation and resorption. The incidence of osteoporosis
increases towards advanced age, particularly in postmenopausal women. The risk of
osteoporosis is also known to be significantly affected by the variation in the expression of the
associated regulatory genes, such as RUNX2. RUNX2 is an osteoblast- specific transcription factor
that normally stimulates the bone formation and osteoblast differentiation. The purpose of this
study was to investigate the transcription factor, RUNX2, as the main regulator of bone
metabolism in osteoblasts, in postmenopausal Greek women. The sample of the study consisted
of 19 osteoporotic and 10 healthy women. Total RNA was isolated followed by cDNA synthesis.
In order to examine the expression of the RUNX2 gene, a quantitative real-time PCR
methodology was applied, based on SYBR Green detection, with the GAPDH as reference gene.
The statistical analysis was done using Student's t-test. The expression of the RUNX2 gene was
found to have a down expression across the patient group regardless of their clinical data,
compared to healthy ones. In particular, there was a 14 -down fold expression in 64% of patients
group and 27-down fold expression in 26% of them. For this reason, analysis of RUNX2 in
genomic level, combined with the mRNA levels will contribute to its use as a diagnostic marker
of osteoporosis and possibly the creation of personalized treatment.
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Η ΥΨΗΛΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ MIR-155-5P ΣΕ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ
ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΟΡΙΑΚΟ
ΒΙΟΔΕΙΚΤΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ
Διαμαντόπουλος A. Μάριος1, Κοντός Κ. Χρήστος 1, Παπαγεωργίου Γ. Σωτήριος 2, Παππά
Βασιλική2, Σκορίλας Ανδρέας1
1
2

Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Β′ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική και Μονάδα Έρευνας, Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα

H πρόγνωση ασθενών με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία (ΧΛΛ) βασίζεται σε
κλινικοπαθολογικές παραμέτρους καθώς και σε λίγους μοριακούς βιοδείκτες που έχουν βρεθεί
τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, υπάρχει ανάγκη για νέους, επικουρικούς μοριακούς
προγνωστικούς βιοδείκτες.To miR-155-5pείναι ένα miRNAτο οποίο διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο
σε διάφορες φυσιολογικές και παθολογικές διεργασίες, όπως στην αιμοποίηση, τον καρκίνο και
τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Στην παρούσα μελέτη, εξετάσαμε την πιθανή διαγνωστική και
προγνωστική αξία της έκφρασης του miR-155-5p στη ΧΛΛ. Για το σκοπό αυτό, ολικό RNA
απομονώθηκε από μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος, συλλεγμένων από 88 ασθενείς με
ΧΛΛ και 36 μη λευχαιμικούς αιμοδότες. Ακολούθησε αντίστροφη μεταγραφή του πολυ(A)RNA.Τα επίπεδα έκφρασης του miR-155-5pπροσδιορίστηκαν με ποσοτική PCR πραγματικού
χρόνου και εν συνεχεία ακολούθησε εκτενής βιοστατιστική ανάλυση. Ως γονίδιο αναφοράς
χρησιμοποιήθηκε το SNORD48.Η ανάλυση Kaplan-Meier έδειξε ότι η υψηλή έκφραση του miR155-5p προβλέπει βραχύτερη ολική επιβίωση (OS) των ασθενών με ΧΛΛ (p0,001). Επομένως,
φαίνεται ότι το miR-155-5p έχει σημαντικά αυξημένη έκφραση σε μονοπύρηνα κύτταρα
περιφερικού αίματος ασθενών με ΧΛΛ και μπορεί να τους διακρίνει από τους φυσιολογικούς
αιμοδότες. Η ανάλυση επιβίωσης Kaplan-Meier και η μονομεταβλητή παλινδρόμηση Cox έδειξαν
ότι τα υψηλά επίπεδα έκφρασης του miR-155-5p προβλέπουν βραχύτερη OS για ασθενείς με
ΧΛΛ (p0.001), ανεξάρτητα από άλλους καθιερωμένους προγνωστικούς παράγοντες, όπως η
έκφραση CD38 ήτο κλινικό στάδιο της νόσου (κατά Binet ή Rai). Συμπερασματικά, η
υπερέκφραση του miR-155-5p μπορεί να θεωρηθεί ως ένας νέος, ανεξάρτητος μοριακός
βιοδείκτης δυσμενούς πρόγνωσης στη ΧΛΛ.
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MICRORNA-155-5P ΟVEREXPRESSION IN PERIPHERAL BLOOD
MONONUCLEAR CELLS OF CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA
PATIENTS IS A NOVEL, INDEPENDENT MOLECULAR BIOMARKER OF
POOR PROGNOSIS
Diamantopoulos A. Marios1, Kontos K. Christos1, Papageorgiou G. Sotirios2, Pappa
Vasiliki2, Scorilas Andreas1
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Department of Biochemistry and Molecular Biology, National and Kapodistrian University of Athens, Panepistimiopolis,
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MicroRNA-155-5p (miR-155-5p) is a pro-inflammatory, oncogenic miRNA, involved in various
physiological processes, including hematopoiesis, immunity, inflammation, and cell lineage
differentiation. It regulates important transcription factors, such as E2F2, hypoxia-inducible
factor 1 (HIF1), and FOXO3.Recently, the dysregulation of miR-155-5p expression has been linked
to chronic lymphocytic leukemia (CLL) pathogenesis. In this research study, we investigated the
potential diagnostic and prognostic value of miR-155-5p in CLL. To achieve our goal, we isolated
total RNA from peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) collected from 88 CLL patients and
36 non-leukemic blood donors, performed polyadenylation of total RNA and reverse
transcription. Next, we quantified miR-155-5p levels using an in-house–developed real-time
quantitative PCR method, before proceeding to extensive biostatistical analysis. Thus, it appears
that miR-155-5p is significantly overexpressed in PBMCs of CLL patients and can distinguish
them from non-leukemic population. Kaplan-Meier OS analysis and bootstrap univariate Cox
regression showed that high miR-155-5p expression predicts inferior OS for CLL patients
(p0.001). Interestingly, miR-155-5p overexpression retains its unfavorable prognostic role in CLL
patients stratified according to established prognostic factors [CD38 expression and mutational
status of the immunoglobulin heavy chain variable region (IGHV)]. Thus, miR-155-5p appears as
a promising, independent molecular biomarker of unfavorable prognosis in CLL.
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ΓΕΝΟΤΟΞΙΚΗ, ΑΝΤΙΓΕΝΟΤΟΞΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ DRIMIAMARITIMA ΣΕ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
Δορμούσογλου Μαργαρίτα1, Πετροπούλου Γιόλα2, Βλαστός Δημήτριος3, Νταιλιάνης
Στέφανος1
1

Τμήμα Βιολογίας , Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500, Πάτρα
Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Φυτών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500, Πάτρα
3
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήμιο Πατρών, Σεφέρι 2, 30100, Αγρίνιο
2

Η παρούσα μελέτη διερευνά τις γενοτοξικές, αντιγενοτοξικές και κυτταροτοξικές επιδράσεις
μεθανολικού εκχυλίσματος φύλλων του είδους Drimia maritima σε ανθρώπινα λεμφοκύτταρα.
Συγκεκριμένα, καλλιέργειες ανθρώπινων λεμφοκυττάρων που εκτέθηκαν για 48h σε
συγκεντρώσεις 0,001 και 0,01%v/v φυτικού εκχυλίσματος (προερχόμενο από πλήρως
εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία ώριμα φύλλα, που συλλέχθηκαν από 30 διαφορετικά
φυτά) δεν εμφάνισαν σημαντική αύξηση της θνησιμότητας, συγκριτικά με τις καλλιέργειες
ελέγχου (τεχνική trypan blue exclusion test). Οι συγκεκριμένες συγκεντρώσεις του φυτικού
εκχυλίσματος δεν είναι κυτταροτοξικές, ενώ δεν φαίνεται να προκαλούν φαινόμενα
γενοτοξικότητας, όπως υποδεικνύεται από τις υψηλές τιμές του δείκτη CBPI (Cytokinesis Block
Proliferation Index), καθώς και τις μειωμένες συχνότητες εμφάνισης μικροπυρήνων (MN), μετά
από εφαρμογή της μεθόδου CBMN (Cytokinesis-Block Micronucleus assay) με τη χρήση
κυτταροχαλασίνης-B.Αντίθετα, καλλιέργειες λεμφοκυττάρων που εκτέθηκαν στη γενοτοξική
ουσία mit-C (μιτομυκίνη-C 0,05 μgmL-1), έδειξαν σημαντικά μειωμένες τιμές CBPI και αυξημένη
συχνότητα εμφάνισης MN, η οποία μειώθηκε σημαντικά παρουσία του φυτικού εκχυλίσματος
.Επιπλέον, η ικανότητα της mit-C να προκαλεί μεταλλαξιγένεση και ανευπλοειδικά φαινόμενα
μειώθηκε σημαντικά στις καλλιέργειες των λεμφοκυττάρων που εκτέθηκαν στο γενοτοξικό
παράγοντα παρουσία του φυτικού εκχυλίσματος, όπως προκύπτει από τη μείωση της
συχνότητας εμφάνισης μεγάλου μεγέθους ΜΝ. Παρά το γεγονός ότι απαιτούνται περαιτέρω
μελέτες για την αποσαφήνιση της δράσης των φυτικών εκχυλισμάτων, τα αποτελέσματα της
παρούσας μελέτης υποδεικνύουν ότι το είδος Drimia maritima περιέχει ουσίες με αντιγενοτοξική
δράση, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μελλοντική χρήση του σε ιατρικές εφαρμογές.
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GENETOXIC, ANTIGENETOXIC AND CYTOTOXIC EFFECT OF DRIMIA
MARITIMA
METHANOLICLEAF
EXTRACTS
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HUMAN
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3
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The present study investigated the genotoxic, antigenotoxic and cytotoxic effects of methanolic
leaf extracts from Drimia maritima on human lympocytes, as revealed by the application of the
Cytokinesis-Block Micronucleus (CBMN) assay, with the use of cytochalasin-B. Specifically,
human lymphocytes treated for 48h with leaf methanolic extracts (final concentrations of 0,001
and 0,01%v/v), obtained from fully exposed, mature leaves harvested from 30 individuals)
showed negligible levels of mortality, compared to those occurred in control and methanoltreated cells in any case, as revealed by the use of the Trypan blue exclusion test. Moreover, the
above leaf extract concentrations showed no cytotoxic effects as well as low levels of
micronucleus (MN) formation, as revelaed by CBPI (Cytokinesis Block Proliferation Index) values
and the low MN frequencies observed in binucleated human lymphocytes, using the CBMN
assay. On the other hand, the enhanced cytotoxic and genotoxic effects occurred in human
lymphocytes treated with the genotoxic agent mitomycin-C (mit-C, 0,05 μg mL-1) were
significantly attenuated in the presence of leaf extracts, at least at concentrations currently
tested. Furthermore, given that MN size ratio estimated by the use of CBMN assay is considered
as an altering index for the discrimination of clastogenic and aneugenic effects, the results of the
present study showed that the presence of leaf extracts could attenuate mit-C ability to induce
large MN, commonly related with the induction of aneuploidy in human lymphocytes. In
conclusion, although more studies are needed, the present study showed that leaf extracts from
Drimia maritima, containing essential anti-genotoxic substances, could serve as a promising tool
in medical appliclations.
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ΓΕΝΟΤΟΞΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ZnO ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΧΟΥΜΙΚΩΝ
Ευθυμίου Ιωάννα1, Μουζουράκης Ελευθέριος3, Γεωργίου Γιάννης3, Βλαστός Δημήτρης1,
Νταϊλιάνης Στέφανος2, Δεληγιαννάκης Ιωάννης3
1

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

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η πιθανή γενοτοξική και κυτταροτοξική δράση
νανοσωματιδίων (nanoparticles/NPs) του οξειδίου του ψευδαργύρου (ZnONPs), μεγέθους 58 nm,
με και χωρίς την παρουσία χουμικών (Humic-Acid-Like-Polycondensate , HALP και Leonardite
Humic Acid, LHA) σε καλλιέργειες ανθρώπινων λεμφοκυττάρων, εφαρμόζοντας την τεχνική των
μικροπυρήνων (micronuclei, MN) με τη χρήση κυτταροχαλασίνης-B (Cytokinesis-Block
Micronucleus assay, CBMN assay). Η συγκεκριμένη τεχνική, ανιχνεύει χρωμοσωματικές βλάβες
(θραύση ή/και απώλεια χρωμοσωμάτων) οι οποίες εμφανίζονται ως μικρές πυρηνικές δομές,
μικροπυρήνες, στο κυτταρόπλασμα διπύρηνων μεσοφασικών κυττάρων. Τα ZnONPs
παρασκευάστηκαν με τη χρήση της τεχνικής Flame Spray Pyrolysis, ενώ το μέγεθός τους
προσδιορίστηκε με τη χρήση δεδομένων περίθλασης ακτίνων-Χ. Οι συγκεντρώσεις των ZnONPs
που επιλέχθηκαν να μελετηθούν για τον έλεγχο της γενοτοξικής και κυτταροτοξικής τους
δράσης ήταν 0.5, 1, 5, 10, 15 και 20 μg mL-1. Αντίστοιχα, εξετάστηκε ο συνδυασμός
ZnONPs+HALP σε συγκεντρώσεις 0.5+0.8, 5+8, 10+16, 20+32 μg mL-1 και ο συνδυασμός
ZnONPs+LHA σε συγκεντρώσεις 0.5+2, 5+20, 10+40, 20+80 μg mL-1. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα, τα ZnONPs δεν επάγουν στατιστικά σημαντικά αυξημένες συχνότητες MN σε
καμία από τις εξεταζόμενες συγκεντρώσεις, γεγονός που υποδηλώνει απουσία γενοτοξικής
δράσης. Αναλύοντας το δείκτη κυτταροτοξικότητας (Cytokinesis Block Proliferation index, CBPI
index), διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική μείωση συγκριτικά με το μάρτυρα, γεγονός που
υποδεικνύει κυτταροτοξική δράση των ZnONPs. Όσο αφορά τον συνδυασμό ZnONPs και
χουμικών, δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική επαγωγή MN, ενώ παρατηρήθηκε απουσία
κυτταροτοξικής δράσης σε αντίθεση με τα σκέτα ZnONPs. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν
απουσία γενοτοξικής δράσης και επαγωγή κυτταροτοξικότητας των ZnONPs, ενώ η
αλληλεπίδρασή τους με τα χουμικά υπέδειξε απουσία τόσο γενοτοξικής όσο και κυτταροτοξικής
δράσης στις συγκεκριμένες συγκεντρώσεις και πειραματικές συνθήκες.
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GENOTOXIC AND CYTOTOXIC ACTIVITY OF NOVEL ZnO
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The main goal of the present study was to investigate the genotoxic and cytotoxic potential of
zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs, size 58 nm) in cultured human lymphocytes, with and
without humic acids (HALP, LHA), applying the Cytokinesis-Block micronucleus (CBMN) assay.
The latter method investigates the presence of micronuclei (MN) originating from acentric
chromosome fragments or whole chromosomes that are unable to migrate to the poles during
the anaphase stage of cell division. ZnO NPs were manufactured through Flame Spray Pyrolysis
and the NPs size was calculated using X-Ray diffraction data. The selected ZnO NPs
concentrations were 0.5, 1, 5, 10, 15 and 20 μg mL-1. In addition, the combination of ZnO
NPs+HALP was studied at the concentrations 0.5+0.8, 5+8, 10+16, 20+32 μg mL-1 as well as the
combination of ZnO NPs+LHA at 0.5+2, 5+20, 10+40, and 20+80 μg mL-1. According to the
results of the present study, ZnO NPs did not induce statistically significant MN frequencies at
any of the tested concentrations, thus indicating the absence of ZnO NPs-mediated
genotoxicity. On the other hand, ZnO NPs-mediated cytotoxicity was statistically significant, as
revealed by the decreased CBPI (Cytokinesis-block proliferation index) values in all cases. As far
as the combination of ZnO NPs with humic acids is concerned, no genotoxic effects were
demonstrated in any case. Moreover, there was a lack of cytotoxic activity. The results of our
study demonstrated a lack of genotoxic potential and the induction of cytotoxicity by the ZnO
NPs, while the interaction of ZnO NPs with both humic acids led to a lack of genotoxic and
cytotoxic activity in the specific concentrations and experimental conditions.
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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΗΣ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ
ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΠΤΕΡΟΥ
ΕΝΤΟΜΟΥ DROSOPHILA MELANOGASTER
Θεοτόκη Η. Ελένη, Βελέντζας Δ. Αθανάσιος, Καταραχιά Α. Σταματία, Παπασιδέρη Σ.
Ισιδώρα, Στραβοπόδης Ι. Δημήτριος
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου 15784, Αθήνα, Ελλάδα

Η διατήρηση της ομοιόστασης των μετάλλων στα κύτταρα είναι μείζονος σημασίας για την
ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Μεταξύ αυτών, ο χαλκός αποτελεί καθοριστικό παράγοντα
για τη φυσιολογική αύξηση και ανάπτυξη, καθώς λειτουργεί ως κύριος συμπαράγοντας πολλών
ενζύμων, τα οποία έχουν καθοριστικό ρόλο σε διάφορες κυτταρικές διαδικασίες. Η παρούσα
εργασία μελετά τις ρυθμιστικές λειτουργίες ελέγχου της ομοιόστασης των μετάλλων -και
ιδιαίτερα του χαλκού- κατά την ανάπτυξη του εντόμου Drosophila melanogaster. Για το σκοπό
αυτό, και δια μέσου της χρήσης του γενετικού συστήματος GAL4/UAS και της RNAi τεχνολογίας,
διερευνήθηκε ο ρόλος των γονιδίων DMT1, ATP7, Atox1 και CCS, τα οποία εμπλέκονται στην
πρόσληψη, μεταφορά και εξαγωγή του χαλκού από τα κύτταρα. Συγκεκριμένα, εξετάσθηκε η
επίδραση της στοχευμένης μειορρύθμισης των εν λόγω γονιδίων στους ιστούς του οφθαλμού,
των φτερών, του νευρικού συστήματος και σε ολόκληρο το σώμα του εντόμου. Για την
ανίχνευση των αλλοιώσεων που προκλήθηκαν πραγματοποιήθηκε χρήση ηλεκτρονικής
μικροσκοπίας σάρωσης και φωτονικής μικροσκοπίας, ενώ εκτελέστηκαν και πειραματικές
δοκιμασίες αναρρίχησης και βιωσιμότητας. Τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν ότι, υπό
φυσιολογικές συνθήκες, κανένα από τα εξεταζόμενα γονίδια δεν παρουσιάζεται να ασκεί
ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη των οφθαλμών, ενώ, αντίθετα, η μειορρύθμιση των γονιδίων
αυτών στα φτερά του εντόμου οδηγεί σε σημαντική αύξηση του ποσοστού των δυσμορφικών
φτερών, με το γονίδιο Atox1 να εμφανίζει τον ισχυρότερο φαινότυπο. Επιπλέον, απουσία του
DMT1 στο νευρικό σύστημα, η βιωσιμότητα των αρσενικών ατόμων αυξάνεται. Μειορρύθμιση
των Atox1 και CCS γονιδίων στο νευρικό σύστημα, αλλά και σε ολόκληρο το σώμα των εντόμων
επηρεάζει σημαντικά τόσο τη βιωσιμότητα όσο και την κινητική ικανότητα των εντόμων, ενώ
φαρμακολογική παρέμβαση με Cisplatin έδειξε πως τα συγκεκριμένα άτομα είναι πιο ανθεκτικά
στο αντικαρκινικό φάρμακο, το οποίο δρα παρεμποδίζοντας την αντιγραφή του DNA και
οδηγώντας σε απόπτωση.
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The maintenance of metal homeostasis in cells is an issue of major importance for organism's
proper function and wellbeing. Among others, copper is a decisive factor for normal growth and
development, as it acts as a co-factor of many enzymes, which have a key role in diverse cellular
processes. The present research attempts to study the regulatory functions that critically control
metal homeostasis -especially copper- in the development of Drosophila melanogaster insect.
Hence, and through suitable employment of the GAL4/UAS genetic system and the RNAi
technology, we herein investigated the role of DMT1, ATP7, Atox1 and CCS genes involved in
copper uptake, transport and export from insect cells. Specifically, we examined the effects of
targeted downregulation of these genes in the tissues of eye, wings, nervous system and in
whole body of the fly. Οptical microscopy and scanning electron microscopy technologies were
engaged in order to detect eye and wing defects, while experimental climbing and survival
assays were used to unveil the effects on nervous system and whole body physiology. Our
results reveal that, under normal conditions, none of the analyzed genes are presented to carry a
significant role in the development of insect’s eye. On the other hand, downregulation of these
genes in insect’s wing leads to a significant increase in the percentage of malformed wings, with
Atox1 gene downregulation harboring the strongest effect. In addition, the absence of DMT1
gene in nervous system causes an increase in the survival of males. Atox1 and CCS
downregulation in both nervous system and whole body critically affects the viability and the
mobility of transgenic insects, while pharmacological intervention with Cisplatin showed that
these insects are comparatively more resistant to the chemotherapy drug, which inhibits DNA
replication and leads to apoptosis.
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕΛΗΝΙΟΥ ΑΠΟ
ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ
ΒΑΚΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ιατρούδη Άννα, Σπυριδοπούλου Κατερίνα, Τρυφωνοπούλου Ελένη, Παππά Αγλαϊα, Χλίχλια
Αικατερίνη
Εργαστήριο Μοριακής Ανοσοβιολογίας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιούπολη-Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη

Το σελήνιο είναι ένα ιχνοστοιχείο με αντιοξειδωτικές ιδιότητες που λαμβάνεται μέσω της
διατροφής και διαθέτει αντιφλεγμονώδεις και ανοσοενισχυτικές δράσεις. Σύγχρονες μελέτες
υποδεικνύουν πως μπορεί να εμποδίσει την εμφάνιση, την πρόοδο και τη μετάσταση διάφορων
τύπων καρκίνου. Τα προβιοτικά είναι μικροοργανισμοί με πολλές ευεργετικές δράσεις στην υγεία
του ανθρώπου. Συγκεκριμένα, τα οξυγαλακτικά βακτήρια είναι μια κατηγορία προβιοτικών με
αντιπολλαπλασιαστικές, αντιφλεγμονώδεις και ανοσοτροποποιητικές δράσεις που μελετώνται
συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι συγκεκριμένα
προβιοτικά στελέχη όταν εκτεθούν σε υψηλές συγκεντρώσεις αλάτων σεληνίου, μπορούν και
συσσωρεύουν σελήνιο ενδοκυτταρικά, συνθέτοντας νανοσωματίδια. Στην παρούσα μελέτη
αναπτύχθηκε πρωτόκολλο απομόνωσης των νανοσωματιδίων συσσωρευμένου σεληνίου από το
στέλεχος ATCC393 του είδους Lactobacillus casei. Για το σκοπό αυτό, το στέλεχος καλλιεργήθηκε
παρουσία NaHSeO3, ενώ ακολούθησε λύση των βακτηρίων και διαχωρισμός του σεληνίου με
φυγοκέντρηση σε στήλη διαβαθμισμένης πυκνότητας σουκρόζης. Τέλος, διερευνήθηκε η
αντιπολλαπλασιαστική ικανότητα των απομονωμένων νανοσωματιδίων σεληνίου in vitro σε
κολονικές καρκινικές κυτταρικές σειρές. Τα αποτελέσματα μας υποδεικνύουν πως τα
νανοσωματίδια σεληνίου, που έχουν παραχθεί και απομονωθεί από το προβιοτικό στέλεχος
Lactobacillus casei,, αναστέλλουν την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων παχέος εντέρου με δόσοκαι χρόνο-εξαρτώμενο τρόπο. Μελλοντική έρευνα απαιτείται για τον ενδελεχή χαρακτηρισμό
των βιογενών νανοσωματιδίων σεληνίου αλλά και των μοριακών μηχανισμών που ενέχονται στη
δράση τους.
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SYNTHESIS AND ISOLATION OF SELENIUM NANOPARTICLES FROM
PROBIOTIC BACTERIA AND EXAMINATION OF THEIR ANTIPROLIFERATIVE EFFECTS
Iatroudi Anna, Spyridopoulou Katerina, Tryfonopoulou Eleni, Pappa Aglaia, Chlichlia
Katerina
Department of Molecular Biology and Genetics, School of Health Sciences, Democritus University of Thrace, University
Campus-Dragana, 68100 Alexandroupolis, Greece

Selenium is an essential micronutrient with antioxidant, anti-inflammatory and
immunostimulatory properties. Recent data support the fact that it can have a protective role
against several types of cancers. Lactic acid bacteria are probiotics with antiproliferative, antiinflammatory and immunomodulatory properties that are being nowadays thoroughly
investigated. Previous studies have shown that certain probiotic strains, when exposed to high
concentrations of selenium salts, are able to accumulate selenium intracellularly, in the form of
nanoparticles. In the present study we developed a protocol for the isolation and purification of
selenium nanoparticles derived from the probiotic strain Lactobacillus casei ATCC393 which was
cultured in NaHSeO3-enriched medium. Consecutively the bacterial membranes were disrupted,
and the nanoparticles were separated and isolated via sucrose gradient centrifugation. In
addition, the in vitro antiproliferative effects of the isolated biogenic selenium nanoparticles
were examined in colon cancer cell lines. Our results indicate that the biogenic selenium
nanoparticles induce growth inhibition in colon cancer cell lines in a time- and concentrationdependent manner. Further research should be conducted to elucidate their properties and the
molecular mechanisms that regulate their activity.
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΣΤΙΒΟΥ
Καζαντζή Σπυριδούλα1, Φειδάντσης Κωνσταντίνος1, Σκεπαστιανός Πέτρος2, Βασάρα
Ελένη1
1
2

Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τα τελευταία χρόνια η διατροφή έχει αναδειχθεί σε καθοριστικό παράγοντα βελτίωσης της
απόδοσης των αθλητών. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η αξιολόγηση της σύστασης του
σώματος και της διατροφικής πρόσληψης σε αθλητές στίβου με πανελλήνιες συμμετοχές που
προπονούνται στο Καυτανζόγλειο στάδιο της Θεσσαλονίκης. Στην έρευνα συμμετείχαν 38
αθλητές(20♂,18♀),ηλικίας 18-35 ετών, με προπονητική εμπειρία 9,84±0,65 ετών. Σε κάθε αθλητή
έγιναν ανθρωπομετρικές και αιματολογικές εξετάσεις και προσδιορίστηκε το ποσοστό
σωματικού λίπους με τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής αντίστασης (BIA). Η συλλογή των
διατροφικών στοιχείων έγινε με τη μέθοδο ανάκλησης της δίαιτας του προηγούμενου 24ώρου
για τρεις ημέρες (δύο ημέρες προπόνησης και μια αργία). Η εκτίμηση της συνολικής ημερήσιας
πρόσληψης θερμίδων και θρεπτικών συστατικών έγινε με τη χρήση του λογισμικού Food
Processor Nutrition Program(version7.4). Η αξιολόγηση της διατροφικής επάρκειας έγινε
σύμφωνα με τις συστάσεις της EFSA (DRVs) και του WHO. Ο Δείκτης Μάζας Σώματος και το
ποσοστό λίπους ήταν 24,02±1,09 και 12,03±0,9, αντίστοιχα, στους αθλητές, και 21,86±0,68 και
14,85±0,52 στις αθλήτριες. Η ημερήσια πρόσληψη ενέργειας ήταν 2448,27±234,75kcal στους
αθλητές και 1860,76±175,61kcal στις αθλήτριες. Μόνο το 60,5% και το 31,6% του συνόλου των
συμμετεχόντων αθλητών είχε επαρκή πρόσληψη πρωτεϊνών και υδατανθράκων, αντίστοιχα, ενώ,
το 31,6% καταναλώνει λιπίδια σε ποσότητες μεγαλύτερες των συστάσεων. Για ένα σημαντικό
ποσοστό του δείγματος διαπιστώθηκε έλλειψη των βιταμινών D, E, φυλλικού και παντοθενικού
οξέος -68,4% για την Ε έως και 84,2% για τη βιταμίνη D. Επίσης, παρατηρήθηκε έλλειψη στην
ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου και μαγνησίου για το 76,3 % και το 39,47% του δείγματος,
αντίστοιχα. Η ανεπαρκής πρόσληψη θρεπτικών συστατικών θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο
διατροφικής έλλειψης τους αθλητές και να αποτελέσει εμπόδιο στην προσπάθειά τους για
επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης.

110

Proceedings of the 40th E.E.B.E.Scientific Conference, Veria, May 24-26, 2018

BODY COMPOSITION AND DIETARY INTAKE OF TRACK AND FIELD
ATHLETES
Kazantzi Spyridoula1, Feidantsis Konstantinos1, Skepastianos Petros2, Vasara Eleni1
1

Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki
Department of Medical Laboratory Studies, Alexander Technological and Educational Institute of Thessaloniki,
Thessaloniki

2

In recent years, nutritional intake has been shown to be an important factor for improving
athletic performance. The purpose of the present study was to evaluate the body composition
and the dietary intake of track and field athletes who are training at the Kaftanzoglio Stadium in
Thessaloniki and had participated in Greek National Championships. 38 athletes (20♂, 18♀),
aged 18-35 years, with 9.84±0.65 years of experience, participated in the study. All athletes
underwent anthropometric measurements and haematological analyzes. Bioelectrical
Impedance (BIA) was used for body composition estimation. The athletes recorded their 24-hour
dietary intake for 3 days (2 training days and 1 day-off). Total energy and dietary intakes were
analyzed by Food Processor Nutrition Program (version 7.4). The evaluation of nutritional
adequacy was in accordance with the recommendations of WHO and EFSA (DRVs). The body
mass index and the body fat percentage for male athletes were 24.02±1.09 and 12.03±0.9, and
for female athletes were 21.86±0.68 and 14.85±0.52, respectively. The daily energy intake for
male athletes was 2448.27±234.75kcal and for female 1860.76±175,61kcal. Only 60.5% and
31.6% of the total number of participating athletes had adequate intake of protein and
carbohydrates, respectively, while 31.6% consumes lipids in quantities higher than the
recommendations. For a significant percentage of the sample was observed deficiency of
vitamins D, E, folic and pantothenic acid -68.4% for vitamin E up to 84.2% for vitamin D. In
addition, there was a lack in daily intake of calcium and magnesium for 76.3% and 39.47% of the
sample, respectively. The inadequate nutrient intake could put the track and field athletes at risk
of nutritional deficiencies and possibly it could be an inhibiting factor in their efforts to achieve
optimal performance.
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ΜΕΛΕΤΗ
ΤΗΣ
ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΥΡΙΩΝ
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ
ΣΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΥΛΕΝΟΤΕΤΡΑΖΟΛΗΣ (PTZ) ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ
ΤΗΣ 2-ΔΕΟΞΥ-D ΓΛΥΚΟΖΗΣ
Καλιγέρου Χρυσούλα1, Ανέστη Μαρία1, Παναγόπουλος Θ. Νικόλαος1, Γεωργίου Δ.
Χρήστος2
1
2

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων Τμήμα Βιολογίαs, Πανεπιστημίο Πατρών, Πάτρα ΤΚ 26504
Εργαστήριο Βιοχημείας, Τμήμα Βιολογίαs, Πανεπιστημίο Πατρών, Πάτρα ΤΚ 26504

Οι επιληπτικές κρίσεις είναι αποτέλεσμα μη φυσιολογικών συγχρονισμένων εκπολώσεων
εγκεφαλικών νευρώνων και σχετίζονται άμεσα με το οξειδωτικό στρες. Στην παρούσα εργασία
μελετήσαμε την ενζυμική δραστικότητα τριών κύριων αντιοξειδωτικών ενζύμων (καταλάση,
σουπεροξειδική δισμουτάση (SOD) και μη εξειδικευμένες υπεροξειδάσες (NSPX)), την
υπεροξείδωση λιπιδίων σε εγκεφαλικά ημισφαίρια ενηλίκων αρσενικών μυών στο επιληπτικό
μοντέλο της πεντυλενοτετραζόλης (ΡΤΖ), καθώς και την επίδραση της 2-δεοξυ-D γλυκόζης (2DG), στους προαναφερθέντες αντιοξειδωτικούς δείκτες. Αναλυτικότερα, χορηγήθηκε
ενδοπεριτοναϊκά PTZ (60 mg/Kg) σε ενήλικες αρσενικούς μυς (3-6 μηνών), ενώ η 2-DG (500
mg/Kg) χορηγήθηκε 30 λεπτά πριν από τη χορήγηση ΡΤΖ (ομάδα ΡΤΖ+2-DG). Τα υπόλοιπα
πειραματόζωα χωρίστηκαν σε 3 ομάδες, όπου τους χορηγήθηκε: φυσιολογικός ορός (ομάδα
Control), 2-DG (ομάδα 2-DG) και ΡΤΖ (ομάδα ΡΤΖ), αντίστοιχα. Η θυσία των πειραματόζωων έγινε
30 λεπτά αφότου εμφάνισαν επιληπτική κρίση και απομονώθηκαν τα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Τα
αποτελέσματά μας, μετά από χορήγηση ΡΤΖ, έδειξαν στατιστικά σημαντική μείωση της
δραστικότητας των τριών ενζύμων (καταλάση, NSPX, SOD) και στατιστικά σημαντική αύξηση της
υπεροξείδωσης λιπιδίων. Η χορήγηση της 2-DG σε συνδυασμό με PTZ έδειξε: α) η ενζυμική
δραστικότητα της καταλάσης παρουσιάζει στατιστικά σημαντική αύξηση σε σχέση με την ομάδα
PTZ και επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ η ενζυμική δραστικότητα των NSPX και SOD
παρουσιάζουν μικρότερη αύξηση και δεν επανέρχονται στα φυσιολογικά επίπεδα και β) η
υπεροξείδωση λιπιδίων έδειξε μικρή μείωση και τάση επαναφοράς στα φυσιολογικά επίπεδα.
Συμπερασματικά, η επιληπτική κρίση συνοδεύεται από μείωση της δραστικότητας των κύριων
αντιοξειδωτικών ενζύμων των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, καθώς και από αύξηση της λιπιδικής
υπεροξείδωσης. Η χορήγηση της 2-DG δείχνει να έχει σημαντική επίδραση στην εκδήλωση
επιληπτικών κρίσεων, καθυστερώντας την εμφάνισής τους και ενισχύοντας την αντιοξειδωτική
άμυνα του εγκεφάλου.

112

Proceedings of the 40th E.E.B.E.Scientific Conference, Veria, May 24-26, 2018

STUDY OF THE ACTIVITY OF MAIN ANTIOXIDANT ENZYMES AND
LIPID PEROXIDATION IN CEREBRAL HEMISPHERES OF ADULT MICE
IN THE EPILEPTIC MODEL OF PENTYLENETETRAZOL (PTZ) AND THE
EFFECTS OF 2-DEOXY-D GLUCOSE
Kaligerou Chrysoula1, Anesti Maria1, Panagopoulos T. Nikolaos1, Georgiou D. Christos2
1
2

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

Epileptic seizures are the result of abnormal synchronized depolarizations of cerebral neurons
and they are directly related to oxidative stress. In this study, we examined the activity of the
three main antioxidant enzymes (catalase, superoxide dismutase (SOD) and non-specific
peroxidases (NSPX)), lipid peroxidation in cerebral hemispheres of adult mice, in the epileptic
model of pentylenetetrazol (PTZ) as well as the effects of 2-deoxy-D glucose (2-DG), in the above
markers. In particular, PTZ (60 mg / kg) was administered intraperitoneally to adult male mice (36 months), while the 2-DG (500 mg / kg) was administered 30 minutes prior to PTZ (group
PTZ+2-DG). The rest of the animals were divided into three groups, they were injected by
sodium chloride (0.9% NaCl) (control group), 2-DG (group 2-DG) and PTZ (PTZ group),
respectively. The animals were slaughtered 30 minutes after epileptic seizure occurred and then
their cerebral hemispheres were isolated. The results showed us that PTZ administration induced
a statistically significant reduction in the activity of the three enzymes (NSPX, SOD, catalase), as
well as, a statistically significant increase in lipid peroxidation. In addition, the administration of
2-DG in combination with PTZ (PTZ+2-DG group) showed: a) the enzymic activity of catalase had
a statistically significant increase in comparison to the PTZ group and the levels of enzyme
activity were restored to normal levels, while NSPX and SOD had a small increase, and the levels
of enzyme activity were not restored to normal levels and b) lipid peroxidation showed a small
decrease and tendency to return to normal levels. In conclusion, the epileptic seizure is
accompanied by a decrease in the main antioxidant enzymes of the cerebral hemispheres, as
well as, an increase in lipid peroxidation. The administration of 2-DG seems to have significant
impact on epileptic seizures, leading to their delay in onset and enhancing the antioxidant
defence of the brain.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ
ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ: ΠΙΘΑΝΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ
ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΩΝ ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΩΝ
Καλούση Φωτεινή, Καρρά Αικατερίνη, Ψαρρά Άννα-Μαρία
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Δομικής και Λειτουργικής Βιοχημείας,
Βιόπολις,41500, Λάρισα

Η Μαστίχα της Χίου αποτελεί τη ρητινώδη έκκριση που παράγεται από το μαστιχόδεντρο
Pistacia lentiscus var. Chia, που καλλιεργείται αποκλειστικά στο νότιο τμήμα της νήσου Χίου. Το
εκχύλισμα της Μαστίχας Χίου, εκτός του ότι χρησιμοποιείται ως προσθετικό τροφίμων και
γευστικό υλικό, χρησιμοποιείται επίσης για θεραπεία, λόγω των πολλών βιολογικών του
δράσεων, όπως αντιφλεγμονώδεις, αντικαρκινικές, αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές δράσεις.
Ο μοριακός μηχανισμός αυτών των δράσεων παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστος. Λόγω του
γεγονότος ότι το εκχύλισμα της Μαστίχας Χίου είναι πλούσιο σε τριτερπένια που έχουν δομικές
ομοιότητες με στεροειδείς ορμόνες, τα γλυκοκορτικοειδή, προσπαθήσαμε στην παρούσα
έρευνα να αξιολογήσουμε κατά πόσο το εκχύλισμα Μαστίχας Χίου ασκεί τις δράσεις του μέσω
ρύθμισης της ενεργοποίησης ή/και καταστολής των δράσεων του υποδοχέα των
γλυκοκορτικοειδών (GR). Μέσω εφαρμογής δοκιμών λουσιφεράσης, ανάλυσης κατά western
blot και ανοσοκυτταροχημικής ανάλυσης, αποδείξαμε ότι το εκχύλισμα της Μαστίχας Χίου ασκεί
πιθανές αντιφλεγμονώδεις, υπογλυκαιμικές και αντικαρκινικές δράσεις σε κύτταρα HeLa, Hek293
και HepG2, μέσω πιθανής εμπλοκής του στη σηματοδότηση των γλυκοκορτικοειδών. Επομένως,
τα αποτελέσματά μας υποστηρίζουν την άποψη για φαρμακευτικές εφαρμογές της Μαστίχας
Χίου.
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EVALUATION OF BIOLOGICAL ACTIVITIES OF CHIOS MASTIHA
(MASTIC) GUM EXTRACT: POTENTIAL INTERFERENCE IN
GLUCOCORTICOID RECEPTOR SIGNALING
Kalousi Foteini, Karra Aikaterini, Psarra Anna-Maria
University of Thessaly, Department of Biochemistry and Biotechnology, Laboratory of Structural and Functional
Biochemistry, Biopolis,41500, Larissa

Chios Mastiha gum is a resin extracted from the plant Pistacia lentiscus var. chia, which is
growing in the southern part of the Greek Chios island. Chios Mastiha extract, apart from being
used as food additive and flavoring agent, has also being used for treatment due to its many
biological properties such as anti-inflammatory, anticancer, antioxidant and antibacterial effects.
The molecular mechanism of these properties, however, is unclear. Since Chios Mastiha extract is
rich in triterpenes that shared structural similarities with steroids hormones-glucocorticoids, in
this study we attempted to assess whether Chios Mastiha gum extract exerts its actions at least
in part through the regulation of the transactivation and/or transrepression activities of the
glucocorticoid receptor (GR). Applying luciferase assays, western blot and immunocytochemistry
analysis we found that Chios Mastiha gum extract exerts potent anti-inflammatory,
hypoglycemic and anti-cancer activity in HeLa, Hek293 and HepG2 cells via potential
interference with glucocorticoids signaling. Thus, our results support the notion of the
pharmaceutical applications of Chios Mastiha gum.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
ALOYSIA CITRIODORA ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Καραφουλίδου Ελένη, Φίτσιου Ελένη, Παππά Αγλαΐα
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

To αρωματικό φυτό Aloysia citriodora (λουίζα) προέρχεται από την Ν. Αμερική και διακρίνεται για
τις αντιοξειδωτικές και αναλγητικές του ιδιότητες. Το αιθέριο έλαιο της λουίζας που φύεται στην
Ελλάδα είναι ένα μείγμα πτητικών ενώσεων, με κύριο συστατικό τη κιτράλη. Σκοπός της μελέτης
ήταν ο έλεγχος της πιθανής συνέργειας του αιθέριου ελαίου λουίζας και της κιτράλης με
χημειοθεραπευτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται στον καρκίνο του παχέος εντέρου, καθώς
και ο χαρακτηρισμός του επαγόμενου κυτταρικού θανάτου. Ανθρώπινα κύτταρα
αδενoκαρκινώματος παχέος εντέρου, HT-29 και Caco-2, συνεπωάστηκαν με ιρινοτεκάνη ή
οξυπλατίνη μαζί με το αιθέριο έλαιο ή την κιτράλη για 72 ώρες και η κυτταρική βιωσιμότητα
ελέγχθηκε με τη μέθοδο SRB. Τα αποτελέσματα δείχνουν συνέργεια μεταξύ των φυσικών και των
χημειοθεραπευτικών παραγόντων. Οι χημειοθεραπευτικοί παράγοντες ασκούν την
κυτταροτοξικότητά τους μέσω της απόπτωσης, ενώ προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν πως
το έλαιο της λουίζας και η κιτράλη δεν ενεργοποιούν την κλασσική αποπτωτική απάντηση. Για να
ελέγξουμε την ενίσχυση της αποπτωτικής απάντησης στη περίπτωση της συνεπώασης,
πραγματοποιήσαμε κυτταρομετρία ροής χρησιμοποιώντας διπλή χρώση αννεξίνης-ιωδιούχου
προπιδίου και μελετήσαμε διαφορές στην έκφραση σημαντικών μοριακών δεικτών της
απόπτωσης, καθώς και μεταβολές στο κυτταρικό κύκλο. Συγκεντρωτικά, η μελέτη της
συνέργειας του αιθέριου ελαίου λουίζας και της κιτράλης με χημειοθεραπευτικούς παράγοντες
θα βοηθήσει στη δημιουργία αρτιότερης εικόνας για τις αλληλεπιδράσεις τους και στη βαθύτερη
κατανόηση των μηχανισμών μέσω των οποίων ενισχύουν τη φαρμακευτική αποτελεσματικότητα
για τη μελλοντική χρήση τους ως θεραπευτικοί παράγοντες.
Ευχαριστίες: H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «OPENSCREEN-GR: Ερευνητική
υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών
μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος» (MIS
5002691).
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INVESTIGATION OF SYNERGY EFFECTS BETWEEN ALOYSIA
CITRIODORA ESSENTIAL OIL AND CHEMOTHERAPEUTIC DRUGS IN
THE INHIBITION OF COLORECTAL CANCER
Karafoulidou Eleni, Fitsiou Eleni, Pappa Aglaia
School of Health Sciences, Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis

The aromatic plant Aloysia citriodora (lemon verbena) was first cultivated in S. America and is
distinguished for its antioxidant and analgesic properties. The essential oil of the plant that
grows in Greece is a complex mixture of volatile compounds, the main component of which is
citral. The purpose of the study was to evaluate the possible synergy between lemon verbena
essential oil or citral with known chemotherapeutic agents used in colorectal cancer treatment
and the characterization of the induced cell death pathway. For this purpose, human
adenocarcinoma HT-29 and Caco-2 cells were co-incubated with the chemotherapeutic agents,
irinotecan or oxaliplatin, and the lemon verbena essential oil or citral for 72 hours and cell
viability was determined by sulforhodamine B assay. Our results indicated synergy between the
natural and chemotherapeutic agents. Moreover, we investigated the cell death pathway
activated after their co-incubation. Chemotherapeutic agents exert their cytotoxicity through
apoptosis, but our preliminary results indicate that lemon verbena and citral do not activate the
classic apoptotic response. To test whether essential oil potentiates the chemotherapeuticsinduced apoptosis, we monitored cell death by flow cytometry with Annexin V FITC-propidium
iodide double staining and studied the expression levels of important apoptotic molecular
markers, as well as, changes in cell cycle phases. In conclusion, the study of synergy between
lemon verbena essential oil and citral with chemotherapeutic agents will help us understand
their interactions and will contribute to a better understanding of the molecular mechanisms
through which these agents potentiate drug efficacy for their future use as therapeutic agents.
Acknowledgements: This work was financed by the project «OPENSCREEN-GR: An Open-Access
Research Infrastructure of Target-Based Screening Technologies and Chemical Biology for Human
and Animal Health, Agriculture and Environment» (MIS 5002691).
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΤΗΣ
ΚΑΙ

Κέκη Μαρια1, Πουλάκη Στεφανία1, Κοκκίνη Στυλιανή1,2
1

ΠΜΣ Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
541 24, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Η χρήση των φυτών ως θεραπευτικά στην Ελλάδα έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Η
παράδοση αυτή διατηρείται έως και σήμερα στις αγορές βοτάνων (herbal markets) των
σύγχρονων πόλεων. Η Οδηγία 2004/24/ΕΕ για τα παραδοσιακά θεραπευτικά προϊόντα φυτικής
προέλευσης (traditional herbal medicines), αναφέρει μεταξύ άλλων, την ανάγκη ταξινομικού
προσδιορισμού των φυτών που διακινούνται εμπορικά στην ΕΕ. Βότανα που συστήνονται για
θεραπείες παθήσεων πωλούνται σε παραδοσιακά ή σύγχρονα καταστήματα καθώς και σε λαϊκές
αγορές της Θεσσαλονίκης. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται α) ο ταξινομικός προσδιορισμός
αποξηραμένων φυτικών δειγμάτων που διακινούνται στην αγορά βοτάνων της Θεσσαλονίκης, β)
η διερεύνηση της προέλευσης των δειγμάτων (αυτοφυή /καλλιεργούμενα στην
Ελλάδα/εισαγόμενα) και γ) η καταγραφή των προτεινόμενων από τους πωλητές, χρήσεων τους.
Σε κάθε σημείο πώλησης αναζητήθηκαν έξι βότανα που εμπορεύονταν με τα κοινά ονόματα:
ευκάλυπτος, ιβίσκος, λαδανιά, λουΐζα, μελισσόχορτο και σπαθόχορτο. Στο σύνολο των 18
δειγμάτων ήταν εφικτός ο ταξινομικός προσδιορισμός, με βάση διαγνωστικούς χαρακτήρες, των
16. Από αυτά εννέα προσδιορίστηκαν σε επίπεδο είδους ή και υποείδους, ενώ τα υπόλοιπα σε
επίπεδο γένους ή οικογένειας. Εξαιρετικά δύσκολος είναι ο ταξινομικός προσδιορισμός των μη
αυτοφυών στην Ελλάδα ή την Ευρώπη φυτών (εισαγόμενα βότανα). Στα εμπορικά δείγματα των
αυτοφυών στην Ελλάδα taxa, αποδίδονται περισσότερα από ένα κοινά ονόματα στο ίδιο taxon,
ενώ διαφορετικά taxa εμπορεύονται με το ίδιο κοινό όνομα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των
πωλητών, τα εμπορικά δείγματα των αυτοφυών βοτάνων προέρχονται κυρίως από συλλογή από
την φύση ενώ τα εισαγόμενα από καλλιέργειες στην Ελλάδα. Ως συχνότερες προτεινόμενες
χρήσεις, αναφέρονται η καταπολέμηση ενοχλήσεων του γαστρεντερικού συστήματος και η
ηρεμιστική δράση.
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GREEK AND IMPORTED HERBS IN THE MARKET OF THESSALONIKI:
TAXONOMIC IDENTIFICATION AND SUGGESTED THERAPEUTICAL
USES
Keki Maria1, Poulaki Stefania1, Kokkini Styliani1,2
1

PGP Conservation of Biodiversity and Sustainable Exploitation of Native Plants, School of Biology, Aristotle University of
Thessaloniki, 541 24, Thessaloniki, Greece
2
Laboratory of Systematic Botany and Phytogeography, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24,
Thessaloniki, Greece

The use of herbal medicines in Greece has its roots in ancient times. This tradition is maintained
nowadays in the herbal markets of modern cities. Directive 2004/24/EU known as the Traditional
Herbal Medicinal Products Directive (THMPD), underlines, among others, the need of the
botanical characterization of plants that are commercially traded in EU. Herbs, suggested for
diseases treatments, are traded in traditional or modern shops, but also in open air markets of
Thessaloniki. In this study is attempted to (i) identify taxonomically dried plant specimens that
are commercially traded in the herbal market of Thessaloniki, (ii) trace the origin of the samples
(native/cultivated in Greece/imported) and (iii) record their suggested, from traders, uses. In
each point of sale, six herbs were searched under the common names efkaliptos, iviskos, ladania,
louiza, melissohorto and spathohorto. In the total of 18 specimens, 16 could be identified based
on diagnostical characters. Nine of them were identified at the level of species or lower and
seven at the level of genus or family. The botanical characterization was especially difficult for
the non-native in Greece or Europe plants (imported herbs). More than one common or
commercial names are attributed to the native plant taxa, while different taxa are sometimes
traded under the same name. According to the information collected from the traders, the
commercial samples of native plants are mainly coming from collections of wild populations,
while the samples of non-native, from cultivations in Greece. Most of suggested uses, concerns
the alleviation of gastrointestinal tract problems and their sedative action.
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ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΗ, ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΟΓΟΝΟΣ/ΑΝΤΙ-ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΟΓΟΝΟΣ
ΚΑΙ
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Κλαβάρης Αριέλ1, Βουλγαρίδου Γεωργία-Περσεφόνη1, Κατζάστρα Χριστίνα1, Μάντσο
Θεοδώρα2, Ανεστόπουλος Ιωάννης1, Μαντέλα Μαρία-Ειρήνη1, Γαλάνης Αλέξης1,
Σπυρούλιας Γιώργος3, Caudepon Daniel4, Gombau Lourdes4, Banat Ibrahim5, Marchant
Roger5, Gutierrez Tony6, Euston Steve6, Παναγιωτίδης Μιχάλης2, Παππά Αγλαΐα1
1

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
Department of Applied Sciences, Northumbria University, Newcastle Upon Tyne, UK
3
Φαρμακευτική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Ελλάδα
4
LEITAT Technological Centre, Barcelona, Spain
5
School of Biomedical Sciences, Faculty of Life and Health Sciences, Ulster University, Coleraine, UK
6
School of Engineering & Physical Sciences, Heriot Watt University, Edinburgh, UK.
2

Στην παρούσα μελέτη εκτιμήθηκε το προφίλ τοξικότητας, η μεταλλαξιογόνος/αντιμεταλλαξιογόνος δράση καθώς και η αντιοξειδωτική ικανότητα καινοτόμων
επιφανειοδραστικών παραγόντων προερχόμενων από βακτηριακά στελέχη θαλάσσιας
προέλευσης. Μετά από μια διαδικασία επιλογής βασισμένη στον λειτουργικό χαρακτηρισμό των
ιδιοτήτων αφρίσματος (foaming), γαλακτωματοποίησης (emulsification) και πηκτωματοποίησης
(gelling), επιλέχθηκαν τέσσερα υποσχόμενα στελέχη, βελτιστοποιήθηκαν οι συνθήκες
καλλιέργειάς τους και οι παράγοντες A, B, C, D υποβλήθηκαν σε περαιτέρω μελέτη. Η εκτίμηση
της τοξικότητας με τις δοκιμασίες alamar blue και trypan blue exclusion σε ανθρώπινα κυτταρικά
μοντέλα δέρματος και ήπατος, έδειξε ότι οι παράγοντες δεν παρουσίασαν κυτταροτοξικότητα σε
συγκέντρωση 1 mg/mL. Με την τεχνική comet assay, ελέγχθηκε η πιθανή μεταλλαξιογόνος ή
αντι-μεταλλαξιογόνος δράση των τεσσάρων παραγόντων, σε συνθήκες οξειδωτικού στρες
(επαγόμενου από H2O2 ή UV ακτινοβολία) στις κυτταρικές σειρές A375 και Hep3B. Σύμφωνα με
τα αποτελέσματα, δεν προέκυψαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των παραγόντων. Επίσης όλοι οι
παράγοντες χαρακτηρίστηκαν από χαμηλή αντιοξειδωτική δράση σε συγκέντρωση 1 mg/mL,
όπως προέκυψε από τις δοκιμασίες 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) και 2,2′-azino-bis-3ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid (ABTS). Οι αρχικές χρωματογραφικές αναλύσεις υπέδειξαν
ότι οι παράγοντες A, B και C, D είναι υψηλού και χαμηλού μοριακού βάρους αντίστοιχα, ενώ ο
προσδιορισμός της δομής τους βρίσκεται σε εξέλιξη. Η παρούσα μελέτη συμβάλλει στον
χαρακτηρισμό καινοτόμων βιοδραστικών μορίων από μία μοναδική συλλογή βακτηρίων
θαλάσσιας προέλευσης, στοχεύοντας στην παραγωγή φυσικών και φιλικών προς το περιβάλλον
επιφανειοδραστικών παραγόντων προς αντικατάσταση των συνθετικά παραγόμενων ενώσεων
που χρησιμοποιούνται σήμερα σε εμπορικές εφαρμογές.
Ευχαριστίες: Αυτή η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Δικτύωσης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία, Horizon 2020 υπό την υπ’αριθμόν συμφωνία No 635340
MARISURF.
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CYTOTOXIC, MUTAGENIC/ANTI-MUTAGENIC AND ANTIOXIDANT
POTENTIAL OF NOVEL SURFACE-ACTING AGENTS FROM MARINE
BACTERIAL STRAINS
Klavaris Ariel1, Voulgaridou Georgia-Persefoni1, Katzastra Christina1, Mantso Theodora2,
Anestopoulos Ioannis1, Mantela Maria-Irini1, Galanis Alex1, Spyroulias Giorgos3, Caudepon
Daniel4, Gombau Lourdes4, Banat Ibrahim5, Marchant Roger5, Gutierrez Tony6, Euston
Steve6, Panagiotidis Mihalis2, Pappa Aglaia1
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3
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4
LEITAT Technological Centre, Barcelona, Spain
5
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2

The present study was designed to evaluate the toxicity profile, mutagenic/anti-mutagenic
potential as well as antioxidant activities of novel surface-acting agents produced by bacterial
strains of a unique collection of marine origin. Following a screening process based on the
functional characterization of foaming, emulsification and gelling properties, four promising
strains were selected, optimized for culturing conditions, and the agents A, B, C and D were
processed for further investigation. Toxicological assessment by employing alamar blue & trypan
blue exclusion assays indicated that all agents at 1 mg/mL did not exert significant cytotoxicity
using in vitro human skin and liver cellular models. Monitoring the mutagenic or anti-mutagenic
activity (following oxidative stress by H2O2 incubation or UV irradiation) of the agents by using
the single cell electrophoresis assay in A375 and Hep3B cells revealed no significant differences
between the agents, demonstrating neither a mutagenic nor anti-mutagenic effect at 1 mg/mL.
All agents showed poor antioxidant potential by 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) and 2,2′azino-bis-3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid (ABTS) scavenging activity at 1 mg/mL. Initial
chromatographic studies have indicated that the agents A and B are high-MW while C and D
low-MW molecules and their structural elucidation is currently underway. This study offers an
insight for the exploration of novel bioactive molecules from a unique bacterial collection of
marine origin as an initiative to produce natural and environmentally-friendly surface-active
agents to replace the currently synthetically produced compounds used in commercial
applications.
Acknowledgments: Funded by the European Union Framework Programme for Research and
Innovation, Horizon 2020 under Grant agreement No. 635340 MARISURF.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ MIR-92/203 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Κοντές Αθανάσιος1, Αυγέρης Μαργαρίτης1, Λεβής Παναγιώτης2, Στραβοδήμος
Κωνσταντίνος2, Σκορίλας Ανδρέας1
1

Τομέας Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιόπολη, 157 01, Αθήνα, Ελλάδα
2
1η Ουρολογική Κλινική, “Λαϊκό” Γενικό Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιόπολη, 157 01, Αθήνα, Ελλάδα

Ο καρκίνος ουροδόχου κύστεως αποτελεί την τέταρτη συχνότερη κακοήθεια του αντρικού
πληθυσμού των ανεπτυγμένων χωρών. Τα MicroRNAs (miRNAs) είναι μικρά μη κωδικά RNAs και
ισχυροί ρυθμιστές της γονιδιακής έκφρασης σε μετα-μεταγραφικό επίπεδο. Τα miR-203 και miR92 ελέγχουν την έκφραση του ΔΝp63, την TP63 ισομορφή που δε φέρει την πλήρους μήκους
"trans-activation" περιοχή και πρόσφατες μελέτες αναφέρουν τη συμμετοχή τους σε ανθρώπινες
κακοήθειες, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου κύστεως. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι
η ανάλυση της έκφρασης των miR-203/92 σε όγκους ουροδόχου κύστεως και η κλινική τους
σημασία στη νόσο. Ολικό RNA απομονώθηκε από κονιορτοποίηση 115 δειγμάτων όγκου και
παρακείμενου φυσιολογικού ιστού και πολυαδενυλιώθηκε στο 3’-άκρο. Το poly(Α) RNA
αντιγράφηκε αντίστροφα σε cDNA χρησιμοποιώντας poly(T) εκινητή και MMLV. Η
ποσοτικοποίηση στα επίπεδα των miR-203/92 πραγματοποιήθηκε μέσω qPCR μεθόδων με την
χρήση SYBR-Green φθορισμογόνου. Τελικώς πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση. Τα
επίπεδα του miR-203 (p=0.002) ήταν υπερεκφρασμένα, ενώ του miR-92 (p=0,004) παρουσίασαν
μείωση, σε όγκους κύστεως σε σχέση με τους παρακείμενους φυσιολογικούς ιστούς και υγιείς
ιστούς ουροθηλίου. Ωστόσο, αυξημένη έκφραση του miR-92 παρατηρήθηκε σε Τ2-Τ4 σε σχέση
με TaT1 (p=0,003) όγκους, και σε high-grade σε σχέση με low-grade όγκους (p=0,005).
Υπερέκφραση του miR-92 παρουσιάστηκε και σε high-grade Τ1 επιφανειακούς όγκους (p=0.048)
και σε ασθενείς υψηλού κινδύνου βάση του EORTC (p=0.022). Ανάλυση επιβίωσης μέσω KaplanMeier και Cox παλινδρόμηση, παρουσίασαν τη σημαντική και ανεξάρτητη κλινική σημασία του
miR-92 για την πρόγνωση των ασθενών με μη μυοδιηθητικό καρκίνο ουροδόχου κύστης
(NMIBC) για υποτροπή της νόσου και την εξέλιξη σε μυοδιηθητικά στάδια. Τα δεδομένα μας
υποστηρίζουν σαφώς την κλινική αξία των miR-203/92 ως νέοι βιοδείκτες πρόγνωσης του
καρκίνου ουροδόχου κύστης.
Ευχαριστίες: Η παρούσα έρευνα υποστηρίχθηκε από την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας
(ΕΟΠΕ)
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STUDY OF MIR-92/203 CLINICAL SIGNIFICANCE FOR BLADDER
CANCER PROGNOSIS AND PATIENTS SURVIVAL OUTCOME
Kontes Athanasios1, Avgeris Margaritis1, Levis Panagiotis2, Stravodimos Konstantinos2,
Scorilas Andreas1
1

Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Biology, University of Athens, Panepistimiopolis, 15701,
Athens, Greece
2
First Department of Urology, “Laiko” General Hospital, Medical School, University of Athens, Agiou Thoma 17, 11527,
Athens Greece

Bladder cancer (BlCa) represents the fourth most common type of male malignancy of the
developed countries. MicroRNAs (miRNAs) are small (~22 nt) non-coding RNAs, representing the
most powerful regulators of gene expression at the post-transcriptional level. The miR-203 and
miR-92 have been validated to regulate the expression of ΔΝp63, the TP63 isoform that lacks
full-length transactivation domain, and recent studies have highlighted their implication in
human malignancies. In the present study, we have analysed the expression of miR-203/92 in
bladder tumors in order to evaluate their clinical significance for BlCa. Bladder tumor and
adjacent normal urothelium tissue specimens were obtained from 115 treated patients. Total
RNA was extracted following pulverization and was polyadenylated at the 3’-end. Poly(A) RNA
was reversed transcribed to cDNA using a poly(T) primer and MMLV. SYBR-Green based qPCR
assays were developed and applied for the quantification of miR-203/92. Extensive statistical
analysis was finally performed. The levels of miR-203 (p=0.002) are significantly overexpressed,
while miR-92 (p=0.004) is downregulated in bladder tumors compared to matched normal
adjacent tissues and urothelium from healthy controls. However, miR-92 increased expression
observed in muscle-invasive (T2-T4) compared to TaT1 (p=0.003), as well as in high compared to
low grade tumors (p=0.005). Similarly, miR-92 overexpression revealed in high grade T1
superficial tumors (p=0.048) and in EORTC high-risk group (p=0.022). Kaplan-Meier survival
curves and Cox regression analysis revealed the significant and independent clinical value of
miR-92 for the prediction of non muscle-invasive bladder cancer (NMIBC) patients’ risk for
disease relapse and progression to muscle invasion stages. Our data clearly demonstrate the
clinical utility of miR-203/92 to serve as novel biomarkers for BlCa prognosis.
Acknowledgement: The study was supported by Hellenic Society of Medical Oncology (HeSMO)
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ YAF9A/B ΣΕ
ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ARABIDOPSIS THALIANA ΣΕ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ
ΑΛΑΤΟΤΗΤΑΣ
Κοντογιάννης Στέφανος, Βλαχονάσιος Ε. Κωνσταντίνος
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124
Θεσσαλονίκη

Η αλατότητα των καλλιεργούμενων εδαφών είναι αποτέλεσμα φυσικών αλλά και ανθρωπογενών
αιτιών και αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που ευθύνεται για τη μείωση της απόδοσης των
καλλιεργειών. Οι αποκρίσεις των φυτών στην αυξημένη αλατότητα έχουν συνεπώς μεγάλο
οικονομικό ενδιαφέρον. Μέσω επιγενετικών μηχανισμών ελέγχεται η ενεργότητα γονιδίων που
σχετίζονται με τις αποκρίσεις αυτές. Στους επιγενετικούς μηχανισμούς περιλαμβάνονται 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 και είναι συντηρημένα στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, 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 η μελέτη της επίδρασης μεταλλαγμάτων
απώλειας λειτουργίας των παραπάνω γονιδίων σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις NaCl. Ειδικότερα
μελετήθηκε η φυτρωτική ικανότητα των σπερμάτων, μεταλλαγμάτων και αγρίου τύπου και η
αύξηση της κύριας ρίζας σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις NaCl. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η
φυτρωτική ικανότητα και η αύξηση της κύριας ρίζας επηρεάζονται αρνητικά από την αύξηση της
αλατότητας. Μεγαλύτερη ευαισθησία δείχνουν τα μεταλλάγματα swc6-1 και yaf9a-1;yaf9b-2
στην φυτρωτική ικανότητα και το μεταφυτρωτικό στάδιο και το μετάλλαγμα arp6-1 στο
μεταφυτρωτικό στάδιο. Συμπεραίνουμε ότι τα αντίστοιχα γονίδια δρουν ως θετικοί ρυθμιστές
της φύτρωσης και της αύξησης του φυτού σε συνθήκες καταπόνησης αλατότητας αντίστοιχα.
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THE EFFECT OF THE YAF9A/B TRANSCRIPTIONAL ADAPTORS ON
ARABIDOPSIS THALIANA RESPONSES TO SALT STRESS
Kontogiannis Stefanos, Vlachonasios E. Konstantinos
Department of Botany, School of Biology, Faculty of Science, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki,
Greece

Soil salinity is a result of both natural causes and human activity and is an important factor that
contributes to the reduction in crop yield. Therefore plant responses to high salinity are of great
economic interest. The activity of salinity tolerance related genes is regulated by epigenetic
mechanisms that include histone acetylation and chromatin remodeling. In Arabidopsis thaliana,
two complexes, that are conserved among eukaryotes, have been found to be related to histone
acetylation and chromatin remodeling, NuA4 and SWR1 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 and main root growth of the mutant plants were measured in comparison
to wild-type plants in different NaCl concentrations. The results show that high salinity
negatively affects both the germination capacity and main root growth. The swc6-1 and yaf9a1;yaf9b-2 mutants showed increased sensitivity to salinity during the germination and postgermination stages and the arp6-1 mutant showed increased sensitivity during the postgermination stage. Therefore, under salt stress conditions, these genes could act as positive
regulators of seed germination and plant growth respectively.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ
ΜΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ RNA ΜΕΣΩ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Κουκουζέλη Φωτεινή Ε., Αδαμόπουλος Παναγιώτης Γ., Σκούρου Παρασκευή Χ., Σκορίλας
Ανδρέας
Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα,
Ελλάδα

Τα τελευταία έτη, η αλληλούχηση νέας γενιάς (NGS) έχει πυροδοτήσει νέες και απρόσμενες
ανακαλύψεις στο πεδίο των μικρών μη κωδικών μορίων RNAs (ncRNAs). Το γεγονός αυτό έχει
επιτρέψει όχι μόνο την εύρεση νέων κλάσεων τέτοιων μορίων, αλλά έχει συνδράμει στην
βελτίωση της γνώσης μας σχετικά με τους ήδη προσδιορισμένους τύπους ncRNAs. Στην
παρούσα εργασία περιγράφονται οι προκλήσεις στην ανάλυση δεδομένων αλληλούχησης
μικρών ncRNAs από πλατφόρμες NGS και παρουσιάζονται αλγόριθμοι για τον προσδιορισμό του
προφίλ έκφρασης αλλά και την πρόβλεψη ύπαρξης νέων μικρών ncRNAs, όπως microRNAs
(miRNAs) και tRFs (tRNA fragments). Τα miRNAs χαρακτηρίζονται ως μονόκλωνα RNAs, μήκους
~22 νουκλεοτιδίων, που λειτουργούν ως μόρια-οδηγητές στην αποσιώπηση μορίων RNA.
Συμβατικά, ένα ώριμο μεταφορικό RNA (tRNA) μπορούσε να θεωρηθεί ως μοναδικό προϊόν ενός
γενετικού τόπου, με ρόλο στην μετάφραση. Πρόσφατα, η μεθοδολογία NGS έχει
αναδιαμορφώσει αυτήν την θεωρία, αποκαλύπτοντας ότι οι γενετικοί τόποι των tRNAs,
παράγουν ρυθμιστικά θραύσματα, γνωστά ως tRFs. Μία δυσκολία που σχετίζεται με πειράματα
RNA-seq είναι η ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου. Ο αλγόριθμος miRDeep2, ανιχνεύει
γνωστά και νέα miRNAs με υψηλή ακρίβεια και ταχύτητα, εισάγοντας έναν πρωτοποριακό φιλικό προς το χρήστη - τρόπο ανάλυσης της έκφρασης miRNAs. Αντίστοιχα, ένα εργαλείο για
την ονομασία, χαρτογράφηση και ποσοτικοποίηση των tRFs, το tDRmapper, έχει σχεδιαστεί με
βάση τα μοναδικά χαρακτηριστικά των tRFs, επιτρέποντας την βαθύτερη κατανόηση της
πιθανής σημασίας τους ως βιοδείκτες. Επιπλέον, το MINTmap, ένα άλλο εργαλείο
χαρτογράφησης tRFs, χρησιμοποιεί δεδομένα RNA-seq, για να προσδιορίζει, να υπολογίζει και να
αναφέρει την αφθονία των ανακαλυφθέντων tRFs, με υψηλή ευαισθησία και ακρίβεια. Τέλος,
πραγματοποιήθηκε σύγκριση των προαπαιτούμενων χρήσης αυτών των αλγορίθμων, των
πιθανών εφαρμογών τους, καθώς και των παραγόμενων αποτελεσμάτων, δίνοντας έμφαση στην
ανάγκη πειραματικής επαλήθευσης των αποτελεσμάτων τους.
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SMALL NON-CODING RNA-SEQUENCING DATA ANALYSIS THROUGH
BIOINFORMATICS TOOLS
Koukouzeli Fotini E., Adamopoulos Panagiotis G., Skourou Paraskevi C., Scorilas Andreas
Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Biology, National and Kapodistrian University of Athens,
Athens, Greece

Over the last few years, high-throughput RNA sequencing (RNA-seq) has been fueling new and
unexpected discoveries in the field of non-coding RNAs (ncRNAs). Not only have these advances
made it possible to find new categories of such molecules, but they have also helped improve
our understanding of long-established classes of ncRNAs. Here, we describe the challenges of
analyzing small ncRNA sequencing data from Next-Generation Sequencing (NGS) platforms and
present algorithms used both for full expression analysis as well as for predicting potential novel
small ncRNAs, such as microRNAs (miRNAs) and tRFs (tRNA fragments). MiRNAs are defined as
single-strand RNAs of ~22 nucleotides in length that function as guide molecules in RNA
silencing. Conventionally, the mature transfer RNA (tRNA) was viewed as the sole product of the
respective genomic locus used in translation. Recent advances in deep-sequencing technologies
have been reshaping this understanding, revealing that tRNA loci produce regulatory fragments,
known as tRFs. One of the difficulties associated with RNA-seq experiments is the analysis of the
large resulting datasets. The miRDeep2 algorithm identifies known and potential novel human
miRNAs with high accuracy, while introducing researchers to a new miRNA expression profiling
routine, with both low time and user-friendly output. A tool for naming, mapping and
quantifying tRFs, called tDRmapper, is designed to handle the unique features of small RNAs
derived from tRNAs, allowing us deeper understanding of the potential significance of tRFs as
biomarkers. MINTmap, another tool for tRF mapping, uses small RNA-seq data to identify,
calculate and report the abundances for the discovered tRFs, with high sensitivity and specificity.
We compared the prerequisites of using these algorithms, their possible applications, as well as
the generated results, giving emphasis on the need of experimental validation of each
algorithm.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΗΣ ΟΣΤΕΟΠΟΝΤΙΝΗΣ
(OPN) ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΕΜΦΟΕΙΔΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΜΦΥΤΗΣ
ΑΝΟΣΙΑΣ (ILCS) ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ
Κουρεπίνη Ευαγγελία, Πασχαλίδης Νικόλαος, Αθανασόπουλος Μάριος,
Πανουτσακοπούλου Βασιλική
Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας, Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Σωρανού Εφεσίου 4, 11547,
Αθήνα.

Η οστεοποντίνη (Opn) όπου παράγεται σε μεγάλες ποσότητες από τα κύτταρα της έμφυτης
ανοσίας είναι προ-φλεγμονώδης κυτταροκίνη για τις Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσους του
Εντέρου (ΙΦΝΕ). Πρόσφατα ανακαλύφθηκαν τα λεμφοειδή κύτταρα έμφυτης ανοσίας (ILCs), τα
οποία επίσης είναι αναπόσπαστοι παράγοντες για την εντερική φλεγμονή. Τα ILCs και η Opn
συμβάλλουν στην έναρξη και την ανάπτυξη της φλεγμονής σε ασθενείς με ΙΦΝΕ, καθώς επίσης
και σε μύες με πειραματική κολίτιδα. Τα τύπου 3 ILCs (ILC3s), ένας κυτταρικός πληθυσμός με
έντονη προ-φλεγμονώδη δράση, εκτός από την έκκριση συγκεκριμένων κυτταροκινών,
εκφράζουν υποδοχείς όπως η α4β7 ιντεγκρίνη που είναι και ένας από τους κυτταρικούς
υποδοχείς της Opn. Ωστόσο, οι πιθανές επιδράσεις της Opn στα ILCs παρέμεναν άγνωστες. Έτσι,
μελετήσαμε τις επιδράσεις της Opn στην λειτουργία των ILCs στο πειραματικό μοντέλο χρόνιας
κολίτιδας που προσομοιάζει την ανθρώπινη κατάσταση (έλλειψη ή μη λειτουργικότητα των Τ
ρυθμιστικών κυττάρων σε κάποιους ασθενείς). Η Opn είχε επίδραση στην προ-φλεγμονώδη
λειτουργία του υποπληθυσμού των ILCs που δεν εκφράζουν natural cytotoxicity receptor (NCR),
τα NCR- ILC3s, προκαλώντας ενίσχυση του φλεγμονώδους φαινοτύπου και του αριθμού τους
στους μεσεντέριους λεμφαδένες μετά την ολοκλήρωση της επαγωγής χρόνιας κολίτιδας, στιγμή
όπου δεν είχε διερευνηθεί καν ο ρόλος τους, διότι υπήρχε η αντίληψη ότι δρούν μόνο στα
αρχικά στάδια ασθένειας. Παρόμοια δράση είχε η Opn στα NCR- ILC3s και στο μοντέλο οξείας
dextran sulfate sodium (DSS)-επαγόμενης κολίτιδας. Ακόμη, δείξαμε ότι τα προ-φλεγμονώδη
ILCs εκφράζουν αυξημένα επίπεδα Opn στην πειραματική κολίτιδα. Τα ευρήματα αυτά θα
βοηθήσουν στην διαλεύκανση σημαντικών κυτταρικών μηχανισμών που οδηγούν την
παθογένεια των ΙΦΝΕ και θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους εξατομικευμένων
θεραπευτικών προσεγγίσεων.
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EFFECTS OF CYTOKINE OSTEOPONTIN (OPN) IN INNATE LYMPHOID
CELL (ILC) FUNCTION DURING EXPERIMENTAL COLITIS
Kourepini Evangelia, Paschalidis Nikolaos, Athanasopoulos Marios, Panoutsakopoulou
Vily
Cellular Immunology Laboratory, Biomedical Research Foundation Academy of Athens, Soranou Efesiou 4, 11547, Athens.

Innate lymphoid cells (ILCs) are the initiators of intestinal inflammation in colitis. Group 1 and 3
(ILC1s, ILC3s) accumulate in inflamed intestine of individuals with inflammatory bowel disease
(IBD), and their migration is essential for colitis induction. Osteopontin (Opn) is overexpressed in
mucosal cells in IBD and it has been proposed as a disease biomarker. Opn proved to be proinflammatory as its neutralization has been effective in experimental colitis treatment (Kourepini
et al., PNAS, 2014). We have found that Opn can exacerbate colitis independently of adaptive
immunity, indicating the impact of this cytokine when derived by innate cells and acting on
innate cells (Kourepini et al., PNAS, 2014). ILC3s have characteristics such as pro-inflammatory IL17 and IFN-γ cytokine production and expression of the Opn receptor integrin α4β7. Our first
results showed that mesenteric lymph node (MLN) ILC3s expressed Opn which was enhanced
20-fold in the course of dextran sulfate sodium (DSS)-induced colitis. Also, we found that the
natural cytotoxicity receptor (NCR)- subtype of ILC3s was Opn-responsive and thus, we studied
Opn effects on NCR- ILC3 function after induction of DSS-induced acute and T cell transfer
chronic colitis models. In both models, Opn effects included enhancement of the NCR- ILC3 proinflammatory phenotype and cellularity in MLNs. Also, NCR- ILC3s proved to be proinflammatory after T cell transfer chronic colitis development (2 months), a time point that their
function was not investigated before, as NCR- ILC3s were considered to act in the first daysweeks of colitis induction. These findings will assist in enlightening of cellular mechanisms which
lead colitis development and may comprise targets of individualized therapies in IBD patients.
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ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΖΥΜΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΣΦΑΙΝΟΛΗΣ-Α
Κυρίλα Γκλόρια, Δουλγερίδου Σαββούλα, Σχορετσανίτη Βασιλική, Ρηγόπουλος Άγγελος,
Τουράκη Μαρία
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών
Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δισφαινόλη-Α (ΒΡΑ), είναι ένα συχνά εμφανιζόμενο μονομερές που χρησιμοποιείται ως πρώτη
ύλη στη βιομηχανία των πολυανθρακικών πλαστικών και ρητινών. Αναγνωρίστηκε ως
ενδοκρινής διαταράκτης με αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Τελευταία, ο κύριος
στόχος των μελετών αποικοδόμησης της ΒΡΑ επικεντρώθηκε σε βακτήρια. Συγκεκριμένα, η
χρήση των προβιοτικών για αποικοδόμηση της αποτελεί μια επιλογή, καθώς τα προβιοτικά είναι
μικροοργανισμοί που ωφελούν τον ξενιστή τους. Σε αυτήν τη μελέτη δοκιμάστηκε η ικανότητα
επιβίωσης και ανάπτυξης των προβιοτικών Lactococcus lactis, Bacillus subtilis, Lactobacillus
plantarum και της ζύμης Saccharomyces cerevisiae, παρουσία BPA στο μέσο καλλιέργειας αλλά
και όταν η ΒΡΑ αποτελεί την μοναδική πηγή άνθρακα. Επιπλέον, όλα τα στελέχη εξετάστηκαν για
την μέγιστη ανοχή (toxicity threshold) τους σε ένα ευρύ φάσμα συγκεντρώσεων ΒΡΑ και για την
εξαρτώμενη από το χρόνο αναστολή της ανάπτυξής τους όταν η ΒΡΑ προστίθεται σε διάφορα
αναπτυξιακά στάδια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το L. lactis επιβιώνει μέχρι τα 400 ppm ενώ το
L.plantarum και S. cerevisiae μέχρι 200 ppm. Το B. subtilis παρουσιάζει τη μικρότερη ανοχή στα
100 ppm. Όλα τα στελέχη εμφανίζουν 99,9% αναστολή στη μέγιστη συγκέντρωση ανοχής. Η
προσθήκη 50 ppm ΒΡΑ σε διαφορετικούς χρόνους στο μέσο καλλιέργειας, έδειξε ότι όλα τα
στελέχη απέκλιναν από την φυσιολογική τους ανάπτυξη αλλά στη συνέχεια αναπτύχθηκαν
κανονικά. Αντίθετα όταν προστέθηκαν 100-200 ppm BPA τα περισσότερα στελέχη
αναπτύχθηκαν ελάχιστα. Χρησιμοποιώντας ΒΡΑ ως μοναδική πηγή άνθρακα σε υγρή
καλλιέργεια εκτιμήθηκε το δυναμικό αποικοδόμησης ΒΡΑ από τους μικροοργανισμούς μέσω
παρατήρησης των διαφορών στην ανάπτυξή τους. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν αύξηση του
αριθμού όλων των στελεχών στα 50 ppm BPA, ενώ φάνηκε επιβίωση χωρίς αύξηση στα 100 και
200 ppm BPA. Η δυνατότητα των παραπάνω στελεχών να αποικοδομούν ή όχι την ΒΡΑ, θα
διευκρινισθεί με ανάλυση HPLC.
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SURVIVAL AND GROWTH OF PROBIOTICS AND YEAST UNDER
BISPHENOL-A STRESS CONDITIONS
Kyrila Gloria, Doulgeridou Savvoula, Schoretsaniti Vasiliki, Rigopoulos Angelos, Touraki
Maria
General Biology Laboratory, Division of Molecular Biology, Genetics and Development, Department of Biology, Faculty of
Natural Sciences, Aristotle University of Thessaloniki

Bisphenol-A (BPA), an ubiquitous monomer used as a raw material in the manufacture of
polycarbonate plastics and epoxy resins. BPA has been identified as putative endocrine
disruptor with adverse effects on human health. Recently the main aim of BPA degradation
studies has been focused on bacteria. Specifically, using probiotics as a biodegradation tool
provides an option, since probiotics are microorganisms that confer health benefits on their
host. In this study the survival and growth ability of the probiotics Lactococcus lactis, Bacillus
subtilis, Lactobacillus plantarum and the yeast Saccharomyces cerevisiae in the presence of BPA in
their culture medium, but also when BPA served as the sole carbon source, was investigated.
Moreover, all strains were tested for maximum tolerance levels of BPA against a wide range of
BPA concentrations and for the time dependent growth inhibition when BPA is added in various
growth stages. Results showed that L. lactis has a toxicity threshold up to 400ppm while L.
plantarum and S. cerevisiae resist up to 200 ppm. B. subtilis had the lowest tolerance at 100 ppm.
All strains exhibit 99.9% inhibition at their toxicity threshold. The addition of 50 ppm ΒΡΑ at
different culture time in the culture medium showed that all strains diverged from their normal
growth when 50 ppm BPA was added but fully recovered and continue their growth. Whereas
when 100-200 ppm BPA was added, most strains exhibited poor growth. The BPA-degrading
potential of microorganisms was assessed by observation of differences in their growth using
BPA as sole carbon source in liquid culture. Our results demonstrated growth of all strains at 50
ppm BPA, while survival without growth was observed at 100 ppm and 200 ppm of BPA.
Whether the above strains degrade BPA or not, will be further elucidated by HPLC analysis.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΤΗΣ
ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ
ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΔΩΔΙΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ
CORNU ASPERSUM MAXIMA
Κυρίτση Μ.1, Αυγουστή Κ.1, Ντούσκου Ε.1, Στάικου Α.2, Γιάγκου Μ.1
1
2

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

Ο εντερικός μικροβιόκοσμος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη διατήρηση και την ενίσχυση
της ομοιόστασης του οργανισμού. Η τροποποίηση της σύστασης της εντερικής μικροχλωρίδας
με τη χορήγηση προβιοτικών, ζωντανών μικροοργανισμών που όταν χορηγηθούν σε
κατάλληλες ποσότητες προάγουν την υγεία του ξενιστή, αποτελεί στρατηγική θεραπείας και
βελτιωμένης παραγωγής σε ζώα εκτροφής. Ωστόσο, υπάρχει περιορισμένη πληροφορία για το
ρόλο της εντερικής μικροχλωρίδας στην ανάπτυξη-υγεία εκτρεφόμενων ασπόνδυλων ζώων.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των προβιοτικών ιδιοτήτων και
ομοιοστατικών μηχανισμών της εντερικής μικροχλωρίδας του κυριότερου εκτρεφόμενου
σαλιγκαριού Cornu aspersum maxima. Απομονώθηκαν 60 στελέχη γαλακτοβακτηρίων από τον
εντερικό σωλήνα του Cornu aspersum maxima και προσδιορίστηκαν οι ιδιότητές τους που
σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό τους ως προβιοτικά. Προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητά
τους να διέρχονται από τον γαστρεντερικό σωλήνα των σαλιγκαριών, πραγματοποιήθηκε
ποιοτικός έλεγχος της ανάπτυξής τους παρουσία της γαστρικής και εξωτερικής βλέννας, των
γαστρικών εκκρίσεων και του όξινου pH. Διερευνήθηκαν τα χαρακτηριστικά της κυτταρικής
επιφάνειας (επιφανειακή υδροφοβία, ικανότητα αυτοσυσσωμάτωσης και σχηματισμού
βιοϋμενίου) που σχετίζονται με τη δυνατότητα αποικισμού του εντερικού σωλήνα και την
άσκηση της ευεργετικής τους δράσης. Με βάση τις in vitro ιδιότητες επιλεγμένα στελέχη
ταυτοποιήθηκαν σε επίπεδο είδους με αλληλούχιση του 16sRNA και προσδιορίστηκε η in vivo
ικανότητά τους να αυξάνουν τη χημειοτακτική και φαγοκυτταρική ικανότητα των κυττάρων της
αιμολέμφου του σαλιγκαριού. Τα βακτηριακά στελέχη διερευνήθηκαν ως προς την
αντιβακτηριακή δράση και την ανθεκτικότητά τους σε αντιβιοτικά. Η κατανόηση των
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των έμφυτων μηχανισμών άμυνας και της εντερικής μικροχλωρίδας
παρέχει τη βάση για την ορθολογική χρήση των προβιοτικών ως πρόσθετα ζωοτροφών με
στόχο τη βελτίωση της υγείας και του ρυθμού αύξησης των σαλιγκαριών.
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INVESTIGATION OF IMMUNOMODULATORY ACTIVITY OF THE
INTESTINAL MICROFLORA OF THE EDIBLE LAND SNAIL CORNU
ASPERSUM MAXIMA
Kyritsi M.1, Avgousti K.1, Dushku E.1, Staikou A.2, Yiangou M.1
1
2

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

The intestinal microbiota plays a key role in maintaining and enhancing homeostasis of an
organism. Probiotics, are living microorganisms that after their administration in adequate
amounts promote the health of the host and are increasingly used in commercial animal
production operations to advantageously alter gastrointestinal flora, thereby improving animal
health and productivity. However, there is little information concerning the application of
probiotics in invertebrate farm animal feeding. The purpose of this study is to investigate the
probiotic properties and homeostatic mechanisms of the intestinal microflora of the edible and
widely farmed land snail Cornu aspersum maxima. Sixty (60) strains of lactic acid bacteria were
isolated from the intestinal tract of Cornu aspersum maxima and their properties evaluated for
their characterization as probiotics. Gastric maintenance of the bacteria in the intestinal tract
was evaluated by determining their capacity to tolerate the presence of gastric and external
mucus, gastric secretions and low pH. Cell surface characteristics (hydrophobicity,
autoaggregation and biofilm formation) associated with bacterial capacity to colonize the
intestinal tract and to exert their beneficial effect were investigated. Based on their in vitro
properties, selected strains were identified at species level by sequencing of 16sRNA, and their
capacity to enhance the chemotactic and phagocytic ability of hemolymph cells was
determined. Antibacterial activity and antibiotic resistance of the bacterial strains were
investigated. These studies will improve our knowledge concerning the interactions between
snail’s innate immune system and intestinal microflora and enhance the use of probiotics as
‘feed additives’ in snails breeding in order to maximize the health and well-being of the animals.
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Η
Β-ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ
ΦΥΤΩΝ
ΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ:
ΠΩΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ;
Λαζαρίνα Μαρία, Ψαραλέξη Μαρία, Μιχαηλίδου Δανάη-Ελένη, Σγαρδέλης Στέφανος
Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη

Η διαφοροποίηση της σύνθεσης ειδών στο χώρο (β-ποικιλότητα), παρέχει σημαντική
πληροφορία για τις υποκείμενες διεργασίες συνάθροισης ειδών και η μελέτη της συμβάλει στη
διατύπωση αποτελεσματικών σχεδίων διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η Κρήτη, ένα από τα
μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, θεωρείται “hotspot” βιοποικιλότητας με μεγάλο αριθμό
ενδημικών φυτικών ειδών. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιώντας δεδομένα ποικιλότητας
φυτών της Κρήτης, διερευνήσαμε πώς ταξινομική ομάδα, οι διαφορετικές βιοτικές μορφές των
ειδών (life forms), η κατανομή των ειδών στο χώρο και ο τρόπος οργάνωσης των κοινοτήτων
επιδρούν στα παρατηρούμενα πρότυπα β-ποικιλότητας. Τα είδη των οικογενειών Apiaceae,
Αsteraceae, Βrassicaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Lamiaceae και Poaceae ταξινομήθηκαν
ανάλογα με τη βιοτική μορφή τους σε: θερόφυτα, ημι-κρυπτόφυτα, κρυπτόφυτα, γεώφυτα και
φανερόφυτα, και εκτιμήθηκε η β-ποικιλότητα με διαφορετικούς δείκτες (δείκτης Ν*, jaccard,
Whittaker) για τις διαφορετικές οικογένειες και βιοτικές μορφές. Από την ανάλυση εξαιρέθηκαν
τα γεώφυτα και τα φανερόφυτα εξαιτίας του μικρού αριθμού ειδών. Για την περιγραφή της
κατανομής των ειδών εκτιμήθηκαν το ποσοστό των ειδών με μια και δύο εμφανίσεις και η
μεταβλητότητα στην εμφάνιση των ειδών στα δείγματα. Ο τρόπος οργάνωσης των κοινοτήτων
ποσοτικοποιήθηκε με τον βαθμό εγκιβωτισμού (nestedness). Στη συνέχεια διαμορφώσαμε δύο
μοντέλα που συσχετίζουν τις τιμές των δεικτών β-ποικιλότητας με: (i) την οικογένεια και τις
βιοτικές μορφές ζωής και (ii) με την κατανομή των ειδών και τον τρόπο οργάνωσης των
κοινοτήτων, και συγκρίναμε την ερμηνευτική απόδοση των μοντέλων.
Ευχαριστιες: Η Μεταδιδακτορική Έρευνα υλοποιήθηκε με υποτροφία του ΙΚΥ «Ενίσχυση
Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών».
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BETA DIVERSITY OF PLANTS OF CRETE: HOW OBSERVED PATTERNS
CHANGE WITH FAMILY AND SPECIES DISTRIBUTION?
Lazarina Maria, Psaralexi Maria, Michailidou Danai-Eleni, Sgardelis Stefanos
Department of Ecology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki

The differentiation of species composition across space (β-diversity) provides invaluable insights
into the underlying community assembly processes, while studies of beta diversity can
contribute to effective conservation planning. Crete, one of the biggest islands of
Mediterranean, is considered a biodiversity hotspot with many endemic species. Here, using
plant diversity data of Crete, we explored how the taxon, the different life forms, the species
distribution and the structure of communities affect the observed patterns of β-diversity. The
species of families Apiaceae, Αsteraceae, Βrassicaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Lamiaceae
και Poaceae were classified according to their life form into: therophytes, hemicryptophytes,
geophytes and phanerophytes. Then, we estimated β-diversity using difference indices (N*,
jaccard, Whittaker) for each family and life form. Geophytes and phanerophytes were excluded
from the analysis due to low number of species. We estimated the percentage of singletons and
doubletons (species with one or two occurrences) and the variation of species occupancies to
describe species distribution. The structure of the communities were quantified by the degree of
nestedness. Finally, we formulated two models predicting β-diversity indices as function of: (i)
the family and life form and, (ii) of the species distribution and the community structure, and we
compared the interpretive ability of the two models.
Acknowledgements: This Post-Doctoral research was financed through the State Scholarships
Foundation (IKY) action “Support of Postgraduate researchers”.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΣΠΕΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΓΥΡΕΟΚΟΚΚΩΝ ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ CAMPANULA L.,
SECTION QUINQUELOCULARES (BOISS.) PHITOS ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Λιβέρη Ελένη1, Καλαχάνης Δημήτρης1, Μπαρέκα Πέπη2, Γραμματικόπουλος Γεώργιος1,
Καμάρη Γεωργία1
1
2

Τομέας Βιολογίας Φυτών, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το γένος Campanula (Οικογένεια Campanulaceae) εκπροσωπείται στην Ελλάδα με 95 taxa. Τα 31
από αυτά ανήκουν στην section Quinqueloculares, η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από
χασμοφυτικά είδη με πενταμερή (ή ενίοτε τριμερή) ωοθήκη. Η συστηματική κατάταξη των ειδών
της section χαρακτηρίζεται προβληματική λόγω της έντονης ποικιλομορφίας των μορφολογικών
τους χαρακτήρων. Η μορφολογία των σπερμάτων και των γυρεοκόκκων έχουν αποδειχθεί
σημαντικά γνωρίσματα για την ταξινόμηση των φυτών, ιδιαίτερα στις χαμηλότερες ταξινομικές
μονάδες (π.χ. επίπεδο είδους, υποείδους κ.λπ.). Εν τούτοις, η μελέτη αυτών στα ελληνικά είδη του
γένους Campanula και ειδικότερα της section Quinqueloculares είναι πολύ περιορισμένη.
Προκειμένου να μελετηθούν η μορφολογία των σπερμάτων και των γυρεοκόκκων και να
αξιολογηθούν ως ταξινομικοί χαρακτήρες, συλλέχθησαν ώριμα σπέρματα από τα εν λόγω είδη
στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ γυρεόκοκκοι απομονώθηκαν από απεξηραμένα δείγματα
herbarium. Στη συνέχεια, το υλικό παρατηρήθηκε με Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης
(Scanning Electron Microscopy, SEM) τύπου JEOL 6300 στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αφού
προηγήθηκε η επικάλυψη των δειγμάτων με χρυσό. Δεδομένα δίδονται για το μέγεθος, σχήμα,
επιφάνεια και χρώμα των σπερμάτων, καθώς και για το μέγεθος, σχήμα κι επιφάνεια των
γυρεοκόκκων από 9 ελληνικά taxa. Επιπλέον, συγκρίνεται η μορφολογία τους με Τουρκικά είδη
της section Quinqueloculares. Μελετήθηκαν τουλάχιστον 15 σπέρματα ή γυρεόκοκκοι για το
κάθε taxon. Από την προκαταρκτική ανάλυση των αποτελεσμάτων μας, συμπεραίνεται πως η
μορφολογία των σπερμάτων και ιδιαιτέρως των γυρεοκόκκων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
ταξινομικοί χαρακτήρες για την διάκριση των ειδών της section Quinqueloculares, αλλά σε
συνδυασμό και με άλλους μορφολογικούς χαρακτήρες.
Ευχαριστίες: Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος της Διδακτορικής Διατριβής της πρώτης εκ των
συγγραφέων και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).
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COMPARATIVE STUDY ON SEED AND POLLEN MORPHOLOGY OF
ENDEMIC CAMPANULA L., SECTION QUINQUELOCULARES (BOISS.)
PHITOS FROM GREECE
Liveri Eleni1, Kalahanis Dimitris1, Bareka Pepy2, Grammatikopoulos George1, Kamari
Georgia1
1
2

Division of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras
Laboratory of Systematic Botany, Faculty of Crop Sciences, Agricultural University of Athens.

The genus Campanula (family Campanulaceae) is represented in Greece with 95 taxa. 31 of these
taxa belong to the section Quinqueloculares, which is characterized mainly by chasmophytic
species with five-loculed (or sometimes tri-loculed) ovary. The systematic classification of the
species of this section is characterized as problematic because of the great diversity of their
morphological characters. Seed morphology and pollen morphology have proved to be
important traits for plant systematics, especially in lower taxonomic categories (eg. species,
subspecies levels etc.). However, their study in the Greek species of the genus Campanula and
particularly of the section Quinqueloculares is very limited. In order to study seed and pollen
morphology and to evaluate them as taxonomic characters, mature seeds from these species
were collected in the field, while pollens were isolated from dried herbarium specimens.
Subsequently, the collected material was observed with Scanning Electron Microscopy (SEM)
type JEOL 6300 at the University of Patras, after coating the samples with gold (Au). Data on the
size, shape, surface and color of the seeds, but also on the size, shape and surface of the pollen
are given from 9 Greek taxa. Moreover, their morphology is compared with the Turkish species
of section Quinqueloculares. At least, 15 seeds or pollens are measured for each taxon. From the
preliminary analysis of our results, it is concluded that the seed morphology and especially the
pollen morphology can be used as taxonomic characters to distinguish the species of the section
Quinqueloculares, but only combined with other morphological characters.
Acknowledgements: The current study is part of the PhD of the first author and is financed by the
General Secretariat for Research and Technology (GSRT) and the Hellenic Foundation for Research
and Innovation (HFRI).
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ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ IGE (ΔΟΚΙΜΕΣ RAST) ΣΤΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΛΕΡΓΙΑ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ.
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Παπάζογλου Δημήτριος1, Ζησιμόπουλος Αθανάσιος1
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Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Β’ Παθολογική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα

Η τροφική αλλεργία ορίζεται ως ανώμαλη ανοσοαπόκριση στα τρόφιμα. Είναι μια περίπλοκη
κατάσταση που επηρεάζεται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Μια μεγάλη ποικιλία
τροφίμων μπορεί να προκαλέσει αλλεργία. Οι αντιδράσεις των οργανισμών σε διάφορα
αλλεργιογόνα τροφίμων είναι επίσης ποικίλες: αναπνευστική, δερματολογική και γαστρεντερική.
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση του ποσοστού των παραγόντων των
αλλεργιογόνων τροφίμων στους ενήλικες, σε συσχετισμό με τη σοβαρότητα της νόσου έτσι
ώστε, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του θρεπτικού παράγοντα, να αλλάξει και να διευκολυνθεί
η παρακολούθηση του ατόμου από ειδικούς ιατρούς. 135 ασθενείς, 70 άνδρες και 65 γυναίκες,
ηλικίας 18 έως 62 ετών, μελετήθηκαν από τις Παθολογικές και Πνευμονολογικές Κλινικές του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και από εξωτερικούς ιατρούς. Οι
ασθενείς μελετήθηκαν κυρίως για την ομάδα που σχετίζεται με αλλεργιογόνα τροφίμων και
μερικούς ασθενείς για συνδυασμένες ομάδες από τον κατάλογο των αλλεργιογόνων. Η μέθοδος
που χρησιμοποιήθηκε για τον προσδιορισμό των αλλεργιογόνων που ονομάζεται μέθοδος
ραδιοανοσοποίησης (δοκιμή RAST) και αφορά την ποσοτικοποίηση αντισωμάτων (IgE) στο
συγκεκριμένο αλλεργιογόνο. Τo 45% των ασθενών εμφάνισαν υψηλό τίτλο αντισωμάτων στο
αυγό, 28% σε ψάρια και θαλασσινά, 17% σε γαλακτοκομικά και 10% σε ξηρούς καρπούς.
Στατιστικά σημαντικό (ρ 0.005) ποσοστό υπήρξε στο ότι ασθενείς με λίαν υψηλούς τίτλους
αντισωμάτων εμφάνισαν μεγάλου βαθμού αλλεργική αντίδραση αποτέλεσμα που σχετίζεται με
την βαρύτητα της νόσου. Ο προσδιορισμός των IgE αντισωμάτων στον ορό είναι χρήσιμος στην
παρακολούθηση των ασθενών με τροφική αλλεργία, βοηθάει τους κλινικούς ιατρούς στην
αλλαγή των διατροφικών συνηθειών των ασθενών και σχετίζεται με την σοβαρότητα της νόσου.
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SPECIFIC IGE ALLERGENS (RAST TESTS) SERUM LEVELS IN PATIENTS
WITH FOOD ALLERGY. CORRELATION WITH DISEASE SEVERITY
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Food allergy is defined as an abnormal immune response to food. It is a complex situation
affected by many different factors. A wide variety of food can cause allergy. The organism
reactions to various food allergens are also diverse: respiratory, dermatological and
gastrointestinal. The aim of this study is to estimate the rate of food allergens factors in adults, in
correlation of the severity of the disease so as, according to the results of the nutritional factor,
to change and facilitate monitoring person by medical specialists. 135 patients, 70 men and 65
women, aged 18 to 62 years were studied, coming from the Pathology and Pulmonary Clinics of
the University General Hospital of Alexandroupolis and from external doctors. Patients were
studied mainly for the group that associated with food allergens and some patients for
combined groups from the list of allergens. The method that was used for determination of
allergens called radio-immuno method (RAST test) and concerns the quantification of (IgE)
antibodies to the specific allergen. 45% of patients had a high antibody titre in egg, 28% in fish
and seafood, 17% in dairy and 10% in nuts. A statistically significant (p 0.005) percentage was
that patients with very high titers of antibodies had a high degree of allergic reaction associated
with the severity of the disease. Determination of serum IgE antibodies is useful in monitoring
patients with food allergy, assists clinicians in changing the dietary habits of patients and is
related to the severity of the disease.
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ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ

UBE2T

ΣΤΟ

Λυπίτκας Δημήτριος1, Λιούλια Ελισάβετ1, Μώκος Παναγιώτης1, Ντάφου Δήμητρα1
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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. Το UBE2T (ubiquitin-conjugating enzyme E2T) έχει πρόσφατα
συνδεθεί με τον καρκίνο του προστάτη, του φάρυγγα, του μαστού και του εντέρου. Μέταανάλυση δεδομένων RNA αλληλούχισης νέας γενιάς καρκινικών δειγμάτων ασθενών με ΗΚΚ
(n=379) και αντίστοιχους φυσιολογικούς(n=50), ανέδειξε το UΒΕ2T ως ένα από τα πιο στατιστικά
σημαντικά και διαφορικά εκφραζόμενα γονίδια. Πρόσφατα, αναδείξαμε τον ογκογονικό ρόλο
του UΒΕ2T σε in vitro και in vivo μοντέλα ΗΚΚ. Στην παρούσα εργασία στόχος ήταν να
διαλευκανθεί η ενεργοποίηση του υποκινητή -2000 με 200bp από τη θέση έναρξης της
μεταγραφής του, στο ΗΚΚ. Για το σκοπό αυτό, με τη χρήση λογισμικών (GENOMATIX και
TRANSFAC) αναλύθηκαν και ταυτοποιήθηκαν θέσεις πρόσδεσης μεταγραφικών παραγόντων
όπως της οικογένειας Ε2Fs και RXR (Retinoid X Receptor)/RAR (Retinoic Acid Receptor), καθώς
και μέλη των ΚLFs. Μελετήθηκε η δράση των KLF6, KLF4, SP1, C-MYC και SMAD3, σε ηπατικές
κυτταρικές σειρές (Huh7, ΗepG2) με πειράματα παροδικής διαμόλυνσης, λόγω έκφρασης τους
στο ήπαρ και του βιβλιογραφικού συσχετισμού τους. Έχει μελετηθεί η μεμονωμένη επίδραση
του κάθε παράγοντα στον υποκινητή με δοκιμασίες λουσιφεράσης και β-γαλακτοσιδάσης, με το
ΚLF6 και ΚLF4 να επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την έκφραση του γονιδίου. Μελετάται η
συνεργατική δράση αυτών των παραγόντων in silico και με in vitro πειράματα, καθώς και η
επίδραση που θα έχουν οι ίδιοι στη γονιδιακή έκφραση του UΒΕ2T. Τέλος θα κατασκευαστεί
δίκτυο αλληλεπιδράσεων το οποίο θα δίνει πληροφορίες για σηματοδοτικά μονοπάτια και
πρωτεΐνες στόχους του UΒΕ2T.
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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 initiates from an altered hepatic microenvironment,
which is responsible for the deregulation of several signaling pathways and accumulation of
genetic alterations in normal hepatocytes. UBE2T (ubiquitin-conjugating enzyme E2T) has been
described as a potential oncogene in prostate, nasopharyngeal, breast and gastric cancers.
Differential expression meta-analysis of RNA-sequencing raw data from ‘The Cancer Genome
Atlas’ portal (TCGA) in HCC (n=379) and normal patient samples (n=50) has revealed UBE2T as
one of the most statistically differential expressed genes. Recent data from our laboratory have
functionally validated UBE2T as a potential oncogene in HCC. The aim of this study was to
analyze the transactivation activity of UBE2T promoter (-2000 to 200bp), using TRANSFAC and
GENOMATIX to predict potential transcription factor biding sites. We have identified
transcription factor binding sites belonging to E2Fs, RXR (Retinoid X Receptor)/RAR (Retinoic
Acid Receptor) and KLFs families. We have performed in vitro experiments using liver cancer cell
lines (HepG2, Huh7) with KLF6, KLF4, SP1, C-MYC and SMAD3 revealing KLF6 and KLF4 as the
most potent activators of UBE2T. We are analyzing both in silico and in vitro the synergistic
predictions of the newly characterized transcription factors. We will study the gene expression of
UBE2T in these experiments. Finally we will construct an interaction network to better
understand the transcriptional regulation of UBE2T and its downstream protein targets.
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ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ MRNA ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ BMI1 ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ CHO ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΖΟΥΝ
ΤΗΝ HTERT ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μαλαμίδου Αγγελικη1, Κολιάκος Γεώργιος1, Πανταζάκη Αναστασία2
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2
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Εργαστήριο Βιοχημείας, Σχολη Ιατρικής ΑΠΘ,51424, Θεσσαλονίκη

Ένας αναδυόμενος ρόλος για τις πρωτεΐνες PcG, με το βασικό συστατικό τους την Bmi1, είναι η
συμμετοχή τους στη διατήρηση της οξειδοαναγωγικής ισορροπίας. Η ισορροπία μεταξύ των
ενδοκυτταρικών ROS και των αντιοξειδωτικών μορίων είναι ζωτικής σημασίας για την
συσσώρευσης των οξειδωτικών βλαβών και της εξασθενημένης λειτουργίας των κυττάρων, στη
γήρανση και στις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπου η αντιοξειδωτική ικανότητα είναι
μειωμένη. Τα δυσλειτουργικά μιτοχόνδρια συμβάλλουν στο οξειδωτικό στρες, μέσω της
δημιουργίας ROS, η οποία έχει συνδεθεί με τη γήρανση του εγκεφάλου και τον νευροεκφυλισμό.
Αρκετές μελέτες in vitro κατέδειξαν την ικανότητα της πρωτείνης TERT να μεταφέρεται από τον
πυρήνα στα μιτοχόνδρια μετά από οξειδωτικό στρες, μειώνοντας τα επίπεδα των ROS, τις βλάβες
στο DNA και την απόπτωση καθώς επίσης βελτιώνοντας το δυναμικό της μεμβράνης των
μιτοχονδρίων, την αναπνοή και το συμπλόκο Ι. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι συσσωρεύονται
λιγότερες βλάβες μετά απο εξογενές οξειδωτικό στρες σε κύτταρα που υπερεκφράζουν την
hTERT σε σύγκριση με τα κύτταρα ελέγχου. Ο στόχος αυτής της εργασίας ήταν να
προσδιοριστούν τα επίπεδα του mRNA του γονιδίο Bmi1 μετά από οξειδωτικό στρες σε κύτταρα
CHO που υπερεκφράζουν το hTERT συγκριτικά με τα κύτταρα ελέγχου. Διαπιστώσαμε ότι τα
επίπεδα mRNA του Bmi1 αυξήθηκαν μετά από εξωγενές οξειδωτικό στρες σε κύτταρα CHO, ενώ
τα επίπεδα mRNA του TERT δεν έχουν σημαντικές διαφορές. Επιπλέον, αναδείξαμε με έκπληξη
ότι η εκτοπική έκφραση του hTERT έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιπέδων του mRNA του
γονιδίου Bmi1 μετά από εξωγενές οξειδωτικό στρες. Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση σχετικά
με τον μοριακό μηχανισμό στον οποίο το TERT δρα κατασταλτικά στο γονίδιο Bmi1.
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LEVELS OF BMI1 MRNA DECREASED UPON OXIDATIVE STRESS IN
CHO CELLS THAT OVEREXPRESS HTERT CONTRARY TO CONTROL
CELLS
Malamidou Angeliki1, Koliakos George1, Pantazaki Anastasia2
1
2

Laboratory of Biochemistry, Dept. of Chemistry, Aristotle University, 54124 Thessaloniki, Greece
Laboratory of Biochemistry, School of Medicine, 54124 Thessaloniki, Greece

An emerging role for PcG proteins, with core component the Bmi1, is their involvement in
maintaining redox balance. The balance between intracellular ROS and antioxidant molecules is
vital in determining the rate of oxidative damage accumulation and the impaired function of
satellite cells, in aging and in neurodegenerative diseases, where the anti-oxidative capacity has
been decreased. Dysfunctional mitochondria contribute to oxidative stress, through the
generation of ROS, which has been linked to brain aging and neurodegeneration. Several in vitro
studies have demonstrated the ability of TERT to has shuttled from the nucleus to the
mitochondria upon oxidative stress, where it decreases the: levels of ROS, DNA damage, and
apoptosis, and improves the: mitochondrial membrane potential, respiration, and complex I.
Additionally, it was shown that less damage was accumulated due to external oxidative insult in
the nuclei of hTERT overexpressing cells as compared to the control cells. The aim of this work
was to determine the mRNA levels of Bmi1 upon oxidative stress in CHO cells that overexpress
hTERT compare to the control cells. We found that Bmi1 mRNA levels increased after exogenous
oxidative stress in CHO cells, while TERT mRNA levels have no significant differences. In addition,
we surprisingly showed that ectopic expression of hTERT results in a reduction of Bmi1 mRNA
levels after exogenous oxidative stress. Further investigation required about the molecular
mechanism in which TERT acts suppressively to Bmi1 gene.

143

Πρακτικά 40ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Βέροια, 24-26 Μαϊου 2018

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ CERATITIS FAR (DIPTERA: TEPHRITIDAE)
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Το σύμπλεγμα ειδών Ceratitis FAR ανήκει στην οικογένεια Tephritidae και αποτελείται από τα
αφρικανικά είδη C. fasciventris, C. anonae C. rosa και το πρόσφατα χαρακτηρισμένο C. quilicii. Όλα
τα μέλη του συμπλέγματος έχουν ιδιαίτερη οικονομική σημασία, λόγω του γεγονότος ότι
προσβάλλουν και παρασιτούν σε ποικιλία εμπορεύσιμων φρούτων και λαχανικών. Η απουσία
έντονων μορφολογικών διαφορών, σε συνδυασμό με τη γονιδιακή ροή που παρατηρείται
μεταξύ τους, δυσχεραίνει τη διάκριση των μελών του συμπλέγματος και δημιουργεί προβλήματα
στη διαχείριση και αντιμετώπισή τους. Για το λόγο αυτό, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την
αποσαφήνιση των φυλογενετικών τους σχέσεων και την ανάπτυξη γενετικών/μοριακών δεικτών
για αξιόπιστη ταυτοποίησή τους. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε ο πολυμορφισμός
μιτοχονδριακών αλληλουχιών σε τέσσερις εργαστηριακές αποικίες, δύο του είδους C. rosa (από
Κένυα και Nότια Αφρική) και δύο του είδους C. quilicii (από Κένυα και Nότια Αφρική), οι οποίες
διατηρούνται στο Εργαστήριο Ελέγχου Παρασιτικών Εντόμων του FAO/IAEA (Seibersdorf,
Austria). Πραγματοποιήθηκε ενίσχυση και αλληλούχιση τμημάτων των γονιδίων COI και ND6 σε
συνολικά 20 άτομα. Με τη χρήση βιοπληροφορικών εργαλείων καθορίστηκαν οι απλότυποι των
ατόμων και εντοπίστηκαν θέσεις γενετικών πολυμορφισμών μεταξύ των αποικιών. Επιπρόσθετα,
πραγματοποιήθηκε στοίχιση και κατασκευάστηκαν φυλογενετικά δέντρα με αλληλουχίες COI και
ND6 από μία εργαστηριακή αποικία C. fasciventris που αναλύθηκαν σε προηγούμενη μελέτη του
εργαστηρίου, αλλά και αλληλουχίες των παραπάνω γονιδίων που ανακτήθηκαν από τις βάσεις
δεδομένων και αντιπροσωπεύουν όλα τα μέλη του συμπλέγματος FAR.
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The Ceratitis FAR species complex belongs to the Tephritidae family and consists of the African
species C. fasciventris, C. anonae, C. rosa and the newly characterized C. quilicii. All members of
the complex are of economic importance since they are infesting and destroying a variety of
fruits and vegetables. The absence of robust morphological differences, along with the ongoing
gene flow among them, makes species identification difficult, thus causing problems to their
management and control efforts. Therefore, the exploration of the phylogenetic relationships
and the development of reliable molecular markers for the discrimination of the complex
members are of great interest. In the present study, mitochondrial DNA polymorphism in four
laboratory colonies: two of C. rosa (originating from Kenya and South Africa) of two of C. quilicii
(originating from Kenya and South Africa) maintained in the Joint FAO/IAEA Insect Pest Control
Laboratory (Seibersdorf, Austria) was studied. Fragments of the COI and ND6 genes from 20
specimens were amplified and sequenced. Haplotypes were determined and single nucleotide
polymorphisms (SNPs) were identified. Furthermore, alignments with COI and ND6 sequences
from a C. fasciventris laboratory colony previously analyzed by our group, as well as with
corresponding sequences representing all FAR complex members derived from GenBank were
performed and phylogenetic trees were constructed.
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Μάστορα Ειρήνη, Φλώρου Ζωή, Πετεινάκη Ευθυμία
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η προσβολή του γεννητικού συστήματος των ανδρών από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων
αποτελεί μία από τις πλέον κοινές σεξουαλικά μεταδιδόμενες περιπτώσεις ιογενούς αιτιολογίας.
Σκοπός ήταν να μελετηθεί εάν ο ασυμπτωματικός πληθυσμός είναι εκτεθειμένος στον ιό HPV
καθώς και να καθοριστούν οι τύποι χαμηλού και υψηλού κινδύνου, ώστε να εκτιμηθεί η
σκοπιμότητα εμβολιαστικής κάλυψης του ανδρικού πληθυσμού έναντι του ιού. Η παρουσία του
ιού HPV εξετάσθηκε συνολικά σε 57 ουρηθρικά δείγματα υγιών ανδρών αναπαραγωγικής
ηλικίας. Η ανίχνευση και η τυποποίηση των ιών HPV χαμηλού και υψηλού κινδύνου
πραγματοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης
πραγματικού χρόνου έπειτα από την εξαγωγή γενετικού υλικού. Ο ιός εντοπίστηκε σε 11 από
τους 57 άνδρες. Το ποσοστό εύρεσης των τύπων χαμηλού κινδύνου ήταν συνολικά 7%. Ο HPV 6
και ο HPV 11 εντοπίστηκαν σε ποσοστό 3,5%. Το ποσοστό εύρεσης των τύπων υψηλού κινδύνου
ήταν συνολικά 12,3%. Οι HPV 16, HPV 18, HPV 35, HPV 39, HPV 45, HPV 51, HPV 56, HPV 58 και
HPV 59 δεν εντοπίστηκαν σε κανένα δείγμα. Ο HPV 31 και ο HPV 33 εντοπίστηκαν σε ποσοστό
5,3%, ενώ ο HPV 52 εντοπίστηκε σε ποσοστό 1,7%. Δεν παρατηρήθηκε ταυτόχρονη παρουσία
παραπάνω του ενός τύπου. Ο HPV συναντάται συνολικά σε ποσοστό 19,3% στους άνδρες, παρότι
δεν προκαλεί κλινική εκδήλωση. Η συχνότητα του ιού σε αυτό το ποσοστό και μάλιστα σε δείγμα
ασυμπτωματικών φορέων, είναι ανησυχητική. Τα ευρήματα λειτουργούν προσθετικά στη
γενικότερη κατανόηση της επιδημιολογίας του ιού HPV στον ανδρικό πληθυσμό. Ακόμη,
συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσης σχετιζόμενης με την εισαγωγή του HPV εμβολιασμού και
στα αγόρια, ενώ αποτελούν χρήσιμα στοιχεία ως βασικές προηγηθείσες του εμβολιασμού
μετρήσεις.
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DETECTION AND GENOTYPING OF HUMAN PAPILLOMA VIRUS IN
THE UROGENITAL SYSTEM OF ASYMPTOMATIC MEN
Mastora Eirini, Florou Zoi, Peteinaki Euthimia
Laboratory of Microbiology, Department of Medicine, School of Health Sciences, University of Thessaly

Genital infection with human papilloma virus is one of the most common sexually transmitted
diseases of viral etiology. The aim was to study whether the asymptomatic population is
exposed to HPV virus as well as to determine the low and high risk types, in order to assess the
feasibility of men’s vaccination coverage against the virus. HPV prevalence was examined in 57
urine samples of healthy reproductive aged men. Detection and genotyping of HPV low and
high risk viruses were performed by the real-time quantitative polymerase chain reaction
method following DNA extraction. The virus was detected in 11/57 men. The low risk types’
detection rate was 7%. HPV 6 and HPV 11 were detected in 3,5%. The high risk types’ detection
rate was 12,3%. HPV 16, HPV 18, HPV 35, HPV 39, HPV 45, HPV 51, HPV 56, HPV 58 and HPV 59
were not detected in any sample. HPV 31 and HPV 33 were detected in 5,3%, while HPV 52 was
detected in 1,7%. No simultaneous presence of more than one type was observed. HPV was
found in 19,3% of men, although the virus does not cause clinical manifestations. Virus high
frequency, especially among asymptomatic men, is worrying. The findings contribute
additionally to the general understanding of HPV epidemiology in the male population. They
also contribute to the acquisition of knowledge related to the introduction of HPV vaccination in
boys, and are useful data as pre-vaccination analyses.
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Μάστορα Ειρήνη, Φλώρου Ζωή, Πετεινάκη Ευθυμία
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η προσβολή του γεννητικού συστήματος των γυναικών από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων
αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Σκοπός ήταν να
μελετηθεί εάν ο ασυμπτωματικός πληθυσμός είναι εκτεθειμένος στον ιό HPV καθώς και να
καθοριστούν οι τύποι υψηλού κινδύνου, ώστε να εκτιμηθεί η σκοπιμότητα εμβολιαστικής
κάλυψης του γυναικείου πληθυσμού με το νέο προστατευτικό εμβόλιο. Η παρουσία του ιού HPV
εξετάσθηκε συνολικά σε 94 τραχηλικά δείγματα υγιών, Test Pap αρνητικών, μη εμβολιασμένων
γυναικών. Η ανίχνευση και η τυποποίηση των ιών HPV υψηλού κινδύνου πραγματοποιήθηκαν με
τη μέθοδο της ποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου έπειτα
από την εξαγωγή γενετικού υλικού. Ο ιός εντοπίστηκε σε 22 από τις 94 γυναίκες. Το ποσοστό
εύρεσης των τύπων υψηλού κινδύνου ήταν συνολικά 23,4%. Οι HPV 52, HPV 39, HPV 59, HPV 16,
HPV 31, HPV 33, HPV 56, HPV 18, HPV 51, HPV 58 και HPV 35 εντοπίστηκαν κατά σειρά με
κλιμακούμενο ποσοστό, ενώ ο HPV 45 δεν εντοπίστηκε σε κανένα δείγμα. Ακόμη, παρατηρήθηκε
ταυτόχρονη παρουσία παραπάνω του ενός τύπου σε ποσοστό 9,6%. Ο HPV συναντάται συνολικά
σε ποσοστό 23,4% στις γυναίκες, παρότι δεν προκαλεί κλινική εκδήλωση. Η συχνότητα του ιού
σε αυτό το ποσοστό και μάλιστα σε δείγμα ασυμπτωματικών φορέων, είναι ανησυχητική. Τα
ευρήματα λειτουργούν προσθετικά στη γενικότερη κατανόηση της επιδημιολογίας του ιού HPV
στο γυναικείο πληθυσμό. Ακόμη, συμβάλλουν στην κατάδειξη της σπουδαιότητας
αντικατάστασης του τετραδύναμου από το εννεαδύναμο HPV εμβόλιο, ενώ αποτελούν χρήσιμα
στοιχεία ως προηγηθείσες του εμβολιασμού μετρήσεις. Η διεξαγωγή προοπτικών
τυχαιοποιημένων μελετών κρίνεται επιβεβλημένη ώστε να περιορισθεί σταδιακά η εξάπλωση
του ιού, μα και των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων παθογόνων γενικότερα.
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DETECTION AND GENOTYPING OF HUMAN PAPILLOMA VIRUS IN
THE GENITAL SYSTEM OF ASYMPTOMATIC NON VACCINATED
WOMEN
Mastora Eirini, Florou Zoi, Peteinaki Euthimia
Laboratory of Microbiology, Department of Medicine, School of Health Sciences, University of Thessaly

Cervical cancer is a common cancer in women worldwide and a compelling body of clinical,
epidemiological, molecular, and experimental evidence has established the etiological
relationship between some sexually transmitted HPV genotypes and cervical neoplasia
throughout the world. The aim was to study whether the asymptomatic population is exposed
to HPV virus as well as to determine the high risk types in order to assess the feasibility of
women’s vaccination with the new protective vaccine. HPV prevalence was examined in 94
cervical samples of healthy, Test Pap negative, unvaccinated women. Detection and genotyping
of HPV high risk viruses were performed by the real-time quantitative polymerase chain reaction
method following DNA extraction. The virus was detected in 22/94 women. The high risk types’
detection rate was 23.4%. HPV 52, HPV 39, HPV 59, HPV 16, HPV 31, HPV 33, HPV 56, HPV 18, HPV
51, HPV 58 and HPV 35 were ranked sequentially, while HPV 45 was not detected in any sample.
In addition, more than one type was present at 9.6%. HPV was found in 23.4% of women,
although the virus does not cause clinical manifestations. Virus high frequency, especially
among asymptomatic women, is worrying. The findings contribute additionally to the general
understanding of HPV epidemiology in the female population. They also contribute to
demonstrating the importance of replacing HPV4 with HPV9 vaccine, and are useful data as prevaccination analyses. Conducting prospective randomized trials is considered necessary so as to
limit virus spread.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙ-ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΣΕ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Μήτσιος Δημήτρης1, Χονδρού Πελαγία1, Πλέσσας Σταύρος2, Παππά Αγλαΐα1, 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

Ως προβιοτικοί ορίζονται οι ζωντανοί, μη παθογόνοι μικροοργανισμοί οι οποίοι όταν
χορηγηθούν σε κατάλληλες ποσότητες, προσφέρουν θετική επίδραση στην υγεία του ατόμου.
Πολυάριθμες μελέτες έχουν αποδείξει την ευεργετική δράση των προβιοτικών στην
αντιμετώπιση γαστρεντερικών διαταραχών, όπως το συνδρόμο ευερέθιστου εντέρου, η νόσος
του Crohn και η ιδιοπαθής ελκώδης κολίτιδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια
αρκετές μελέτες εστιάζουν επίσης στα πιθανά οφέλη των προβιοτικών έναντι δερματικών
παθήσεων. Στην παρούσα μελέτη, ερευνήθηκε η πιθανή αντι-πολλαπλασιαστική δράση
επιλεγμένων προβιοτικών στελεχών σε ανθρώπινες καρκινικές και μετασχηματισμένες
κυτταρικές σειρές δέρματος. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόστηκε η τεχνική της SRB
(Sulforhodamine B assay) η οποία βασίζεται στην ιδιότητα της χρωστικής sulforhodamine B να
προσδένεται ηλεκτροστατικά σε κυτταρικές πρωτεΐνες, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο τον
προσδιορισμό της κυτταρικής πυκνότητας. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν αναστολή της
ανάπτυξης των κυττάρων με δόσο- και χρόνο-εξαρτώμενο τρόπο σε όλα τα προβιοτικά στελέχη
που δοκιμάστηκαν. Πιο συγκεκριμένα, το στέλεχος το οποίο εκδήλωσε την ισχυρότερη αντίπολλαπλασιαστική δράση τόσο στα καρκινικά όσο και στα μετασχηματισμένα κύτταρα δέρματος
ήταν το L. paracasei K5, με την μείωση να ξεπερνά το 70% μετά από 48 ώρες.
Ευχαριστίες: H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «OPENSCREEN-GR: Ερευνητική
υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών
μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος» (MIS
5002691) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ANTI-PROLIFERATIVE EFFECTS OF
SELECTED PROBIOTIC MICROORGANISMS IN HUMAN SKIN CELL
LINES
Mitsios Dimitris1, Pelagia Chondrou1, Plessas Stavros2, Pappa Aglaia1, Alex Galanis1*
1

Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Health Sciences, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis 68100, Greece
2
Department of Agricultural Development, Faculty of Agriculture and Forestry, Democritus University of Thrace,
Orestiada, 68200, Greece

Probiotics are defined as live, non-pathogenic microorganisms which, when administered in
adequate quantity, have a positive impact on host's health. Numerous studies support the
probiotic use in the treatment of several gastrointestinal disorders, such as the irritable bowel
syndrome, the Crohn’s disease and the idiopathic ulcerative colitis. Interestingly, there is
increasing evidence in literature, that the use of probiotics is correlated with beneficial effects
against skin disorders. In the present study, we investigated the anti-proliferative effects of
selected probiotic strains on cancer and transformed human skin cell lines. To this end, we
employed the sulforhodamine B assay (SRB), which is based on the ability of the sulforhodamine
B dye to bind electrostatically to cellular proteins, allowing the determination of cell number and
density. Our results showed cell growth inhibition in a time- and dose-dependent manner in all
probiotic strains tested. In particular, treatment of both cancer and transformed skin cells with
viable L. paracasei K5 for 48 hours, caused an up to 70% reduction in cell survival.
Acknowledgements: This work was financed by the project «OPENSCREEN-GR: An Open-Access
Research Infrastructure of Target-Based Screening Technologies and Chemical Biology for Human
and Animal Health, Agriculture and Environment» (MIS 5002691) (NSRF 2014-2020).
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ
ΙΧΘΥΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (ΑΙΓΑΙΟ
ΠΕΛΑΓΟΣ, ΕΛΛΑΔΑ)
Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος, Δημαρχοπούλου Δόμνα, Τσίκληρας Αθανάσιος
Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, email: atsik@bio.auth.gr

Η εκτίμηση της αλιευτικής κατάστασης των ιχθυαποθεμάτων αποτελεί, παγκοσμίως, τη βάση της
βιώσιμης αλιευτικής διαχείρισης. Λόγω της ένδειας ή απουσίας δεδομένων και χρονοσειρών σε
περιοχές όπως η Μεσόγειος και σε χώρες όπως η Ελλάδα, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για
ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης της κατάστασης των αποθεμάτων με περιορισμένες απαιτήσεις σε
δεδομένα. Μια τέτοια μέθοδος είναι η CMSY η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα ελαστικότητας και
συλλήψεων για την εκτίμηση σημείων αναφοράς αλιευτικής πίεσης (F) και βιομάζας (Β) σε σχέση
με τις τιμές που αντιστοιχούν στη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (MSY). Στην παρούσα εργασία
πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της κατάστασης 11 αποθεμάτων στην περιοχή των Σποράδων, με
τη μέθοδο CMSY και με βάση δεδομένα συλλήψεων (1982-2016) και βιομάζας (1994-2016). Τα
αποθέματα αυτά επιλέχθηκαν με βάση τις συνολικές συλλήψεις τους από το 1982 έως και το
2016. Από το σύνολο των 11 αποθεμάτων, 9 (82%) υπόκεινται σε καθεστώς υπεραλίευσης (F >
Fmsy) και 10 (91%) βρίσκονται εκτός ασφαλών βιολογικών ορίων (B 0.5 Bmsy). Κανένα απόθεμα
δεν χαρακτηρίστηκε ως υγιές, δηλαδή να μην υπόκειται σε υπεραλίευση και παράλληλα να
διατηρεί βιομάζα υψηλότερη από αυτή που είναι ικανή να παράγει τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση
(MSY). Η κατάσταση των αποθεμάτων των Σποράδων επιβεβαιώνει, σε μικρότερη κλίμακα,
προηγούμενες έρευνες για τα αποθέματα των ελληνικών θαλασσών και της Μεσογείου τα οποία
βρίσκονται επίσης σε κακή κατάσταση. Για την ανάκαμψη τους απαιτείται μείωση της αλιευτικής
πίεσης με περιορισμό των ημερών αλιείας και καλύτερο έλεγχο των αλιευτικών πρακτικών.
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ESTIMATING THE STOCK STATUS OF FISHES IN SPORADES ISLANDS
(AEGEAN SEA, GREECE)
Michailidis Konstantinos, Dimarchopoulou Donna, Tsikliras Athanassios
Laboratory of Ichthyology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Εmail:
atsik@bio.auth.gr

Fisheries stock assessment constitutes a cornerstone for sustainable fisheries management. Due
to the scarcity of data in many countries of the Mediterranean Sea, such as Greece, there is an
urgent need for stock assessment methods with limited data requirements. One such method is
CMSY which uses catch and resilience to estimate reference points of fishing pressure (F) and
biomass (B) relative to the ones that can produce the maximum sustainable yield (MSY). In the
present work we estimated the status and exploitation level of 11 fish stocks in Sporades Islands
using the CMSY method based on catch (1982-2016) and biomass (1994-2016) data. The studied
stocks were selected according to their total landings from 1982 to 2016. Of the 11 stocks, 9
(82%) were subject to ongoing overfishing (F > Fmsy) and 10 stocks (91%) were outside of safe
biological limits (B 0.5 Bmsy). No stock could be considered healthy, defined by not being
subject to overfishing and having a biomass above the one that corresponds to MSY. The stock
status in Sporades Islands confirms, to a narrow geographical extent, previous studies regarding
the Greek and Mediterranean stocks that are also in poor condition. Stock recovery would
require reduction of fishing pressure by limiting the actual days at sea and more efficient
controlling of fishing practices.
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ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΧΩΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ
ΤΡΩΚΤΙΚΑ (RODENTIA);
Μιχαηλίδου Δανάη-Ελένη, Λαζαρίνα Μαρία, Σγαρδέλης Στέφανος
Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.

Η γνώση των χωρικών προτύπων της ποικιλότητας είναι απαραίτητη για την κατανόηση των
οικολογικών και εξελικτικών διεργασιών. Η αποτύπωση και διερεύνηση τους συμβάλλει στη
βελτίωση της ικανότητας πρόβλεψης της απόκρισης των ειδών στις διαταραχές, καθώς και στην
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων διατήρησης. Η μεταβλητότητα της ποικιλότητας με τη
γεωγραφική περιοχή έχει αποδοθεί σε εξελικτικούς, ιστορικούς, περιβαλλοντικούς παράγοντες,
τη διαθεσιμότητα πόρων/ενέργειας κ.α. Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε να αποτυπώσουμε
τα πρότυπα ποικιλότητας των τρωκτικών (Rodentia) σε επίπεδο γένους σε παγκόσμια κλίμακα
χρησιμοποιώντας μια νέα προσέγγιση της σχέσης αριθμού ειδών-επιφάνειας. Διερευνήσαμε πώς
εξελικτικοί παράγοντες (χρόνος διαφοροποίησης), μορφολογικά χαρακτηριστικά των γενών
(μέγεθος σώματος) και το εύρος διανομής των γενών επιδρούν στα παρατηρούμενα πρότυπα
ποικιλότηας. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους της σχέσης αριθμού ειδών-επιφάνειας
ως δείκτες α- και β-ποικιλότητας, μελετήσαμε τη σχέση του ρυθμού αντικατάστασης των ειδών
με την τοπική και περιφερειακή ποικιλότητα. Η ελάχιστη επιφάνεια στην οποία καταγράφεται ο
συνολικός αριθμός ειδών κάθε γένους, αυξάνει με το βαθμό επικάλυψης των διανομών των
ειδών, το μέσο μέγεθος σώματος του γένους, και με την αναλογία περιμέτρου/επιφάνειας
διανομής, ενώ δε σχετίζεται με τον χρόνο διαφοροποίησης. Κατά συνέπεια, οι ιστορικοί
παράγοντες που διαμορφώνουν την ειδογένεση και εξαφάνιση, καθώς και τα μορφολογικά
χαρακτηριστικά της ταξινομικής ομάδας που συνδέονται με την ικανότητα αξιοποίησης
διαφορετικών οικοθέσεων αποτελούν τους καθοριστικούς παράγοντες της διανομής των ειδών
σε ηπειρωτική κλίμακα. Τέλος, η κλίση της καμπύλης αριθμού ειδών-επιφάνειας αυξάνει με τη γποικιλότητα, ενώ μειώνεται με την α-ποικιλότητα (αρχικός συντελεστή της καμπύλης),
καταδεικνύοντας ότι ο ρυθμός αντικατάστασης των ειδών εξαρτάται από τη βιογεωγραφική
περιοχή και το συνολικό πλούτο ειδών του γένους.
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WHAT DRIVES SPATIAL DIVERSITY DISTRIBUTION IN RODENTS
(RODENTIA)?
Michailidou Danai-Eleni
Department of Ecology, School of Biology AUTh

The knowledge of the spatial patterns of species diversity is necessary for understanding
ecological and evolutionary processes. Their capture and exploration contributes to the
improvement of our ability to predict species’ response to disturbance and enables us to specify
our conservation priorities. Variability in diversity between different regions have been
attributed to evolutionary, historic, environmental factors, the availability of energy/resources,
etc. In the present study we tried to describe the global diversity patterns of the order Rodentia
at genus level using a new approach of the species-area relationship. We investigated how
evolutionary factors (diversification time), morphological traits of the genus (body size) and
range size affect the observed diversity patterns. Additionally, using the parameters of the
species-area relationship as α- and β-diversity indices we studied the relationship of species
turnover rate with local and regional. The minimum area where the complete species number of
each genus is recorded, increases with the degree of overlap between species, mean body size
and the ratio of perimeter to area of the distribution, while there was no link with diversification
time. Consequently, the historical factors that shape speciation and extinction, as well as the
morphological traits of species which enable them to utilize different ecological niches are the
main drivers of species distribution at continental scale. Finally, the slope of species-area curve
increases with γ-diversity, while declines with α-diversity (the intercept of the curve) showing
that species turnover rate depends on the biogeographical region and the total species number
of genus.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ
ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΥ LACTOBACILLUS CASEI
Μουχτάρη Αρετή1,Αϊνδελής Γεώργιος1,Φραγκούλης Κωνσταντίνος1,Τιπτιρή-Κουρπέτη
Αγγελική1,Υψηλάντης Πέτρος2,Σιμόπουλος Κωνσταντίνος2,Παππά Αγλαΐα1,Χλίχλια
Αικατερίνη1
1

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιούπολη-Δραγάνα,
Αλεξανδρούπολη
2
Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Πανεπιστημιούπολη-Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι από τους συνηθέστερους τύπους νεοπλασίας με αυξημένα
ποσοστά θνησιμότητας. Έντονο ενδιαφέρον υπάρχει για εναλλακτικούς τρόπους πρόληψης και
αντιμετώπισης, με στόχο την ελαχιστοποίηση ανεπιθύμητων παρενεργειών των
χημειοθεραπειών και των ισχυρά επεμβατικών θεραπευτικών μεθόδων. Τα Gram θετικά
οξυγαλακτικά βακτήρια, γνωστά για τις αντιμεταλλαξιγόνες και ανοσορυθμιστικές ιδιότητές τους
ειναι μια υποσχόμενη προσέγγιση προς αυτή τη κατεύθυνση. Σε προηγούμενη μελέτη είχε
δειχθεί ότι καθημερινή, από του στόματος χορήγηση 109 CFU βιώσιμου προβιοτικού
Lactobacillus casei ATCC393 για 14 ημέρες έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεγέθους
εκτοπικά αναπτυσσόμενων όγκων παχέος εντέρου (σε σχέση με τους αντίστοιχους στους μύεςμάρτυρες). Στην παρούσα μελέτη διευρευνήσαμε το προφίλ παραγωγής κυτταροκινών in vivo
στο περιβάλλον του όγκου καθώς και την ενεργοποίηση αποπτωτικών δεικτών στους
πειραματικούς όγκους. Παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα κυτταροκινών τύπου Th1, όπως IFNγ, IL12p40, στους όγκους των ποντικών που λάμβαναν το προβιοτικό. Η έκφραση γονιδίων που
εμπλέκονται σε αποπτωτικά μονοπάτια ελέγχθηκε με real-time PCR, ενώ με ανοσοαποτύπωση
Western πραγματοποιήθηκε η ανίχνευση ενεργοποίησης κασπασών (3, 6, 9) και αποπτωτικών
δεικτών (cleaved PARP1). Τα παραπάνω δεδομένα υποδηλώνουν ότι ο προβιοτικός L. casei
ρυθμίζει την έκφραση κυτταροκινών με τρόπο που υποδεικνύει Th1 ανοσολογικές αποκρίσεις
και επίσης οδηγεί στην ενεργοποίηση των αποπτωτικών δεικτών που υποστηρίζουν την
αυξημένη θανάτωση καρκινικών κυττάρων.
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INVESTIGATION OF CYTOKINE PRODUCTION AND APOPTOTIC
MARKER ACTIVATION IN AN EXPERIMENTAL TUMOR MODEL
FOLLOWING
ORAL
ADMINISTRATION
OF
PROBIOTIC
LACTOBACILLUS CASEI
Mouhtari Areti1, Aindelis Georgios1, Fragkoulis Konstantinos1, Tiptiri-Kourpeti Angeliki1,
Ypsilantis Petros2, Simopoulos Constantinos2, Pappa Aglaia1, Chlichlia Katerina1
1

Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace, University Campus-Dragana,
Alexandroupolis
2
Laboratory of Experimental Surgery and Surgical Research, Department of Medicine, Democritus University of Thrace,
University Campus-Dragana, Alexandroupolis

Colon cancer is one of the most common neoplastic types with high mortality rates. Alternative
ways of prevention and treatment, in order to minimize the side effects of
chemotherapies/invasive therapies, are of high interest. Gram positive lactic acid bacteria (LAB),
known for their non-mutagenic and immunomodulatory properties are a promising approach to
that direction. In previous studies it was shown that daily oral administration of 109 CFU live
Lactobacillus casei ATCC393 for 14 days contributed to a significant reduction in the tumor
volume of the ectopically developed colon tumor as compared to control mice. In this study we
investigated the cytokine production profile in vivo in the tumor microenvironment as well as
the activation of apoptotic cascades in probiotic-fed mice. Increased levels of Th1 cytokines,
such as INF-γ and IL12p40, were observed in tumors excised from probiotic-fed mice. Gene
expression analysis of genes that are involved in apoptotic pathways was performed by realtime PCR and the detection of activated caspases (3, 6, 9) as well as apoptotic markers (cleaved
PARP1) by Western Blot analysis. These data suggest that daily oral administration of the
probiotic L. casei regulates cytokine expression in the tumor microenvironment towards Th1
cell-mediated responses and in parallel modulates the activation of apoptotic markers
corroborating the increased cancer cell death in tumor-bearing mice.
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ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΓΕΝΩΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ
ΜΟΤΙΒΑ
ΕΝΔΟΤΥΠΙΚΩΝ
ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΝΤΕΡΟΪΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Νικολαΐδης Μάριος1*, Μιμούλη Καλλιόπη1, Κυριακοπούλου Ζαχαρούλα2, Τσιμπίδης
Μιχαήλ1, Τσακογιάννης Δημήτριος2, Μαρκουλάτος Παναγιώτης2, Αμούτζιας Δ. Γρηγόριος1
1

Εργαστήριο Βιοπληροφορικής, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας email:
mnikolaidis@bio.uth.gr
2
Εργαστήριο Μοριακής Iολογίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο ανασυνδυασμός είναι μια κινητήρια δύναμη για την εμφάνιση, εξέλιξη και τις επιδημίες των
Εντεροϊών, ένα μεγάλο γένος των ιών Picorna, υψίστης σημασίας τόσο για την υγεία των
ανθρώπων όσο και των ζώων. Αναλύοντας 2949 πλήρεις αλληλουχίες/κωδικές περιοχές,
παρέχεται για πρώτη φορά μια λεπτομερής και σφαιρική εικόνα των προτύπων ενδοτυπικών
ανασυνδυασμών και θερμών σημείων ανασυνδυασμού. Δύο εξέχοντα θερμά σημεία
ανασυνδυασμού βρέθηκαν στον κόμβο της 5' αμετάφραστης-καψιδιακής περιοχής και στην
αρχή της P2 περιοχής. Γενικότερα, η P2 βρέθηκε να είναι εμπλουτισμένη σε γεγονότα
ανασυνδυασμού. Φυλογενετικές ομάδες με εξέχοντα ρόλο που ενέχονται σε γεγονότα
ανασυνδυασμού είναι οι E71 και CVA6 στην ομάδα των Εντεροϊών Α, οι Ε30 και Ε6 στην ομάδα
των Εντεροϊών Β και οι Πολιοιοί 1 και 2 όσων αφορά τους Εντεροϊούς C. Επιπλέον πολλά
γεγονότα ανασυνδυασμού εμπλέκουν δότες που δεν έχουν αλληλουχηθεί, προτείνοντας έτσι την
ύπαρξη μιας τεράστιας περιβαλλοντικής δεξαμενής γενετικής παραλλακτικότητας που
παρουσιάζει μεγάλη δυνατότητα εμφάνισης νέων γενετικά τροποποιημένων παθογόνων μέσω
ανασυνδυασμού
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LARGE-SCALE GENOMIC ANALYSIS REVEALS RECURRENT PATTERNS
OF INTERTYPIC RECOMBINATION IN HUMAN ENTEROVIRUSES
Nikolaidis Marios1*, Mimouli Kalliopi1, Kyriakopoulou Zaharoula2, Tsimpidis Michail1,
Tsakogiannis Dimitrios2, Markoulatos Panayotis2, Amoutzias D. Grigoris1
1

Bioinformatics Laboratory, Biochemistry and Biotechnology Department, University of Thessaly email:
mnikolaidis@bio.uth.gr
2
Molecular Virology Laboratory, Biochemistry and Biotechnology Department, University of Thessaly

Recombination is a driving force for the emergence, evolution and virulence/epidemics of
Enteroviruses, a major genus of Picornaviridae important for human and animal health. By
analyzing 2949 complete genomes/coding sequences, we provide for the first time a thorough
and global overview of the patterns of intertypic recombination and hotspots between the
genogroups of this genus. Two prominent recombination hotspots are identified, at the 5UTRcapsid region junction, and at the beginning of the P2 region. In general, P2 was enriched in
recombination events. Key phylogenetic groups implicated in recombination events are E71 and
CVA6 in Enterovirus A species, E30 and E6 in Enterovirus B species, Poliovirus 1 and 2 in
Enterovirus C species. In addition, many recombination events involve donors that have not
been sequenced yet, thus strongly suggesting an enormous environmental reservoir of genetic
variation with a high potential for the emergence of new modified pathogens by recombination.
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Ο ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ THPOK ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΝΕΙ
ΔΙΑΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ
ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ Β ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΪΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ
Νικοπούλου Χρύσα, Παναγόπουλος Γεώργιος, Σιανίδης Γεώργιος, Ψαρρά Ελένη, Ford
Ethan, Θάνος Δημήτρης
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, ΙΙΒΕΑΑ/ Σωρανού Εφεσίου 4, 115 27 Αθήνα

Η μόλυνση κυττάρων με ιούς έχει ως αποτέλεσμα την στοχαστική ενεργοποίηση του γονιδίου
της Ιντερφενόνης β. Σε προηγούμενες μελέτες είχαμε ταυτοποιήσει τρεις Alu περιοχές στο
γονιδίωμα οι οποίες περιέχουν θέσεις πρόσδεσης για τον μεταγραφικό παράγοντα NF-κB και
ονομάστηκαν NRCs (NF-κB Reception Centers). Τα NRCs λειτουργούν δεσμεύοντας και
οδηγώντας τον NF-κB στον ενισχυτή της IFN-β μέσω στοχαστικών διαχρωμοσωμικών
αλληλεπιδράσεων. Σε αυτή την εργασία δείχνουμε πως ο μεταγραφικός παράγοντας ThPOK
δεσμεύεται συνεργατικά με τον NF-κB στα NRCs και διαμεσολαβεί στη φυσική εγγύτητά τους με
το γονίδιο της IFN-β μέσω της ικανότητάς του να ολιγομερίζεται όταν δεσμεύεται στο DNA. Η
καταστολή της έκφρασης του ThPOK μειώνει δραματικά τη συχνότητα των διαχρωμοσωμικών
αλληλεπιδράσεων, τη δέσμευση του NF-κB στον ενισχυτή της IFN-β καθώς και την ενεργοποίηση
του γονιδίου της IFN-β. Επίσης, αποδεικνύουμε πως η συνεργατική πρόσδεση του ThPOK και του
NF-κB από την ίδια πλευρά της διπλής έλικας του DNA απαιτείται για τη δημιουργία
διαχρωμοσωμικών αλληλεπιδράσεων και τη διάκριση των NRCs από ποικίλες άλλες Alu
αλληλουχίες που φέρουν θέσεις πρόσδεσης για τον NF-κB. H εργασία μας δείχνει πώς η
συνεργατική πρόσδεση στο DNA των στερεοειδικώς ευθυγραμμισμένων μεταγραφικών
παραγόντων παρέχει την απαραίτητη υπερευαισθησία για τις στοχαστικές αποκρίσεις του
κυττάρου κατά την ιική μόλυνση.
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THE TRANSCRIPTION FACTOR THPOK ORCHESTRATES STOCHASTIC
INTERCHROMOSOMAL INTERACTIONS REQUIRED FOR IFN-Β VIRUS
INDUCIBLE GENE EXPRESSION
Nikopoulou Chrysa, Panagopoulos Georgios, Sianidis Georgios, Psarra Eleni, Ford Ethan,
Thanos Dimitris
Molecular Biology Laboratory ΙΙΒΕΑΑ, 4 Soranou Efessiou Street, Athens 11527, Greece

Virus infection induces stochastic activation of the Interferon−β gene. We have previously
shown that three identified Alu-like DNA elements called NRCs (NF-κB Reception Centers)
function by capturing and delivering NF-κB to the IFN−β enhancer via stochastic
interchromosomal interactions. Here, we show that the transcription factor ThPOK binds
cooperatively with NF-κB to NRCs and mediates their physical proximity with the IFN−β gene via
its ability to oligomerize when bound to DNA. ThPOK knock down significantly decreased the
frequency of interchromosomal interactions, NF-κB DNA binding to the IFN−β enhancer and
virus-induced IFN−β gene activation. We also demonstrate that cooperative DNA binding
between ThPOK and NF-κB on the same face of the double DNA helix is required for
interchromosomal interactions and this feature distinguishes NRCs from various other Alu
elements in the genome bearing κB sites. These studies show how DNA binding cooperativity of
stereospecifically aligned transcription factors provides the necessary ultrasensitivity for the all
or none stochastic cell responses to virus infection.
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Ο ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ (LCRS) ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΕΣ:
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ντουντούμη Χρυσούλα1, Φλιάτουρα Βασιλική1, Μόσιαλος Δημήτριος2, Αμούτζιας Δ.
Γρηγόριος1
1
2

Εργαστήριο Βιοπληροφορικής, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Αναλύοντας περισσότερα από 1500 πρωτεώματα προκαρυωτών και βακτηριοφάγων,
παρέχουμε μία πρώτη, μεγάλης κλίμακας και σε επίπεδο γονιδιώματος, ανάλυση των ιδιοτήτων
και των λειτουργιών, στις οποίες εμπλέκονται οι Περιοχές Χαμηλής Πολυπλοκότητας (LCRs), σε
αυτές τις εξελικτικά αρχαίες γενεαλογίες. Aνάλογα με την αμινοξική τους σύσταση, αυτές οι
σχετικά απλές περιοχές, φαίνεται να σχετίζονται και να συμμετέχουν σε συγκεκριμένες μοριακές
λειτουργίες, όπως πρόσδεση των μορίων RNA και DNA καθώς και ιόντων μετάλλου.
Επιπροσθέτως, αυτές οι περιοχές έχουν ταυτοποιηθεί σε αρχέγονες και υψηλά εκφραζόμενες
πρωτεΐνες, όπως αυτές του ριβοσώματος, συγκεκριμένες μοριακές πρωτεΐνες-συνοδούς,
πρωτεΐνες του κυτταρικού τοιχώματος και της μεμβράνης.
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THE NEGLECTED BUT CRUCIAL ROLE OF LOW COMPLEXITY REGIONS
(LCRS) IN PROKARYOTES: IMPLICATIONS FOR EVOLUTION AND
BIOTECHNOLOGY
Ntountoumi Chrysoula1, Fliatoura Vasiliki1, Mosialos Dimitrios2, Amoutzias Grigorios1
1
2

Bioinformatics Laboratory, Biochemistry and Biotechnology Department, University of Thessaly
Microbiology Laboratory, Biochemistry and Biotechnology Department, University of Thessaly

By analyzing more than 1500 prokaryotic and phage proteomes, we provide the first highthroughput and genome scale analysis of the properties and functional role of Low Complexity
Regions (LCRs) in these ancient volutionary lineages. The specific amino acid content of these
rather simple regions is shown to be linked to certain molecular functions, such as RNA, DNA,
metal-ion binding. In addition, these regions have been identified in very ancient and usually
highly expressed proteins, such as certain chaperones and those of the ribosome, cell wall and
membrane.
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IN VITRO ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΡΙΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΑΣ
Ξάνθης Βασίλειος, Καραφουλίδου Ελένη, Μπογαδάκης Αθανάσιος, Γαλάνης Αλέξης,
Χλίχλια Κατερίνα, Παππά Αγλαΐα
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Σχολή Επιστημών Υγείας , Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Τα ευεργετικά για την υγεία οφέλη από αιθέρια έλαια (EOs) αποδίδονται γενικά σε
αντιοξειδωτικές δράσεις, αλλά οι μηχανισμοί παραμένουν ασαφείς. Σκοπός της μελέτης ήταν η
εκτίμηση της in vitro αντιοξειδωτικής και κυτταροπροστατευτικής ικανότητας των EOs που
εξάγονται από το Origanum onites L. (έλαιο ρίγανης - OO) και τη ρητίνη του Pistacia lentiscus var.
Chia (μαστιχέλαιο - MO), φυτά ιδιαίτερης εθνικής σημασίας. Τα κυριότερα συστατικά του OO
είναι η καρβακρόλη και η θυμόλη, ενώ του ΜΟ το α-πινένιο και το β-μυρκένιο. Η αντιοξειδωτική
δράση των ΕΟs και των κύριων συστατικών τους προσδιορίστηκε ως ικανότητα αναστολής των
ριζών DPPH και ABTS. Πραγματοποιήθηκε δοκιμασία προστασίας πλασμιδιακού DNA pBR322
παρουσία των ΕΟs κάτω από συνθήκες επαγωγής οξειδωτικών βλαβών και η προστατευτική
δράση παρατηρήθηκε ως μείωση των σχάσεων του DNA. Προσδιορίσθηκε η κυτταροτοξικότητα
των ΕΟs, καθώς και η πιθανή κυτταροπροστατευτική τους δράση έναντι επαγόμενου από H2O2
οξειδωτικού στρες σε κύτταρα HaCaT. Με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμασιών DPPH, ABTS
και προστασίας DNA, το OO επέδειξε καλύτερες αντιοξειδωτικές ιδιότητες σε σχέση με το ΜΟ.
Εντούτοις, το ΜΟ εμφάνισε αυξημένη κυτταρική προστασία σε σύγκριση με το ΟΟ, καθώς
προεπώαση με ΜΟ αύξησε τη κυτταρική βιωσιμότητα, πιθανότατα μέσω ενεργοποίησης της
αντιοξειδωτικής απόκρισης μέσω NrF2, καθώς παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στα επίπεδα
mRNA του NQO1, γνωστού γονίδιου στόχου του Nrf2. Συλλογικά, τα δεδομένα μας παρέχουν
στοιχεία για συμμετοχή των EOs στην προστασία από οξειδωτικό στρες και υποστηρίζουν την
ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης της ενεργοποίησης του Nrf2 και της ενδογενούς
αντιοξειδωτικής απόκρισης ως σημαντικού μηχανισμού δράσης των EΟs.
Ευχαριστίες: H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «OPENSCREEN-GR: Ερευνητική
υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών
μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος» (MIS
5002691).
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IN VITRO ANTIOXIDANT AND CYTOPROTECTIVE POTENTIAL OF
OREGANO AND MASTIC ESSENTIAL OILS
Xanthis Vasileios, Karafoulidou Eleni, Bogadakis Athanasios, Galanis Alex, Chlichlia
Katerina, Pappa Aglaia
Department of Molecular Biology and Genetics, School of Health Sciences Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis

Health-promoting benefits of essential oils (EOs) are generally attributed to antioxidative
actions, but mechanisms remain unclear. The objective of the study was to evaluate the in vitro
antioxidant and potential cytoprotective potential of EOs extracted from Origanum onites L.
(oregano oil - OO) and the resin of Pistacia lentiscus var. Chia (mastic oil - MO), plants of
significant national importance. HPLC analysis indicated that carvacrol and thymol are the major
components for OO, whereas α-pinene and β-myrcene are the major constituents for MO.
Antioxidant activity in terms of DPPH and ABTS radical scavenging activity of various
concentrations of the EOs and their major constituents was determined. Plasmid pBR322 DNA
protection activity of EOs and their components was monitored against H2O2-induced oxidative
damage and protective effect was observed as reduction of DNA strand scission. Cytotoxicity of
the EOs was determined and their cytoprotective potential was evaluated against H2O2-induced
oxidative damage in HaCaT cells. Based on the results of the DPPH, ABTS and DNA protection
assays, OO proved to have better antioxidant properties compared to MO. However, MO showed
increased cytoprotective potential compared to OO as MO treatment prior to H2O2 exposure
increased cell viability in HaCaT cells, most probably through the activation of the cellular
antioxidant Nrf2 response, as a significant increase in the mRNA levels of NQO1 was observed, a
known Nrf2 target gene. Collectively, our data provide evidence for the involvement of EOs in
protecting against oxidative stress and support the need for further research into the activation
of Nrf2 and the endogenous antioxidant response as an important mechanism of EOs’ action.
Acknowledgements: This work was financed by the project «OPENSCREEN-GR: An Open-Access
Research Infrastructure of Target-Based Screening Technologies and Chemical Biology for Human
and Animal Health, Agriculture and Environment» (MIS 5002691).
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΜΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
Ξάνθης Βασίλειος1, Πιστόλα Αναστασία1, Λιανού Θεοδώρα1, Μπιλάλη Άννα1, Δαρούση
Σμαρώ1, Παλλήκαρου Μύρια1, Χουσεΐν Ογλού Σαδίκ-Τζεμ1, Καλφαγιάννη ΜαλαματήΚωνσταντίνα2, Βραδέλης Στράτος2, Ζησιμόπουλος Αθανάσιος2
1
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Θράκης, Αλεξανδρούπολη

2

Η γαστρίνη είναι μια ορμόνη του κυκλοφορικού συστήματος υπεύθυνη για τη διέγερση της
έκκρισης οξέος από τα βρεγματικά κύτταρα, που παράγεται από τα κύτταρα G στο γαστρικό
άντρο. Σχετίζεται με το δυναμικό ανάπτυξης κυττάρων και έχει ζωτικό ρόλο σε μια ποικιλία
φυσιολογικών και μη βιολογικών διεργασιών, όπως η διατήρηση του γαστρικού βλεννογόνου, ο
πολλαπλασιασμός των κυττάρων που μοιάζουν με εντεροχρωμαφινικά και ο νεοπλασματικός
μετασχηματισμός. Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση των επιπέδων της γαστρίνης του ορού
σε ασθενείς με ασθένειες του ανώτερου γαστρεντερικού σωλήνα, σε συσχετισμό με τη θεραπεία
τους. Μετρήθηκαν τα επίπεδα γαστρίνης με τη μέθοδο ραδιοανοσοδοκιμασίας(RIA) με κιτ
Diasorin σε 58 ασθενείς μέσου όρου ηλικίας 47 ± 9 ετών που πάσχουν από ασθένειες του άνω
γαστρεντερικού. Σε 38 ασθενείς(ομάδα Α) έγιναν μετρήσεις αρχικά με την διάγνωση και στην
συνέχεια μετά την θεραπεία και κατά την παρακολούθησή τους, ενώ στους λοιπούς 20 έγιναν
μετρήσεις μετά την θεραπεία (χειρουργική ή φαρμακευτική) κατά την παρακολούθησή
τους(ομάδα Β). Η στατιστική ανάλυση διεξήχθη με την χ2-δοκιμή και η στατιστική σημασία
θεωρήθηκε για p 0,005. Το 85% των ασθενών της ομάδας Α παρουσίασε αυξημένες τιμές της
γαστρίνης κατά την αρχική διάγνωση και στην συνέχεια μετά την ανάλογη θεραπεία το 90% εξ
αυτών εμφάνισε πτώση των τιμών στο φυσιολογικό ενδεικτικό της αποτελεσματικότητας της
αγωγής, ενώ το 10% εμφάνισε υποτροπή της νόσου, ειδικά οι καρκινοπαθείς. Από τους ασθενείς
της ομάδας Β, το 60% εμφάνισε χαμηλές τιμές ενώ το λοιπό 40% είχε υψηλές τιμές λόγω
υποτροπής των χειρουργημένων καρκινοπαθών, και λόγω της σοβαρότητας της νόσου των
πασχόντων από καλοήθεις παθήσεις. Η μέτρηση των τιμών της γαστρίνης είναι χρήσιμη στην
παρακολούθηση των ασθενών με παθήσεις του ανώτερου πεπτικού για την εκτίμηση της
αποτελεσματικότητας της θεραπείας, της υποτροπής της νόσου και ως προγνωστικός
παράγοντας της σοβαρότητας της νόσου.
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THE ROLE OF GASTRIN SERUM LEVELS IN THE FOLLOW UP OF
PATIENTS, WITH DISEASES OF THE UPPER GASTROINTESTINAL
TRACT IN CORRELATION WITH THE PATIENTS’ TREATMENT AND THE
SEVERITY OF THE DISEASES
Xanthis Vasileios1, Pistola Anastasia1, Lianou Theodora1, Bilali Anna1, Darousi Smaro1,
Pallikarou Myria1, Chousein Oglou Sadik-Tzem1, Kalfagianni Malamati-Konstantina2,
Vradelis Stratos2, Zissimopoulos Athanasios2
1

Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis
Nuclear Medicine Department, Department of Medicine, A’ Pathological Clinic, School of Health Sciences Democritus
University of Thrace, Alexandroupolis

2

Gastrin is a circulating hormone responsible for stimulation of acid secretion from the parietal
cell, produced by G cells in the gastric antrum. It is also correlated with the potential of growth of
cells and has a vital role in a variety of normal and abnormal biological processes including
maintenance of the gastric mucosa, proliferation of enterochromaffin-like cells, and neoplastic
transformation. The aim of this study is to evaluate the gastrin serum levels in patients with
diseases of the upper gastrointestinal tract, in correlation with their treatment. Gastric levels
were measured by the radioimmunoassay (RIA) method with the Diasorin kit in 58 patients of
average age 47 ± 9 years suffering from upper gastrointestinal diseases. In 38 patients (group A),
measurements were made initially with the diagnosis followed by treatment and follow-up,
while the remaining 20 post-treatment measurements (surgical or pharmacological) were
monitored (group B). The statistical analysis was performed with the x2-test and the statistical
significance was considered for p 0.005. 85% of patients in group A experienced elevated gastrin
values at baseline and then after treatment, 90% of them experienced a fall in the normal
incidence of treatment efficacy, while 10% had a relapse of the disease, especially cancer
patients. Of the patients in group B, 60% had low rates, while the remaining 40% had high rates
due to recurrence of surgical cancer patients, and due to the severity of the disease of sufferers
of benign disease. Measuring gastrin values is useful in monitoring patients with upper
gastrointestinal diseases to assess treatment efficacy, disease relapse and as a prognostic factor
for the severity of the disease.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪ́ΝΗΣ PD-L1 ΣΕ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ WESTERN, ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (REAL-TIME PCR)
Ξανθοπούλου Ερασμία1, Κουκουράκης Μιχαήλ1, Κακουράτος Χρήστος2, Μητράκας
Αχιλλέας2, Καλαμίδα Δήμητρα2
1

Μονάδα Ακτινοβιολογίας και Ακτινοπαθολογίας, Κλινική Ακτινοθεραπείας/ Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Τμήμα Ιατρικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
2
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα

Η ανοσοθεραπεία του καρκίνου έχει εισαχθεί ως όρος από τον Ehrlich το 1909 και
αναδιατυπώθηκε για την περίπτωση της ανοσολογικής επιτήρησης από τους Burnet και Thomas,
που περιγράφουν τη χρήση παραγόντων που μπορούν να ενισχύσουν την ανοσολογική
απόκριση του ξενιστή έναντι διαφόρων όγκων. Ο αποκλεισμός των ανοσολογικών σημείων
ελέγχου έχει αναδειχθεί ως μία από τις πιο ελπιδοφόρες στρατηγικές για τη θεραπεία του
καρκίνου. Πρόσφατες μελέτες έχουν οδηγήσει σε εκτεταμένη κατανόηση των μηχανισμών που
σχετίζονται με την ανοσοθεραπεία, όπου στοχεύουν στις θέσεις ανοσολογικού ελέγχου και,
ειδικότερα, στην πρωτεΐνη-1 του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου (PD1). Φαίνεται ότι
τα καρκινικά κύτταρα εκμεταλλεύονται την ανοσολογική οδό της PD1 προκειμένου να
αποτρέψουν το ανοσοποιητικό σύστημα και κυρίως τα Τ λεμφοκύτταρα, να εξαλείψουν τους
όγκους. Οι θεραπείες που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση αυτών των θέσεων μέσω της
παρεμβολής στην οδό των PD/PD-L προκαλούν αποτελεσματική αντικαρκινική ανοσοαπόκριση.
Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των επιπέδων έκφρασης της πρωτεΐνης PDL1 σε διάφορες ανθρώπινες καρκινικές κυτταρικές σειρές, μέσω της ανάλυσης στυπώματος κατά
Western και μέσω των διεργασιών του Ανοσοφθορισμού/Συνεστιακής μικροσκοπίας.
Ταυτόχρονα, η RT-PCR έχει προδιαμορφωθεί για την ανίχνευση των επιπέδων έκφρασης του
γονιδίου PD-L1. Τέλος, έχουν δημιουργηθεί 3D-καλλιέργειες κυττάρων για την περαιτέρω
επιβεβαίωση των αυξημένων επιπέδων έκφρασης της πρωτεΐνης PD-L1 σε κυτταρικές σειρές
RT112 και Η1299. Το σχήμα των επιπέδων έκφρασης της PD-L1 έχει δείξει διακυμάνσεις με
μερικές κυτταρικές σειρές να επιδεικνύουν αξιοσημείωτα υψηλά επίπεδα έκφρασης. H
ταυτοποίηση κυτταρικών σειρών με χαμηλή ή ψηλή έκφραση PD-L1 θα είναι χρήσιμη σε
περεταίρω πειραματισμούς για τη μελέτη των ήδη χρησιμοποιύμενων ανοσοθεραπευτικών
παραγόντων.
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STUDY OF EXPRESSION LEVELS OF PD-L1 PROTEIN IN HUMAN
CANCER CELL LINES VIA WESTERN BLOT ANALYSIS,
IMMUNOFLUORESCENCE-CONFOCAL MICROSCOPY AND REAL-TIME
POLYMERASE CHAIN REACTION (REAL-TIME PCR)
Xanthopoulou Erasmia1, Koukourakis Michael1, Kakouratos Christos2, Mitrakas Achilleas2,
Kalamida Dimitra2
1

Radiobiology /Radiopathology Unit, Department of Radiotherapy / Oncology, School of Medicine, Democritus University
of Thrace, Alexandroupolis, Greece
2
Faculty of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens, Greece

Cancer immunotherapy has been introduced by Ehrlich on 1909 and reformulated in the case of
immune surveillance by Burnet and Thomas, describing the use of agents that can potentially
enhance the host's immune response against various tumors. Exclusion of immunological
control points has emerged as one of the most promising strategies for treating cancer. Recent
studies have prompted extended understanding of the immunotherapy-related mechanisms
targeting immune control sites and, in particular, programmed cell death 1 (PD1) protein. It
appears that cancer cells take advantage of the immune pathway of PD1 in order to prevent the
immune system, mainly T lymphocytes, to eradicate tumors. Treatments aimed at blocking these
sites by PD/PD-L pathway disruption induce an effective anti-tumor immune response. The
purpose of this study was to quantify the expression levels of protein PD-L1 in several human
cancer cell lines by western blot analysis and immunofluorescence/confocal microscopy.
Simultaneously, RT-PCR has been performed to detect PD-L1 gene expression. Finally, 3D-cell
cultures have been generated to further confirm the elevated expression levels of protein PD-L1
in RT112 and H1299 cell lines. The identification of cancer cell lines with high or poor PD-L1
expression will be of value for further experimentation with the already available in the clinical
practice immunotherapeutic agents.
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O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ IGE ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΩΝ (RAST TESTS) ΚΑΙ
ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΤΗΣ 25-ΥΔΡΟΞΥΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D (25-OHD) ΤΟΥ ΟΡΟΥ
ΣΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΕΡΓΙΑ
Παναγιωτοπούλου Δόμνα1, Λιόντου Μικαελίνα1, Ξάνθης Βασίλειος1, Λιανού Θεοδώρα1,
Τσίγαλου Χριστίνα2, Πιστόλα Αναστασία3, Γεωργιάδη Κυριακή5, Κασίμος Δημήτριος4,
Τσαλκίδης Άγγελος4, Ζησιμόπουλος Αθανάσιος3
1
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Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
4
Παιδιατρική Κλινική, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
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Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
2

Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D μπορεί να συσχετιστεί με ανοσολογικές αποκρίσεις που έχουν ως
αποτέλεσμα την εμφάνιση φλεγμονωδών καταστάσεων όπως η ατοπία και το άσθμα. Σύμφωνα
με πρόσφατη μελέτη, τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D πιθανώς σχετίζονται με δερματικές
αλλεργικές παθήσεις σε παιδιά όπως η ατοπική δερματίτιδα και το έκζεμα. Σκοπός αυτής της
μελέτης είναι να αξιολογηθεί εάν η ανεπάρκεια 25-υδροξυβιταμίνης D στα παιδιά συνδέεται με
την εμφάνιση δερματικών αλλεργιών στην παιδική ηλικία. Ελέγχθηκαν για τα επίπεδα βιταμίνης
D στον ορό 165 παιδιατρικοί ασθενείς ηλικίας 2 έως 8 ετών, που είχαν αλλεργία στο δέρμα. Για
τον προσδιορισμό των δερματικών αλλεργιογόνων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος
ραδιοανοσοποίησης(δοκιμή RAST) και αφορά την ποσοτικοποίηση αντισωμάτων(IgE) στο
συγκεκριμένο αλλεργιογόνο. Επιπλέον, τα επίπεδα 25-υδροξυβιταμίνης D στον ορό μετρήθηκαν
με τη μέθοδο ανοσοδοκιμασίας, RIA, με διαγνωστικά κιτ. Τα άτομα, τα οποία ελέγχθηκαν για
επίπεδα βιταμίνης D, ταξινομήθηκαν σε ελλειμματικές (<10ng/ml), ανεπαρκείς (10-30ng/ml) και
επαρκείς (≥40ng/ml) ομάδες. Τo 52% των ασθενών εμφάνισαν υψηλό τίτλο αντισωμάτων στο
γάλα και σε γαλακτοκομικά(ιδίως τα βρέφη), 12% στο αυγό, 18% σε γρασίδι, 11% σε σκόνες και
ακάρεα και 7% σε ξηρούς καρπούς. Το 84% των ασθενών παρουσίαζαν δερματικά εξανθήματα
και εξ αυτών το 65% παρουσίασαν σημαντική ανεπάρκεια των επιπέδων της βιταμίνης D του
ορού και με λίαν χαμηλές τιμές υπήρχε σχέση με εκτεταμένες δερματικές αντιδράσεις.
Στατιστικά σημαντικό (p<0.005) ποσοστό επίσης υπήρξε στο ότι ασθενείς με λίαν υψηλούς
τίτλους αντισωμάτων εμφάνισαν μεγάλου βαθμού αλλεργική αντίδραση αποτέλεσμα που
σχετίζεται με την βαρύτητα της νόσου. Η ανεπάρκεια της βιταμίνης D ήταν υψηλότερη στα
παιδιά που έπασχαν από ατοπική δερματίτιδα, οξεία κνίδωση και έκζεμα. Έτσι, η ανεπάρκεια της
βιταμίνης D σχετίζεται με την εμφάνιση παιδικών δερματικών αλλεργικών παθήσεων και με
υψηλά επίπεδα IgE.
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ΤHE ROLE OF SPECIFIC IGE ALLERGENS AND LEVELS OF 25HYDROXYVITAMIN D [25(OH)D] IN THE MONITORING OF PEDIATRIC
PATIENTS WITH SKIN ALLERGY
Panagiotopoulou Domna1, Liondou Mikaelina1, Xanthis Vasileios1, Lianou Theodora1,
Tsigalou Christina2, Pistola Anastasia3, Georgiadi Kyriaki5, Casimos Dimitrios4, Tsalkidis
Agelos4, Zissimopoulos Athanasios3
1

Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece
Laboratory of Biopathology-Immunology, Medical School, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece
3
Laboratory of Nuclear Medicine, Medical School, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece
4
Pediatric Clinic, Medical School, School of Health Sciences Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece
5
Medical School, School of Health Sciences Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece
2

Vitamin D insufficiency might be associated with biased immune responses resulting in
inflammatory conditions such as atopy and asthma. According to a recent study low vitamin D
levels possibly associated with skin allergic diseases in children such as atopic dermatitis and
eczema. The aim of this study is the evaluate whether 25-hydroxyvitamin D insufficiency in
children is linked to the appearance of skin allergies in childhood. 165 pediatric patients aged
from 2, who had skin allergy, were checked for vitamin D serum levels. The method that was
used for determination of skin allergens was the radio-immuno method (RAST test) and
concerns the quantification of (IgE) antibodies to the specific allergen. In addition, serum 25hydroxyvitamin D levels were measured by immunoassay method, RIA, with diagnostic kits.
Subjects, who were checked for Vitamin D levels, were categorized into deficient (< 10 ng/ml),
insufficient (10-30 ng/ml), and sufficient (≥ 40 ng/ml) groups. 52% of patients had high antibody
levels in milk and dairy (especially infants), 12% in egg, 18% in grass, 11% in powders and mites
and 7% in nuts. 84% of the patients had skin rashes, and 65% of them had a significant
deficiency in serum vitamin D levels and very low values were related to extensive skin reactions.
A statistically significant (p <0.005) percentage was also found in patients with very high titers of
antibodies showing a high degree of allergic reaction associated with the severity of the disease.
Vitamin D deficiency was higher among children with atopic dermatitis, acute urticaria, and
eczema. Thus, vitamin D deficiency is associated with childhood skin allergies and high total IgE.
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ΣΥΝΘΕΣΗ
Π-ΜΕΘΟΞΥ-ΦΑΙΝΥΛΟΚΑΡΒΑΜΙΔΙΚΩΝ
ΕΣΤΕΡΩΝ
ΑΜΙΔΟΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟ-ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ DNA.
Παναγόπουλος Χ. Αναστάσιος, Ρίζος Στέργιος, Κουμπής Ε. Αλέξανδρος, Κατσάνη Ρ.
Αικατερίνη, Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα
Εργαστήριο Οργανικής Βιολογικής Χημείας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων / Κτίριο 10, όροφος 2, Πανεπιστημιούπολη
Δραγάνας, Αλεξανδρούπολη 68100, Έβρος

Η φωτοδυναμική θεραπεία αποτελεί μια μη επεμβατική μέθοδο που ελέγχεται τοπικά και
χρονικά και σήμερα θεωρείται ένας πολλά υποσχόμενος τρόπος αντιμετώπισης ασθενειών όπως
ο καρκίνος, η φλεγμονή και οι μικροβιακές λοιμώξεις. Η ενεργοποίηση φωτοευαισθητοποιητών
με το κατάλληλο μήκος κύματος ακτινοβολίας, όπως οι καρβοξυλικοί και σουλφονικοί εστέρες
οξιμών, δημιουργεί δραστικές ελεύθερες ρίζες μέσω ομόλυσης του δεσμού Ν-Ο, οι οποίες
μπορούν να διασπάσουν το DNA με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Σε αυτή την εργασία,
παρουσιάζουμε τη σύνθεση και φωτοδιασπαστική ικανότητα διαφόρων αλογονωμένων εστέρων
των π-μεθοξυ-φαινυλαμιδοξιμών μετά από φωτοβόλησή τους με ακτινοβολία UV-B στον
πλασμιδιακό φορέα pBR322 (Εικόνες Α, Β και Γ αντίστοιχα). Οι π-υποκατεστημένοι αλογονωμένοι
αρωματικοί καρβαμιδικοί εστέρες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί με τον χλωριωμένο
να είναι ο δραστικότερος (Εικόνα Β, Στήλη 3), αφού προκαλεί 50% φωτοεπαγόμενη σχάση του
DNA σε συγκέντρωση 1μΜ (Εικόνα Γ, Στήλη 2), ανεξάρτητα από την παρουσία οξυγόνου.
Αξιοσημείωτη είναι η ικανότητα αυτών των εστέρων, να δημιουργούν αζωτοκεντρικές ενεργές
ρίζες, σχετικά σπάνιες στην βιβλιογραφία.
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SYNTHESIS OF P-MEO-PHENYL AMIDOXIME CARBAMATE ESTERS
AND EVALUATION OF THEIR PHOTO-INDUCED DNA DISSOCIATION
ABILITY
Panagopoulos C. Anastasios, Rizos Stergios, Koumbis E. Alexandros, Katsani Ekaterini-R,
Fylaktakidou C. Konstantina
Laboratory of Organic Biological Chemistry and Natural Products / Block 10, 2nd Floor, Dragana, Alexandroupolis 68100,
Evros

Photodynamic therapy gets nowadays considerable attention for anti-bacterial, antiinflammation and anti-cancer treatments, as a non-invasive technique which provides
particularly precise local and temporal control. Activation with UV light of photosensitizers such
as carboxylic and sulfonic oxime esterscreate reactive, oxygen centered radicals, via the
homolysis of their N–O bond, which are able to attack DNA, causing a remarkable photocleavage. We present herein the synthesis and the DNA photo-cleavage of several halogenated
carbamate esters of p-MeO-phenylamidoximes upon irradiation with UV-B light (Image A and B,
C, respectively). p-Substituted halogenated aromatic carbamate esters were all proved very
effective, with the Cl one to be the best (Image B, lane 3), causing 50% of its DNA photocleavage
at concentrations as low as 1 μΜ (Image C, lane 2), regardless of the presence of oxygen.
Notably, these kinds of esters create effectively nitrogen centred reactive radicals, relatively rare
in the literature.
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ FABPS, PPARS ΚΑΙ
MX ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΣΤΟ ΗΠΑΡ ΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ (SPARUS AURATA)
Παντελή Νικόλας, Μανάκας Παντελεήμων Απόστολος, Ρούσσος Αθανάσιος, Φειδάντσης
Κωνσταντίνος, Μιχαηλίδης Βασίλειος, Αντωνοπούλου Ευθυμία
Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη

Η ραγδαία αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τους
θαλάσσιους οργανισμούς. Έτσι, οι οργανισμοί καλούνται να αντεπεξέλθουν είτε μέσω
προσαρμογής στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες, ή μεταναστεύοντας σε ευνοϊκότερες
συνθήκες διαβίωσης. Οι μεταβολές της περιβαλλοντικής θερμοκρασίας επηρεάζουν πολλά
επίπεδα της βιολογικής δομής και οργάνωσης των θαλάσσιων οργανισμών, όπως τα μεταβολικά
και βιοχημικά μονοπάτια και ποικίλους μοριακούς μηχανισμούς. Σκοπός της παρούσας εργασίας
είναι η μελέτη της επίδρασης διαφορετικών θερμοκρασιών (18, 24 και 28 οC) για 3 και 10 ημέρες
στην ηπατική έκφραση μεταβολικών γονιδίων, όπως οι πρωτεΐνες δέσμευσης των λιπαρών
οξέων (FABPs) και οι υποδοχείς που ενεργοποιούνται από πολλαπλασιαστές υπεροξεισωματίων
(PPARs) καθώς και γονιδίων που εμπλέκονται στην ανοσοαπόκριση όπως οι πρωτεΐνες Mx στο
είδος Sparus aurata. Ο προσδιορισμός της σχετικής έκφρασης mRNA πραγματοποιήθηκε μέσω
της μεθόδου qRT-PCR. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, και σε ότι αφορά τα γονίδια που
εμπλέκονται στο μεταβολισμό των β–λιπαρών οξέων, παρότι τα επίπεδα mRNA των fabp2α και
fabp2β μειώνονται σημαντικά με την αύξηση της θερμοκρασίας στους 24 οC, η μακρυπρόθεσμη
έκθεση σε υψηλότερες θερμοκρασίες (28 οC) οδήγησε σε σημαντική αύξηση. Αντίθετα, η
έκφραση του PPARα δε μεταβάλλεται με την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά αυξάνεται
σημαντικά στους 18 οC. Η έκφραση του γονιδίου PPARβ παρουσιάζει καταστολή σε όλες τις
θερμοκρασίες και χρόνους παραμονής, σε σχέση πάντα με την κατάσταση ελέγχου, ενώ τα
επίπεδα mRNA του PPARγ παρουσίασαν σημαντική αύξηση τη 3η μέρα έκθεσης στους 28 οC.
Όσον αφορά το γονίδιο Mx, η έκφραση του παρουσίασε σημαντική επαγωγή στους 28οC η οποία
φαίνεται να εξαρτάται από το χρόνο έκθεσης (3 ή 10 ημέρες). Συμπερασματικά, η έκθεση σε
ακραίες για το είδος θερμοκρασίες επάγει μηχανισμούς ανοσοαπόκρισης και την εν μέρει
ενεργοποίηση μηχανισμών της β-οξείδωσης, η οποία ωστόσο απαιτεί περαιτέρω μελέτη.
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PRELIMINARY RESULTS OF TEMPERATURE RESPONSE ON THE GENE
EXPRESSION OF FABPS, PPARS AND MX PROTEIN IN THE LIVER OF
GILTHEAD SEA BREAM (SPARUS AURATA)
Panteli Nikolas, Manakas Panteleimon Apostolos, Roussos Athanasios, Feidantsis
Konstantinos, Michaelidis Basile, Antonopoulou Efthimia
Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Rapidly rising ocean temperature directly and indirectly affects marine organisms. Thus,
organisms cope with temperature changes by either adapting to new environmental conditions
or through migration to more favourable living conditions. Changes in environmental
temperature affect many levels of biological organization of marine organisms, such as
metabolic and biochemical pathways and various molecular mechanisms. The aim of this study
is to investigate the effects of different temperatures (18, 24 and 28 οC) for 3 and 10 days on the
hepatic expression of metabolic genes such as fatty-acid-binding proteins (FABPs) and
peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) as well as genes involved in the immune
response such as Mx protein in Sparus aurata. The relative mRNA expression was determined by
qRT-PCR method. According to the results about genes involved in β-fatty acid metabolism,
although fabp2α and fabp2β mRNA levels are significantly reduced in 24 οC, long-term exposure
to higher temperatures (28°C) resulted in significant increase. In contrast, expression of PPARα is
not affected by increased temperature, but increases significantly at 18°C. Regardless of
temperature and exposure time, PPARβ gene showed expression suppression compared to the
control group, while mRNA levels of PPARγ increased significantly on day 3 of exposure at 28°C.
Regarding Mx gene expression, significant induction was observed at 28°C which seems to
depend on exposure time (3 or 10 days). In conclusion, exposure to extreme temperature
induces immune response mechanisms as well as partial activation of β-oxidation mechanisms,
which however requires further study.
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΧΘΥΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ BARBUS ΑΠΟ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ DNA- BARCODING
Παπαβασιλείου Σοφία1, Τσούπας Αλέξανδρος1, Μηνούδη Στυλιανή1, Γκαγκαβούζης
Κωνσταντίνος1, Πετρίκη Όλγα2, Μπόμπορη Δήμητρα2, Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος1
1

Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας
Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης

2

Η Ελλάδα έχει μία από τις πλουσιότερες ιχθυοπανίδες εσωτερικών υδάτων της Ευρώπης με πάνω
από 160 είδη, και πολύ υψηλό βαθμό ενδημισμού. Το γένος Barbus ανήκει στην οικογένεια
Cyprinidae και έχει ευρεία γεωγραφική εξάπλωση στην Ελλάδα. Στην παρούσα εργασία έγινε
χρήση της προσέγγισης του DNA barcoding, με βάση τμήμα του μιτοχονδριακού DNA και
συγκεκριμένα τμήμα του γονιδίου της πρώτης υπομονάδας της οξειδάσης του κυτοχρώματος C
(COI). Στόχος της έρευνας ήταν η ταυτοποίηση των ειδών του γένους Barbus από συστήματα των
εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας, και η διερεύνηση της ορθότητας της υπάρχουσας
ταξινόμησής τους αλλά και πιθανών ενδοειδικών διαφοροποιήσεων. Σε 98 συνολικά δείγματα
του γένους Barbus ενισχύθηκε και αλληλουχήθηκε η περιοχή του γονιδίου COI, ενώ στην
ανάλυση προστέθηκαν και 88 ήδη δημοσιευμένες αλληλουχίες του γονιδίου COI που
αφορούσαν δείγματα του γένους από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Στην πλειονότητα των
περιπτώσεων οι αλληλουχίες ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με το είδος από το οποίο προέρχονταν,
φανερώνοντας μία συμφωνία ανάμεσα στη μοριακή και τη μορφολογική ταξινόμηση. Ωστόσο,
πέντε δείγματα από τη Δοϊράνη και τον Αξιό που ταυτοποιήθηκαν μορφολογικά ως Barbus
balcanicus φαίνεται να ανήκουν στο είδος Barbus strumicae. Επιπλέον, η γενετική απόσταση που
υπολογίστηκε μεταξύ του είδους Barbus peloponnesius και Barbus euboicus (0,0082) δε
δικαιολογεί την ύπαρξη δύο διαφορετικών ειδών. Επίσης, το είδος Barbus prespensis φαίνεται
ότι καταλαμβάνει μία πολύ μεγαλύτερη περιοχή εξάπλωσης από αυτή που ήταν γνωστή μέχρι
σήμερα. Συμπερασματικά, η μέθοδος του DNA barcoding μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία στο
γένος Barbus, ενώ μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για την ισχύουσα ταξινόμηση και
εξάπλωση των ελληνικών ειδών.
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DNA BARCODING ANALYSIS OF BARBUS SPECIES IN GREEK INLAND
WATERS
Papavasileiou Sofia1, Tsoupas Alexandros1, Minoudi Styliani1, Gkagkavouzis
Konstantinos1, Petriki Olga2, Bobori Dimitra2, Triantafyllidis Alexandros1
1
2

Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki
Laboratory of Ichthyology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki

The freshwater fish fauna of Greece is among the richest in Europe, including several endemic
species. More than 160 species exist in the inland waters of the country. The genus Barbus
belongs to the Cyprinidae family and is widely spread in Greek waters. The aim of this work was
to use the DNA barcoding approach, which is based on the use of the mitochondrial gene COI,
to identify Barbus species in Greece, in order to verify the existing species’ taxonomy and reveal
possible intraspecific differences. The COI gene was amplified and sequenced in a total of 98
individuals. In addition, eighty-eight already published COI sequences of Barbus specimens from
Greece and other Balkans, were also considered in the analysis. In most cases the sequences
were clustered according to species, revealing an agreement between molecular and
morphological classification. However, five individuals identified morphologically as Barbus
balcanicus appear to belong to the species Barbus strumicae. Moreover, the genetic distance
calculated between Barbus peloponnesius and Barbus euboicus (0.0082), does not support the
existence of two different species. Also, the species Barbus prespensis which is considered to be
found only in Prespa lakes, seems to have a much wider distribution in the rivers of western
Greece. In conclusion, DNA barcoding can be used in order to successfully identify specimens
that belong to the genus Barbus. The method can also be used in order to study the current
taxonomy and distribution of the Greek Barbus species.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ PC3, DU145 ΚΑΙ
22RV1 ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ
ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΟΥΣ ΜΥΕΣ
Παπαδάκη Ελένη1, Μωυσέως Άννα1, Κορμέντζα Ελισάβετ1, Κύρκα Άννα1, Καλαμίδα
Δήμητρα1, Κακουράτος Χρήστος2, Γιατρομανωλάκη Αλεξάνδρα2,Κουκουράκης Ι. Μιχαήλ2
1

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

Ο καρκίνος δεν είναι μόνο μία μάζα κακοηθών κυττάρων, αλλά ένα πολύπλοκο σύστημα το
οποίο περιλαμβάνει υγιή κύτταρα, αιμοφόρα αγγεία καθώς και άλλα στοιχεία, ενώ έχει τα δικά
του ιδιαίτερα χαρακτηριστηκά (θερμοκρασία, pH, οξυγόνωση). Το όλο σύστημα πέραν των
καρκινικών κυττάρων ονομάζεται γενικότερα ‘’μικροπεριβάλλον του όγκου’’ και όπως είναι
προφανές έχει ιδιαίτερη σημασία να καταλάβουμε πως επηρεάζονται τα καρκινικά κύτταρα από
αυτό. Επομένως, στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν τρεις χαρακτηριστικές καρκινικές
κυτταρικές σειρές καρκίνου του προστάτη, οι PC3, DU145 και 22Rv1, ως προς τη συμπεριφορά
και τα χαρακτηριστικά τους πριν και μετά την εγκατάσταση τους σε ανοσοκατεσταλμένους
μύες(SCID, Severe combined immunodeficient mice). Συγκεκριμένα, εξετάστηκε πως
επηρεάστηκε η πολλαπλασιαστική και μεταναστευτική τους ικανότητα. Τα αποτελέσματα μας
δείχνουν ότι τα κύτταρα που απομονώθηκαν από τα αλλομοσχεύματα είναι πιο επιθετικά όσον
αφορά το ρυθμό πολλαπλασιασμού και μετανάστευσης.
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COMPARISON OF PROSTATE CANCER CELL LINES PC3, DU145 AND
22RV1 BEFORE AND AFTER THE IMPLANTATION OF XENOGRAFT IN
SCID MOUSE MODELS
Papadaki Eleni1, Moyseos Anna1, Kormentza Elisabeth1,Kyrka Anna1,Kalamida Dimitra1,
Kakouratos Christos2, Giatromanolaki Alexandra2, Koukourakis I. Michael2
1

Department of Radiotherapy/Unit of Oncology-Radiobiology and Radiopathology, University of Thrace,
Alexandroupolis, Greece
2
Department of Pathology, School of Medicine, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

Cancer is not just a mass of malignant cells, but instead it’s a complex system which includes
healthy cells, blood vessels and other components, while having its own special environment
(temperature, pH, oxygenation). Studying this “tumor microenvironment” is of outmost
importance to understand how cancer cells are affected and adapted. In the present study, three
well-studied prostate cancer cell lines were used (PC3, DU145 and 22Rv1) and injected in the
flank of SCID (severe combined immunodeficient mice) mice. When the tumors reached the
appropriate size (0,75×0,75cm), they were removed and three ‘new’ cell lines were isolated
(PC3p1, DU145p1 and 22Rv1p1). Next, the proliferation and migration potential between those
cell lines and the original ones were compared. As a result of our experiments, we concluded
that cells isolated from xenografts have a higher proliferation and migration potential than the
established ones.
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΥΡΗΝO-ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΣΕ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ
Παπαδημητράκη Μαρία1, Μπαρμπούτης Χρήστος2, Κασσάρα Χριστίνα1, Shurulinkov
Peter3, Τσαρπαλή Βασιλική1, Γκιώκας Σίνος1, Νταϊλιάνης Στέφανος1
1

Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστήμιο Πατρών Ρίο Πάτρα Ελλάδα,
Ορνιθολογικός Σταθμός Αντικυθήρων Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία Θεμιστοκλέους 80 10681 Αθήνα Ελλάδα
3
National Museum of Natural History - Sofia Bulgarian Academy of Sciences 1 Tsar Osvoboditel Blvd 1000 Sofia Bulgaria
2

Κύριος στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η ανίχνευση πυρηνο-κυτταροπλασματικών
ανωμαλιών στα ερυθροκύτταρα δύο μεταναστευτικών ειδών πτηνών, του τρυγονιού Streptopelia
turtur και του συκοφάγου Oriolus oriolus, καθώς επίσης και η παρασιτολογική μελέτη στα
ερυθροκύτταρα του είδους Streptopelia turtur. Συγκεκριμένα, μετά από σύλληψη και δακτυλίωση
ατόμων του κάθε είδους (Ν>25) στο νησί των Αντικυθήρων (περιοχή στάθμευσης κατά την
μετανάστευση), κατά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο 2017, ακολούθησε καταγραφή των
μορφομετρικών τους στοιχείων και συλλογή μικρής ποσότητας αίματος από τη βραγχιόνια
αρτηρία κάθε ατόμου. Ακολούθησε επίστρωση του αίματος σε αντικειμενοφόρο πλάκα και
κατάλληλη προετοιμασία των δειγμάτων για προσδιορισμό πυρηνο-κυτταροπλασματικών
ανωμαλιών και παρασίτων. Τα αποτελέσματα έδειξαν την ύπαρξη πυρηνο-κυτταροπλασματικών
ανωμαλιών στα ερυθροκύτταρα και των δύο ειδών, γεγονός που υποδηλώνει την
περιβαλλοντική καταπόνησή τους. Παρά την απουσία στατιστικών διαφορών μεταξύ της
συχνότητας εμφάνισης κυτταρικών αλλοιώσεων και της ηλικίας ή/και του φύλου των ατόμων,
παρατηρήθηκαν σημαντικές διαειδικές διαφορές, με μεγαλύτερες συχνότητες εμφάνισης
αλλοιώσεων να παρατηρούνται στα τρυγόνια. Η παρασιτολογική ανάλυση έδειξε την προσβολή
ενός μεγάλου ποσοστού ατόμων τρυγονιών (36%) από πρωτόζωα του γένους Haemoproteus και
Leucocytozoon. Η εμφάνιση γενοτοξικών και μολυσματικών φαινομένων στα ερυθροκύτταρα
των δύο μεταναστευτικών πτηνών υποδεικνύει για πρώτη φορά την ύπαρξη περιβαλλοντικών
παραγόντων καταπόνησης στα εν λόγω είδη, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την
φυσιολογική τους κατάσταση και κατ’ επέκταση διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής τους.
Ευχαριστίες: Η έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFΕ 13 NAT/GR/000909, με τη
συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πράσινου Ταμείου.
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DETECTION OF CYTONUCLEAR ABNORMALITIES AND PARASITES IN
THE RED BLOOD CELLS OF TWO TRANS-EQUATORIAL MIGRATORY
BIRDS IN A STAGING AREA ON THE ANTIKYTHIRA ISLAND
Papadimitraki Maria1, Barboutis Christos2, Kassara Christina1, Shurulinkov Peter3, Tsarpali
Vasiliki1, Giokas Sinos1, Dailianis Stefanos1
1

Department of Biology University of Patras GR-26500 Rio Patras Greece
Antikythira Bird Observatory-Hellenic Ornithological Society/Birdlife Greece GR-10681 Athens Greece
3
National Museum of Natural History - Sofia Bulgarian Academy of Sciences 1 Tsar Osvoboditel Blvd 1000 Sofia Bulgaria
2

The main goal of the present study was to investigate cellular and nuclear abnormalities in red
blood cells of two trans-migratory avian species, the turtle dove Streptopelia turtur and the
Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus, as well as the presence of parasites in turtle dove
individuals. Specifically, 25 individuals of Streptopelia turtur and 28 individuals of Oriolus oriolus
were captured during April-May 2017, on Antikythira island (staging area). After ringing and
collection of morphometric measurementsfor each individual (i.e. body mass, wing and tarsus
length, sex and age class), a small volume of blood was collected from the brachial vein, blood
smears were prepared in all cases and finally analyzed for cytoplasmic and nuclear abnormalities
(i.e. micronuclei formation), as well as for the presence of blood parasites. According to per
species results of the present study, there was no age- and/or sex-related differences in the
frequency of the examined stress indices in almost all cases. On the other hand, inter-species
variations were recorded, with higher frequencies of specific abnormalities to be observed in
Streptopelia turtur compared to Oriolus oriolus (e.g. higher micronuclei frequency in females and
adults). Moreover, the parasitological analysis revealed the presence of protozoans of the genus
Haemoproteus and Leucocytozoon in the blood of 9 individuals (36%) of Streptopelia turtur. The
results of the present study revealed for the first time the induction of genotoxic and contagious
effects in blood cells of these avian species, which in turn could affect their health status and,
subsequently, different stages of their life cycle.
Acknowledgments: The current study was conducted in the framework of the project LIFΕ 13
NAT/GR/000909, with the financial support of the European Union LIFE Instrument and the Green
Fund.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ
RS2735839 ΚΑΙ RS10993994 ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Παπαθανασίου Μαρία1, Τζώρτζης Βασίλειος2, Τσιακούλιας Ελευθέριος2, Κόλλια
Παναγούλα3, Ιωάννου Μαρία1, Κουκούλης Γ.Κ.1, Σαμαρά Μαρία
1

Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ουρολογική Κλινική Π.Π.Γ.Ν.Λάρισας,Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
3
Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί το συχνότερο διαγνωσμένο καρκίνο παγκοσμίως στους
άνδρες και συναντάται συχνά στις ανεπτυγμένες χώρες. Παράγοντες όπως η εθνικότητα, το
οικογενειακό ιστορικό, το κάπνισμα και η ηλικία σχετίζονται με την ανάπτυξη καρκίνου του
προστάτη. Η βαθμολόγηση κατά Gleason παραμένει ο σημαντικότερος προγνωστικός δείκτης.
Πρόσφατες μελέτες γενομικής ανάλυσης ταυτοποίησαν μονονουκλεοτιδικούς πολυμορφισμούς
(SNPs) που σχετίζονται με επιθετικότητα και πρόγνωση της νόσου. Προηγούμενες μελέτες έχουν
δείξει τη σύνδεση των rs2735839 (A/G) και rs10993994 (C/T) με την ανάπτυξη καρκίνου
προστάτη. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σχετικές μελέτες στον Ελληνικό πληθυσμό, μελετήσαμε
την κατανομή και τον πιθανό τους ρόλο στον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου προστάτη. Εξετάσαμε
48 άνδρες διαγνωσμένους με καρκίνο προστάτη και 47 υγιείς άνδρες (ομάδα ελέγχου).
Συλλέχθηκε περιφερικό αίμα και απομονώθηκε γενομικό DNA. Ο καθορισμός των γονοτύπων
έγινε με PCR και RFLP ανάλυση με τα ένζυμα MscI και BsaHI για τους δύο πολυμορφισμούς
αντίστοιχα. Το αλληλόμορφο “G" του rs2735839 πολυμορφισμού βρέθηκε σε 47/48 (97.92%)
ασθενείς, ενώ στην ομάδα ελέγχου ήταν παρόν σε 42/47 (89.36%) άνδρες. Ο rs10993994
πολυμορφισμός ελέγχθηκε σε μία υποομάδα 20 ασθενών και 16 υγιών ανδρών (υποομάδα
ελέγχου). Το "Τ" αλληλόμορφο βρέθηκε στο σύνολο των ασθενών και σε 15/16 (93.75%) της
ομάδας ελέγχου. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα SPSS v.22. Η παρουσία του “G”
αλληλόμορφου του rs2735839 ήταν υψηλότερη στους ασθενείς με καρκίνο προστάτη,
συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, υποδηλώνοντας τη σύνδεση του αλληλομόρφου “G” με τον
κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου προστάτη (p= 0.032, OR= 2.6). Δεν αναδείχθηκε στατιστικά
σημαντική συσχέτιση με για τον πολυμορφισμό rs10993994, ενδεχομένως λόγω του μικρού
αριθμού δειγμάτων. Η συσχέτιση των πολυμορφισμών και της βαθμολόγησης κατά Gleason δεν
ήταν στατιστικά σημαντική. Απαιτείται περαιτέρω ανάλυση σε μεγαλύτερες ομάδες μελέτης.
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THE ROLE OF RS2735839 AND RS10993994 SINGLE NUCLEOTIDE
POLYMORPHISMS (SNPS) IN PROSTATE CANCER RISK IN GREEK
POPULATION
Papathanassiou Maria1, Tzortzis Vassilios2, Tsiakoulias E.2, Kollia P.3, Ioannou M.1,
Koukoulis G.K.1, Samara Maria1
1

Department of Pathology, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University of Thessaly
Urological Clinic, University Hospital of Larissa, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University of Thessaly
3
Division of Genetics and Biotechnology, Departmenent of Biology, Athens, GREECE
2

Prostate cancer (PCa) is the most commonly diagnosed cancer in men worldwide and is
particularly common in developed countries. Prostate cancer incidence shows global variation.
Nationality, family history, smoking and age are highly correlated with prostate cancer
development. The Gleason grading system remains the most powerful prognostic predictor.
Recent genome-wide association studies (GWAS) have identified single nucleotide
polymorphisms (SNPs) associated with disease aggressiveness and prognosis. Previous studies
have shown that rs2735839 SNP (A/G) and rs10993994 (C/T) are implicated in prostate cancer
risk. So far there are no relative studies in Greek population, thus we studied their incidence and
potential role in prostate cancer risk. In our study we examined 48 patients diagnosed with
prostate cancer and 47 healthy men (control group). Peripheral blood from each individual was
collected and genomic DNA was extracted. Genotyping was performed by PCR followed by RFLP
analysis. Restriction enzymes MscI and BsaHI were used for the two SNPs respectively. For
rs2735839 “G” allele was present in 47/48 (97.92%) patients, while in control group was present
in 42/47 (89.36%). rs10993994 SNP was estimated in a subgroup of 20 PCa patients and 16
healthy men (control subgroup). The “T” allele was present in 20/20 (100%) patients and 15/16
(93.75%) of the control subgroup. Statistical analysis was performed with SPSS program v.22.
The presence of rs2735839 “G” allele was higher in PCa patients in correlation to control group
suggesting that “G” allele correlates to prostate cancer risk (p=0.032, OR=2.6). No statistically
significant correlations were present for rs10993994, probably due to the small number of
samples in the study groups. Study of SNPs in association to Gleason score did not reveal any
statistically significant correlation. Further analysis in larger study groups is required.
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Η ΔΑΦΝΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΑΠΘ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΒΟΤΑΝΩΝ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πολυχρονιάδου Χρυσάνθη1, Κοκκίνη Στυλιανή1,2
1

ΠΜΣ Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Αξιοποίηση Αυτοφυών Φυτών, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
541 24, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Η δάφνη (Laurus nobilis L.) είναι γνωστή από την ελληνική αρχαιότητα καθώς μεταξύ άλλων
αποτελούσε σύμβολο ειρήνης και νίκης. Είναι ένα από τα πολυάριθμα μέλη της οικογένειας
Lauraceae που χρησιμοποιούνται ως αρτυματικά ή θεραπευτικά για τα αιθέρια έλαια τους. Τα
φύλλα της δάφνης χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στην μαγειρική αλλά και ως αφέψημα ενώ
για τα αιθέρια έλαιά τους (ΑΕ) αναφέρονται αντιμικροβιακές, αντιοξειδωτικές και
αντιφλεγμονώδεις δράσεις. Το γένος Laurus περιλαμβάνει δίοικα φυτά. Έγινε εξάμηνη συλλογή
δειγμάτων (Απρίλιος - Σεπτέμβριος 2017) από 15 δένδρα του Laurus nobilis (οκτώ θηλυκών και
επτά αρσενικών), από το πάρκο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μετά την
αποξήρανση τους σε θερμοκρασία δωματίου, προσδιορίστηκε η περιεκτικότητα των φύλλων σε
ΑΕ με την μέθοδο της υδροαπόσταξης (συσκευή τύπου Clevenger). Προέκυψε ότι η μέση τιμή
περιεκτικότητας των φύλλων σε ΑΕ είναι 1,26mL/100g d.w., με την μέγιστη τιμή να έχει
καταγραφεί τον Ιούλιο 3,6mL/100g d.w. (θηλυκό άτομο). Τα φύλλα των θηλυκών ατόμων είχαν
όλους τους μήνες υψηλότερη περιεκτικότητα ΑΕ από τα φύλλα των αρσενικών ατόμων. Για
συγκριτικούς λόγους, μελετήθηκαν επτά δείγματα αποξηραμένων φύλλων που διακινούνται
εμπορικά στην αγορά της Θεσσαλονίκης με την κοινή ονομασία δάφνη (bay laurel). Ο
ταξινομικός προσδιορισμός τους έδειξε ότι τα έξι ανήκουν στο είδος Laurus nobilis και το ένα
στο Cinnamomum tamala (Buch.-Ham.) T.Nees & C.H.Eberm. (Indian bay leaves or bay leaf). Η
περιεκτικότητα σε ΑΕ των φύλλων του C. tamala είναι 0,24% ενώ του L. nobilis κυμαίνεται από
1,09 έως 1,95%. Τέλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες των πωλητών ή της ετικέτας της
συσκευασίας, τα φύλλα του L. nobilis προέρχονταν από την Ελλάδα ενώ του C. tamala από την
Ινδία.
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LAURUS NOBILIS IN ARISTOTLE UNIVERSITY CAMPUS AND HERBAL
MARKET OF THESSALONIKI
Polychroniadou Chrysanthi1, Kokkini Styliani1,2
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2
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Thessaloniki, Greece

Laurus nobilis L. is a plant known as symbol of peace and victory since ancient times. It is one of
the many members of the Lauraceae family that are used as flavoring or treatment for their
essential oils. L. nobilis leaves (Dafni in Greek, bay laurel in international trade) are traditionally
used in cooking and as a decoction while in their essential oils (EO) antimicrobial, antioxidant
and anti-inflammatory properties have been attributed. The species of the genus Laurus are
dioecious. Leaves from eight females and seven male trees grown in the Aristotle’s University
campus were collected for six months (April to September 2017) in order to estimate their
essential content. After air drying of the leaves and by hydro-distillation (Clevenger apparatus) it
is found that the average EO content is 1.26mL/100g dry weight, with the maximum value (3.6%
mL/100 g d.w.) recorded in leaves from female plants collected in July. Leaves from female
plants showed a higher EO content per month, compared to male ones. For comparative
purposes, seven samples of dried leaves with the common Greek name “Dafni” from
Thessaloniki’s local markets were studied. The taxonomic identification showed that six of them
belong to L. nobilis and one to Cinnamomum tamala (Buch.-Ham.) T.Nees & C.H.Eberm. (Indian
bay leaves or bay leaf). The C. tamala essential oil content is 0.24% while L. nobilis varies from
1.09 to 1.95%. Finally, information on the packaging label or given by the traders showed that
the leaves of L. nobilis were originated in Greece whereas C. tamala is coming from India.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ OMIMBF4 ΣΤΗ ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΑ
ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΑ
Πορτοκαλίδη Ελένη, Τριαντοπούλου Νικολέττα, Νταϊλιάνης Στέφανος, Τσάκας Σωτήρης
Τομέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης, Τομέας Βιολογίας Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τα ιοντικά υγρά (ionic liquids - ILs), είναι μόρια που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερες ιδιότητες
όπως ικανότητα ανακύκλωσης και μειωμένη παραγωγή αποβλήτων. Τα υγρά αυτά
χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία ως αντικαταστάτες συμβατικών διαλυτών. Στην εργασία αυτή
μελετάται η επίδραση του ιοντικού υγρού omimΒF4 στη φαγοκυττάρωση και την
ενδοκυττάρωση από τα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα κύτταρα του αίματος. Η μελέτη της
επίδρασης του BF4 στη φαγοκυττάρωση και ενδοκυττάρωση έγινε με πειράματα κυτταρομετρίας
ροής με τη χρήση φθοριζόντων βακτηρίων E. coli και λιποπολυσακχαρίτη LPS, αντίστοιχα.
Ακολούθησε ανοσοαποτύπωση κατά Western για να μελετηθεί η επίδραση του BF4 στη
φωσφορυλίωση της ΜΑΡ κινάσης ΕRK. Απομονωμένα λευκά αιμοσφαίρια υγιών ατόμων
προεπωάστηκαν σε θρεπτικό μέσο RPMI παρουσία 20% πλάσματος με προσθήκη παράγοντα
omimBF4 σε συγκέντρωση 18 μΜ. Ακολούθησε επώαση με φθορίζοντα βακτήρια E.coli-FITC για
τη μελέτη της φαγοκυττάρωσης ή λιποπολυσακχαρίτη LPS-FITC για τη μελέτη της
ενδοκυττάρωσης. Η ανάλυση με κυτταρομετρία ροής έδειξε αύξηση της ενδοκυττάρωσης στα
ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα που επωάστηκαν παρουσία BF4, σε ποσοστό 25%, συγκριτικά
πειράματα απουσία του παράγοντα. Όσον αφορά τη φαγοκυττάρωση, η παρουσία του
παράγοντα BF4 δεν προκάλεσε καμία μεταβολή στην πρόσληψη βακτηρίων. Η ηλεκτροφορητική
ανάλυση και ανοσοαποτύπωση των πρωτεϊνικών εκχυλισμάτων των λευκών αιμοσφαιρίων,
επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα από την κυτταρομετρία ροής, δείχνοντας περαιτέρω αύξηση,
περίπου 22%, της φωσφορυλίωσης της κινάσης ERK κατά την ενδοκυττάρωση LPS, στα δείγματα
που είχαν προεπωαστεί με BF4. Αντίθετα, στη φαγοκυττάρωση E. coli, η αύξηση της
φωσφορυλίωσης της ERK δεν άλλαξε παρουσία του παράγοντα. Συμπερασματικά, το ιοντικό
υγρό omimBF4 δεν φαίνεται να επηρεάζει τη φαγοκυττάρωση βακτηρίων, ενώ φαίνεται να
προκαλεί μια σημαντική αύξηση της ενδοκυττάρωσης ενδοτοξινών.
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THE ROLE OF OMIMBF4 IONIC LIQUID IN PHAGOCYTOSIS AND
ENDOCYTOSIS BY POLYMORPHONUCLEAR NEUTROPHILS
Portokalidi Eleni, Triantopoulou Nikoletta, Dailianis Stefanos, Tsakas Sotiris
Division of Genetics Cell & Developmental Biology, Division of Animal Biology, Department of Biology, University of
Patras, Greece

Ionic liquids (ILs) are characterized by a number of specific properties such as increased recycling
capacity and reduced waste production. For those reasons, ILs are used more and more in
industry to replace conventional solvents. The purpose of this project was to evaluate the effect
of the ionic liquid omimBF4 in phagocytosis and endocytosis by polymorphonuclear neutrophils
of the blood. The effect of omimBF4 in phagocytosis and endocytosis was investigated by flow
cytometry using fluorescent bacteria E. coli and lipopolysaccharide LPS, respectively. The role of
BF4 in the MAPK/ERK signaling pathway was determined by immunoblot analysis in
polymorphonuclear neutrophils. Isolated white blood cells from healthy individuals were
incubated in RPMI plus 20%plasma, in the presence of 18 μM omimBF4. Fluorescent bacteria E.
coli-FITC were then added to study phagocytosis or lipopolysaccharide LPS-FITC to study
endocytosis. Flow cytometric analysis showed a 25% increase in endocytosis by neutrophils preincubated with omimBF4, whereas no change, due to the presence of BF4, was observed in
phagocytosis. The western blot analysis of the white blood cell protein extracts confirmed the
results of flow cytometry, showing that phosphorylation of ERK was further increased in the
endocytosis samples, which had been pre-incubated in the presence of omimBF4. On the
contrary, the phosphorylation of ERK in the phagocytosis samples did not alter, regardless of the
presence or absence of the agent. In conclusion, the omimBF4 ionic liquid does not seem to
affect bacteria phagocytosis while it appears to induce a significant increase of LPS endocytosis.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΕ ΝΕΑΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
PHOTINIA X FRASERI: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ
Σανιδόπουλος Ιωάννης, Πετροπούλου Γιόλα
Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504, Πάτρα

Ο αείφυλλος, καλλωπιστικός θάμνος Photinia x fraseri Dress εμφανίζει χρωματική ποικιλομορφία
των φύλλων του (νεαρά κόκκινα φύλλα που κατά την ωρίμανση πρασινίζουν), λόγω παροδικής
συσσώρευσης ανθοκυανινών στα κύτταρα του μεσοφύλλου. Οι ανθοκυανίνες απορροφούν
ισχυρά στην πράσινη και ελαφρώς στη μπλε/κίτρινη περιοχή του φάσματος, διαμορφώνοντας
ένα ιδιαίτερο μικρο-περιβάλλον σκιάς στους υποκείμενους χλωροπλάστες των κόκκινων
φύλλων, που αναμένεται να επηρεάζει το πρότυπο των φωτοσυνθετικών χρωστικών και τη
δομή/λειτουργία των φωτοσυστημάτων. Παράλληλα, θεωρούνται προστατευτικές της
φωτοσυνθετικής συσκευής έναντι του κινδύνου φωτοαναστολής. Προηγούμενες μελέτες μας
έδειξαν ότι, συγκρινόμενα με τα πράσινα, τα ανθοκυανικά φύλλα παρουσιάζουν μορφολογικές
και φυσιολογικές διαφορές, ιδιαίτερα όσον αφορά στα φωτοσυνθετικά χαρακτηριστικά τους.
Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη αυτών των διαφορών
στην πορεία της ανάπτυξης, συγκρίνοντας νεαρά κόκκινα με ώριμα πράσινα καθώς και
ενδιάμεσης ηλικίας (και ερυθρότητας) φύλλα, κατά την εαρινή έκπτυξη νέων φύλλων πριν και
μετά την ανθοφορία. Πειραματικά αξιοποιήθηκαν κλασσικές μέθοδοι εκχύλισηςφασματοφωτομετρίας για τον ποσοτικό προσδιορισμό των περιεχομένων χρωστικών,
χρωματογραφική ανάλυση των καροτενοειδών σε προσκοτεινιασμένα και φωτιζόμενα δείγματα
με χρωματογραφία HPLC και πολαρογραφικό σύστημα μέτρησης O2 για την εκτίμηση της
δραστηριότητας των δύο φωτοσυστημάτων σε απομονωμένα θυλακοειδή. Τα μέχρι στιγμής
αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι, συγκρινόμενα με τα πράσινα, τα κόκκινα φύλλα εμφανίζουν
υψηλότερη αναλογία (VAZ/Chls, VAZ/total carotenoids) και λειτουργικότητα (DEPS) των
συστατικών του κύκλου ξανθοφυλλών σε συνθήκες έντονου φωτισμού, παρά την υψηλότερη
περιεκτικότητά τους σε ανθοκυανίνες. Όσον αφορά τη δραστηριότητα των δύο
φωτοσυστημάτων, τα αρχικά δεδομένα υποδεικνύουν μια πιθανή διαφορά μεταξύ κόκκινων και
πράσινων φύλλων, ωστόσο η επεξεργασία των αποτελεσμάτων μας δεν έχει ολοκληρωθεί.
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COMPARISON OF THE PHOTOSYNTHETIC TRAITS IN YOUNG RED
AND MATURE GREEN LEAVES OF PHOTINIA X FRASERI:
PHYSIOLOGICAL DIFFERENCES DURING LEAF DEVELOPMENT
Sanidopoulos Ioannis, Petropoulou Yiola
Laboratory of Plant Physiology, Department of Biology, University of Patras, 26504, Patras, Greece

Photinia x fraseri Dress is an evergreen, ornamental shrub which displays intra-individual
variation of leaf colour, i.e. possesses red young leaves which trurn to green upon maturation.
Lef redness is due to the transient anthocyanin accumulation in the vacuoles of the mesophyll
cells. Foliar anthocyanins absorb strongly in the green and less in the blue/yellow part of the
spectrum, thus imposing a particular shade on the underlying chloroplasts within a red leaf,
which may affect the pigment profile as well as the structure and function of the two
photosystems. In addition, leaf anthocyanins are considered photoprotective of the
photosynthetic apparatus against photoinhibition. Previous investigations of our laboratory
indicated that, compared to their green counterparts, anthocyanic leaves exhibit morphological
and physiological differences, especially in their photosynthetic traits. Thus, the aim of the
present study was to monitor these differences during leaf development, by comparing leaves
of different age classes and anthocyanic content (young red vs mature green). All sampling was
performed on spring, i.e. when new leaf production co-occur with flowering. Pigment content of
fully exposed red and green leaves from the same individual was assessed using conventional
spectrophotometric methods along with HPLC analyses for the further determination of
individual carotenoids. PSII and PSI activity was measured polarographically in isolated leaf
thylakoids. According to our results, red leaves display higher carotenoid/chlorophyll ratio in
conjunction with enhanced pools and functionality of the xanthophyll cycle components
(higher VAZ/Chls, VAZ/total carotenoids and DEPS values) under high light conditions, despite
their higher anthocyanic content. Concerning photosystem activity, differences between green
and red leaves are also inferred from the first results, yet the final data analysis has not been
completed.
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ΑΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΝΔΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ
ΙΟΝΙΟΥ (LAMIACEAE) ΜΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Σαρροπούλου Βιργινία1*, Κρίγκας Νίκος1, Γρηγοριάδου Αικατερίνη2, Τσοκτουρίδης
Γιώργος2, Μαλούπα Ελένη2
1

Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) –
ΔΗΜΗΤΡΑ, 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
2
Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσιών, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων Ελληνικός Γεωργικός
Οργανισμός (ΕΛΓΟ) – ΔΗΜΗΤΡΑ, 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Η διατήρηση-προστασία σπάνιων, ενδημικών, απειλούμενων και προστατεύομενων φυτών και η
αειφορική αξιοποίηση της βιοποικιλότητας με έμφαση στα αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά και
φυτά με πιθανό ανθοκομικό ενδιαφέρον μπορεί να επιτευχθούν μέσα από διαδικασίες εκτός
τόπου (ex situ) διατήρησης (αξιολόγηση, αναπαραγωγή, καλλιέργεια), σε μητρικές φυτείες, στον
αγρό και σε βοτανικούς κήπους. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν πειράματα
αναπαραγωγής με μοσχεύματα σε τρία ενδημικά είδη των νησιών του Ιονίου με προτεραιότητα
διατήρησης, τα Stachys ionica Halácsy, Teucrium halascyanum Heldr. και Thymus holosericeus
Čelak της οικογένειας Lamiaceae. Για την αναπαραγωγή των ειδών κόπηκαν αρχές φθινοπώρου
μοσχεύματα κορυφής μαλακού ξύλου (3-5 cm) από μητρικά φυτά που συλλέχθηκαν από τη
φύση και διατηρούνταν εκτός τόπου σε εξωτερικό περιβάλλον (Θέρμη). Για το πειραματισμό
πραγματοποιήθηκε εμβάπτιση της βάσης των μοσχευμάτων για 1 min σε διαλύματα τεσσάρων
διαφορετικών συγκεντρώσεων IBA (0, 1000, 2000 και 4000 ppm). Τα μοσχεύματα
τοποθετήθηκαν σε δίσκους πολλαπλών θέσεων σε υπόστρωμα τύρφης:περλίτη (1:3) σε πάγκο
θερμαινόμενης υδρονέφωσης θερμοκηπίου. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν
τον αριθμό των ριζών και το μήκος τους. Η ριζοβολία εκφράστηκε σε εκατοστιαίο ποσοστό (%).
Η καταλληλότερη μεταχείριση για τη ριζοβολία μοσχευμάτων T. halascyanum (24 ημέρες) ήταν
1000 ppm ΙΒΑ (32,13 ρίζες μήκους 1,72cm, 100% ποσοστό ριζοβολίας). Αντίστοιχα, 2000 ppm
IBA έδωσε 100% ποσοστό ριζοβολίας στα είδη S. ionica (28,5 ρίζες μήκους 1,56 cm) μετά από 22
ημέρες και Th. holosericeus (4,4 ρίζες μήκους 1,76 cm) μετά από 49 ημέρες. Η εφαρμοσμένη
έρευνα, συνεπώς στοχεύει στην επιλογή κατάλληλων βιοτύπων, στη δημιουργία πρωτοκόλλων
αναπαραγωγής και καλλιέργειας για πιθανή επανεισαγωγή των ειδών αυτών στο φυσικό τους
περιβάλλον εάν χρειαστεί, και διευκολύνει την αειφορική αξιοποίησή τους στον πρωτογενή
τομέα και στη συνέχεια στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
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ASEXUAL PROPAGATION OF ΤΗRΕΕ LOCAL ΙΟΝΙΑΝ ENDEMIC
PLANTS (LAMIACEAE) WITH CONSERVATION PRIORITY
Saropoulou Virginia1*, Krigas Nikos1, Grigoriadou Aikaterini2, Tsoktouridis Giorgos2,
Maloupa Eleni2
1

Laboratory of Protection and Evaluationof Native and Floricultural Species, Hellenic Agricultural Organization (HAO),
DEMETER, 570 01 Thermi, Thessaloniki, Greece
2
Balkan Botanic Garden of Kroussia, Institute of Plant Breeding and Genetic Resources, Hellenic Agricultural Organization
(HAO), DEMETER, 570 01 Thermi, Thessaloniki, Greece

The conservation of rare, endemic, threatened and protected plants and the sustainable
exploitation of biodiversity with emphasis on medicinal-aromatic plants and plants with
horticultural/ornamental value can be achieved through ex situ conservation activities
(evaluation, propagation, cultivation) in mother plantations, in the field and in botanic gardens.
For this purpose, propagation experiments with cuttings were performed on three local Ionian
endemic species with conservation priority, Stachys ionica Halácsy, Teucrium halascyanum and
Thymus holosericeus Čelak (all Lamiaceae). For propagation, softwood tip cuttings (3-5 cm) were
cut at early autumn from mother plants collected from the wild and maintained in open-air
mother plantations (Thermi). For experimentation, the base of cuttings was immersed for 1 min
in solutions of four different concentrations of IBA (0, 1000, 2000 and 4000 ppm). Cuttings were
placed in multi-plate disks on a peat:perlite (1:3) substrate in the bench of greenhouse heated
mist system. The measurements carried out related to the number of roots and their length.
Rooting was expressed as percentage (%). Most suitable rooting treatment for T. halascyanum
cuttings (24 days) proved to be 1000 ppm IBA (32.13 roots 1.72 cm long, 100% rooting
percentage). Αccordingly, 2000 ppm IBA gave 100% rooting percentage for both S. ionica (28.5
roots 1.56 cm long,) after 22 days and Th. holosericeus (4.4 roots 1.76 cm long) after 49 days.
Applied research, therefore, focuses on the selection of suitable biotypes, the development of
propagation and cultivation protocols allowing the re-introduction of these species into their
natural environment if deemed necessary, and facilitate their sustainable exploitation in the
primary sector for high added value products.
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΕΛΑΤΗΣ (ΑBIES SP.) ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΟ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟ DNA
Σαρροπούλου Πολυξένη, Σίσκας Ευάγγελος, Δρούζας Ανδρέας Δ.
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής & Φυτογεωγραφίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Τ.Θ.:104, 54124, Θεσσαλονίκη

Το γένος Abies αποτελείται από 51 είδη και παρουσιάζει ευρεία εξάπλωση στο βόρειο
ημισφαίριο. Η ταξινόμηση πολλών ειδών του γένους με μορφολογικούς χαρακτήρες καθίσταται
ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της υψηλής πλαστικότητας που παρουσιάζουν ενώ ο φυσικός
υβριδισμός μεταξύ ειδών καθιστά ακόμη πιο δύσκολο τον ταξινομικό προσδιορισμό τους με
μορφολογικούς χαρακτήρες. Στις περιπτώσεις αυτές η χρήση μοριακών δεικτών παρέχει
επιπλέον δεδομένα για την αξιόπιστη ταυτοποίηση ειδών και υβριδίων. Χαρακτηριστική
περίπτωση αποτελούν τα τρία taxa ελάτης που υπάρχουν στην Ελλάδα: η κεφαλληνιακή (Abies
cephalonica), η λευκή (A. alba) και η υβριδογενής (A. x borisii-regis) ελάτη. Η τελευταία έχει
χαρακτηριστεί ως υβρίδιο των δύο πρώτων ειδών και εμφανίζει μορφολογικά χαρακτηριστικά
και από τα δύο αυτά είδη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στον ταξινομικό
προσδιορισμό ατόμων ελάτης στις περιοχές που τα παραπάνω taxa συνυπάρχουν. Στην
παρούσα εργασία μελετήθηκαν πληθυσμοί ελάτης της Ελλάδας που προέρχονται από τις
περιοχές εξάπλωσης της κεφαλληνιακής και της υβριδογενούς ελάτης με ένα δείκτη PCR-RFLP
στο χλωροπλαστικό DNA, στον οποίο έχει βρεθεί ένα αλληλόμορφο στην κεφαλληνιακή και ένα
διαφορετικό στη λευκή ελάτη και έχει προταθεί ως δείκτης διαφοροποίησης των δύο ειδών.
Στους πληθυσμούς που μελετήθηκαν κυριαρχούσε το αλληλόμορφο της κεφαλληνιακής ελάτης,
ενώ αυτό της λευκής βρέθηκε κυρίως στη βόρεια Ελλάδα αλλά και νοτιότερα σε πληθυσμούς
όπου έχει αναφερθεί η παρουσία υβριδίων. Tα αποτελέσματα από την εφαρμογή του δείκτη
ήταν σε συμφωνία με αντίστοιχα αποτελέσματα με χρήση μορφολογικών δεικτών, όσον αφορά
την παρουσία των taxa ελάτης στους πληθυσμούς που μελετήθηκαν. Ωστόσο, ο δείκτης αυτός
θα πρέπει να μελετηθεί σε περισσότερα άτομα και πληθυσμούς λευκής και κεφαλληνιακής
ελάτης προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι όντως διαφοροποιεί τα δύο αυτά είδη.
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MOLECULAR DIFFERENTIATION OF FIR POPULATIONS (ABIES SP.)
FROM GREECE BASED ON A CHLOROPLAST DNA MARKER
Sarropoulou Polyxeni, Siskas Evangelos, Drouzas Andreas D.
Laboratory of Systematic Botany and Phytogeography, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, P.O. Box
104,54124 Thessaloniki, Greece

The genus Abies comprises 51 species widely distributed in the Northern Hemisphere. The
taxonomic identification of many species of this genus with morphological characters faces
difficulties due to the high morphological plasticity they show, while natural hybridization
between species makes the taxonomic identification by using morphological traits even more
complicated. In such cases, the use of molecular markers provides additional data towards the
reliable identification of species and hybrids. A typical case is the three fir taxa of Greece; Greek
fir (Abies cephalonica) Silver fir (A. alba) and King Boris fir (A. x borisii-regis). The last taxon has
been characterized as a hybrid between the first two species and it combines morphological
traits from both species, creating difficulties in the taxonomic identification of fir individuals
occurring in the areas where the above taxa co-exist. In the present work, fir populations from
Greece originating from the distribution areas of Greek fir and King Boris fir were studied with a
chloroplast DNA (cpDNA) PCR-RFLP marker, in which an allele for Greek fir and a different allele
for Silver fir have been found and this marker has been suggested to discriminate these two
species. In the populations studied, the allele of Greek fir was dominating while the allele of
Silver fir was found mainly in northern Greece but also in southern populations where the
presence of hybrids has been reported. The results from applying this cpDNA marker were in
accordance with the respective results using morphological traits, as far as the presence of the fir
taxa in the populations is concerned. Nevertheless, this marker should be further applied to
additional individuals and populations of Greek and Silver fir in order to verify that it indeed
discriminates these two species.
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΤΗΣ
ΑΥΤΟΦΑΓΙΑΣ ΩΣ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Σκεύα Κατερίνα, Κοπαράνης Δημήτρης, Τουφάκη Βάσια, Σταθοπούλου Μαριαλένα,
Κακουράτος Χρήστος, Μητράκας Γ. Αχιλλέας, Φυλακτακίδου Κωνσταντίνα,
Γιατρομανωλάκη Αλεξάνδρα, Κουκουράκης Ι. Μιχαήλ
Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας / Μονάδα Ραδιοβιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα

Η ακτινοθεραπεία αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική και αποτελεσματική θεραπευτική
προσέγγιση ενάντια στον καρκίνο. Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί με το πώς η ακτινοβολία
επηρεάζει, τόσο τα φυσιολογικά, όσο και τα παθολογικά βιολογικά συστήματα. Η αυτοφαγία
αποτελεί μία φυσιολογική βιολογική διαδικασία για την απομάκρυνση κατεστραμμένων ή
γηρασμένων πρωτεϊνών ή οργανιδίων, η οποία μάλιστα ενισχύεται στα καρκινικά κύτταρα. Στην
παρούσα εργασία, μελετήσαμε την επίδραση ενός mTOR ανεξάρτητου ενεργοποιητή της
αυτοφαγίας (SMER28) σε φυσιολογικά και καρκινικά κύτταρα σε συνδυασμό με την
ακτινοβόλησή τους. Τα αποτελέσματα αυτά συγκρίθηκαν με την επίδραση της μόνης
εγκεκριμένης ακτινοπροστατευτικής ουσίας, της αμιφοστίνης. Παρατηρήθηκε in vitro ότι η
ενίσχυση της αυτοφαγίας από το SMER28 οδηγεί σε επιλεκτική ακτινοπροστασία μόνο στις
φυσιολογικές κυτταρικές σειρές. Επίσης, χρησιμοποιώντας μύες Balb/c, οι οποίοι εκτέθηκαν σε
ολοσωματική ακτινοβολία 6 Gy/ημέρα για 6 ημέρες, μετά την υποδόρια χορήγηση SMER28,
διαπιστώσαμε την αύξηση της ακτινοπροστασίας στον φυσιολογικό ιστό. Τα συγκεκριμένα
αποτελέσματα μας οδήγησαν στην προσπάθεια σύνθεσης νέων μορίων με ανάλογη δράση. Από
τον έλεγχο διαφόρων νεοσυντιθέμενων ενώσεων έχουν ταυτοποιηθεί μόρια που μπορεί να
εμφανίζουν παρόμοια δράση.
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SCREENING OF NOVEL CHEMICAL COMPOUNDS ENHANCER OF
AUTOPHAGY AS POSSIBLE RADIOPROTECTIVE FACTORS
Skeva Katerina, Koparanis Dimitris, Toufaki Vasia, Stathopoulou Marialena, Kakouratos
Christos, Mitrakas G. Achilleas, Fylaktakidou Konstantina, Giatromanolaki Alexandra,
Koukourakis I. Michael
Department of Radiotherapy/Unit of Oncology-Radiobiology and Radiopathology, University of Thrace, Alexandroupolis,
Greece

Radiotherapy constitutes an important and effective therapeutic approach. Many studies has
shown that radiation effects on normal and cancer cells. Autophagy, an intracellular procedure,
is necessary for clearance of damaged and aged proteins and organelles and it is induced in
cancer cells. In this study, the effect of the mTOR-independent small molecule enhancer of
autophagy (SMER28) was studied on normal and cancer cells after radiation compared to
amifostine (a FDA approved drug). We observed in vitro that the enhancement of autophagy by
SMER28 is specific for normal cells while radioprotection was exhibited after Balb/c mice whole
body irradiation with 6Gy/day for 6 days. These results lead our research group to investigate
new potential enhancers of autophagy in order to increase the radioprotection effect of
autophagy to normal tissues. A variety of new compounds with similar function has been
already identified.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΤΥΛΟΤΡΑΝΦΕΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΝΩΝ GCN5
ΤΟΥ ARABIDOPSIS THALIANA ΣΕ ΓΙΒΒΕΡΕΛΛΙΝΕΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΓΟΝΙΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Σκουμίδα Αργυρώ, Πούλιος Στυλιανός, Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος
Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,54124
Θεσσαλονίκη

Η χρωματίνη οργανώνεται σε νουκλεοσώματα τα οποία αποτελούνται από συσπειρωμένο DNA
σε ένα οκταμερές ιστονών. Από τη δομή αυτή προεξέχουν οι N-τελικές ουρές των ιστονών οι
οποίες τροποποιούνται ομοιοπολικά και εκτός των άλλων ακετυλιώνονται. Η ακετυλίωση είναι
μια διαδικασία μεταφοράς μιας ακετυλοομάδας σε κατάλοιπα λυσίνης ιστονών. Το σύμπλοκο
SAGA διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ακετυλίωση, κυρίως με τη δράση της
ακετυλοτρανφεράσης των ιστονών GCN5, ενώ η υπομονάδα ADA2b υποστηρίζει τη δράση της
GCN5. Μεταλλάγματα gcn5 και ada2b εμφανίζουν προβλήματα κατά την ανάπτυξη τους πολλά
από τα οποία συσχετίζονται με τις επιδράσεις των γιββερελλινών, βιοενεργές φυτικές ορμόνες
που ελέγχουν πολλά αναπτυξιακά στάδια του φυτού. Στην παρούσα εργασία γίνεται
διασταύρωση των μεταλλαγμάτων gcn5 και ada2b με διαγονιδιακές σειρές γονιδίων που
εμπλέκονται στη βιοσύνθεση και τη σηματοδότηση των γιββεριλλινών και εκφράζουν το γονίδιο
αναφοράς GUS. Τα αποτελέσματα έδειξαν επιτυχημένες διασταυρώσεις για το μετάλλαγμα
ada2b-1με τα διαγονίδια GID1A::GUS, GID1C::GUS, RGA::RGA-GUS, GA20ox1::GUS, GA20ox2::GUS
και GA3ox1::GUS, για το μετάλλαγμα gcn5-1 με διαγονίδια GA3ox1::GUS και RGA::RGA-GUS
καθώς και 3) για το μετάλλαγμα gcn5-6 με το διαγονίδιο GID1A::GUS.
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THE EFFECT OF ARABIDOPSIS THALIANA GCN5 HISTONE
ACETYLTRANSFERASE ON GIBBERELLINS: PRODUCTION OF
TRANSGENIC PLANTS WITH REFERENCE GENES.
Skoumida Argyro, Poulios Stylianos, Vlachonasios Konstantinos
Department of Botany, School of Biology, Faculty of Science, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki,
Greece

The chromatin is organized in nucleosomes which contain packed DNA in an octamer of
proteins called histones. N – tails of histones are acetylated, an action in which acetyl groups are
transferred from acetyl coenzyme A to lysine resides in histones. SAGA complex plays a
particular role in acetylation and specifically the histone acetyltransferase GCN5. Also, the
subunit ADA2b helps the action of GCN5 regarding acetylation. Mutants of GCN5 and ADA2b
genes in Arabidopsis displayed pleiotropic effects, some of them are related to gibberellins, the
bioactive plant hormones which are involved in various ontogenetic stages of plant
development. In this study, the gcn5 and ada2b mutant plants were crossed with transgenic
lines of genes involved in gibberellins biosynthesis and signaling that expressed transcriptional
or translational fusions of reference gene GUS. The results shown that successful crossing were
made: 1) for the ada2b-1 with transgenic GID1A::GUS, GID1C::GUS, RGA::RGA-GUS,
GA20ox1::GUS, GA20ox2::GUS and GA3ox1::GUS, 2) for the gcn5-1 with transgenic GA3ox1::GUS
and RGA::RGA-GUS and 3) for the gcn5-6 with transgenic GID1A::GUS.
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΣΙΝΙΚΗΣ
ΚΙΝΑΣΗΣ (RTKS) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ PROFILE HIDDEN MARKOV MODELS
Σπανογιάννης Γ., Μπαλτούμας Φ.Α., Λίτου Ζ.Ι., Χαμόδρακας Σ.Ι., Οικονομίδου Β.Α.
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 15701

Η μεταγωγή σήματος είναι μία διαδικασία απαραίτητη για την επιβίωση όλων των οργανισμών,
καθώς καθοδηγεί την υλοποίηση πολυάριθμων βιολογικών διαδικασιών, όπως ο κυτταρικός
πολλαπλασιασμός, η διατήρηση του μεταβολισμού και ο κυτταρικός θάνατος. Στα μετάζωα, μία
πρωτεϊνική οικογένεια με σημαντικό ρόλο στη μεταγωγή σήματος είναι αυτή των τυροσινικών
κινασών (PTKs). Μια υποκατηγορία τους αποτελούν οι διαμεμβρανικοί υποδοχείς με ενεργότητα
τυροσινικής κινάσης (RTKs). Το αμινοτελικό τους άκρο, το οποίο βρίσκεται εξωκυτταρικά,
αποτελεί σημείο πρόσδεσης ορμονών και αυξητικών παραγόντων, ενώ το καρβοξυτελικό άκρο,
το οποίο βρίσκεται ενδοκυτταρικά, καταλύει τη φωσφορυλίωση τυροσινικών καταλοίπων. Οι
RTKs έχουν συσχετιστεί με σοβαρές ασθένειες όπως ο καρκίνος και διάφορα νευρολογικά και
καρδιαγγειακά νοσήματα, όμως η διαμεμβρανική φύση τους δυσχεραίνει την πειραματική
μελέτη τους σε επίπεδο δομής. Επιπρόσθετα, πολύ λίγα είναι γνωστά για την ύπαρξη και
λειτουργία των RTKs σε άλλους, λιγότερο μελετημένους οργανισμούς εκτός του ανθρώπου και
του ποντικού. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν ο σχεδιασμός μιας νέας υπολογιστικής
μεθόδου αναγνώρισης και κατηγοριοποίησης των RTKs με βάση την αλληλουχία τους και η
εφαρμογή της στη μελέτη ολόκληρων πρωτεωμάτων. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκαν και
χρησιμοποιήθηκαν profile Hidden Markov Models ειδικά για την αναγνώριση των RTKs σε
συνδυασμό με μεθόδους πρόγνωσης διαμεμβρανικών περιοχών. Τα αποτελέσματα της μεθόδου
εμφανίζουν υψηλή συμφωνία με τα διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα, με ευαισθησία και
ειδικότητα της τάξης του 96%. Η εφαρμογή της μεθόδου σε 30 ευκαρυωτικά πρωτεώματα,
συμπεριλαμβανομένων μεταζώων, φυτών, μυκήτων και πρωτοζώων έδειξε την ύπαρξη πιθανών
νέων RTKs σε ελάχιστα μελετημένα πρωτεώματα εντόμων, φυτών και πρωτοζώων. Μελλοντικός
στόχος της εργασίας είναι η υλοποίηση της μεθόδου ως διαδικτυακό εργαλείο διαθέσιμο προς
το χρήστη για το σχολιασμό πρωτεϊνικών αλληλουχιών.
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A NOVEL METHOD FOR THE DETECTION AND CLASSIFICATION OF
RECEPTOR TYROSINE KINASES (RTKS) USING PROFILE HIDDEN
MARKOV MODELS
Spanogiannis G., Baltoumas F.A., Litou Z.I., Hamodrakas S.J., Iconomidou V.A.
Division of Cell Biology and Biophysics, Department of Biology, School of Science, National and Kapodistrian University of
Athens, Athens 15701, Greece

Signal transduction is an essential process for the survival of all organisms. It regulates several
biological functions including cellular proliferation, apoptosis and maintenance of homeostasis.
In metazoa, a protein family with a significant role in signal transduction includes protein
tyrosine kinases (PTKs). A distinguishable group of PTKs is formed by transmembrane receptor
tyrosine kinases (RTKs). Their extracellular N-terminus constitutes the binding site for hormones
and growth factors, while their intracellular C-terminus catalyzes the phosphorylation of tyrosine
residues. RTKs have been implicated in severe diseases such as cancer, neurodegenerative and
cardiovascular diseases, but their transmembrane nature hinders their experimental study at
structural level. Furthermore, very little is known about the existence and function of RTKs in
other, less studied organisms apart from human and mouse. The goal of this study was to design
a novel computational method for the detection and annotation of RTKs from their amino acid
sequence and the application of this method in the study of entire proteomes. For this reason, a
number of profile Hidden Markov Models specialized in the detection of RTKs were created and
used, in combination with transmembrane prediction algorithms. The results of the method are
in good agreement with available experimental data, with specificity and sensitivity values over
96%. Further application of the method in 30 eukaryotic proteomes, including metazoa, plants,
protozoa and fungi identified the existence of novel potential RTKs in poorly studied insect,
plant and protozoan proteomes. Future goal of this study is the implementation of the method
as a web interface, freely available to users for the annotation of protein sequences.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ (SNPS)
RS1805389, RS1801320, RS1799793 ΚΑΙ RS13181 ΣΤΟΝ
ΝΕΦΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Στάμου Ευαγγελία1, Σαμαρά Μαρία2, Δαράκη Αγγελική3, Παπαθανασίου Μαρία2, Τσεκούρα
Γεωργία1, Κόλλια Παναγούλα3
1

Τομέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
3
ΕΚΕΦΕΔημόκριτος
2

O νεφροκυτταρικός καρκίνος είναι ετερογενής νόσος με περισσότερους από δέκα ιστολογικούς
και μοριακούς υποτύπους. Η κατανόηση του γενομικού/μοριακού προφίλ του μεταστατικού
νεφροκυτταρικού καρκίνου συνέβαλε στην έγκριση θεραπευτικών παραγόντων σε ΗΠΑ και
Ευρώπη. Ωστόσο, η απάντηση στη θεραπεία ποικίλει και η νόσος εξελίσσεται. Οι
μονονουκλεοτιδικοί πολυμορφισμοί (SNPs) των γονιδίων επιδιόρθωσης βλαβών του DNA,
οδηγούν σε αντικατάσταση αμινοξέων και συνήθως ευθύνονται για μειωμένη επιδιορθωτική
ικανότητα, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρκινογένεσης. Εξετάσαμε τους SNPs rs1805389 C/T (LIG4
γονίδιο), rs1801320 G/C (RAD51 γονίδιο) και rs1799793 G/A, rs13181 A/C του ERCC2 γονιδίου σε
22 ασθενείς με νεφροκυτταρικό καρκίνο. Έγινε λήψη νεοπλασματικού και μη νεοπλασματικού
ιστού ανά ασθενή και απομονώθηκε γενομικό DNA. Ακολούθησε επιλεκτική ενίσχυση με PCR και
γονοτύπιση με περιοριστικά ένζυμα (RFLPs). Εκτιμήσαμε την παρουσία του πολυμορφικού
αλληλoμόρφου σε ομο- ή ετεροζυγωτία. Η κατανομή του rs1805389 έδειξε παρουσία του
αλληλόμορφου "Τ" σε 12/22 (54,5%) μη νεοπλασματικών έναντι 9/22 νεοπλασματικών
δειγμάτων (45,5%). Το RAD51 "C" αλληλόμορφο βρέθηκε σε 6/22 (27,3%) μη νεοπλασματικά
έναντι 4/22 καρκινικά δείγματα (18,2%). Το αλληλόμορφο "Α" του SNP rs1799793 ανιχνεύθηκε σε
13/22 (59,1%) μη νεοπλασματικά έναντι 15/22 νεοπλασματικά δείγματα (68,2%), ενώ το
αλληλόμορφο "C" του rs13181 ήταν παρόν σε 15/22 (68,2%) μη νεοπλασματικά έναντι 8/22
(36,4%) νεοπλασματικά δείγματα. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα SPSS v.22 και
δεν ανέδειξε στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις. Πρόκειται για προκαταρκτικά αποτελέσματα.
Χρειάζεται η ανάλυση περισσότερων ασθενών και η συσχέτιση με υγιή άτομα (ομάδα ελέγχου),
ώστε να εκτιμηθεί ο ρόλος των snps στον καρκίνο του νεφρού. Σημειώνεται ότι οι διαφορές
μεταξύ καρκινικών και μη καρκινικών δειγμάτων ενδεχομένως αντιπροσωπεύουν παραλλαγές
του αριθμού των γονιδιακών αντιγράφων και/ή απώλεια ετεροζυγωτίας (LOH).
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THE ROLE OF RS1805389 (LIG4 GENE), RS1801320 (RAD51 GENE),
RS1799793 AND RS13181 (ERCC2 GENE) SNPS IN RENAL
CARCINOMAS IN GREEK POPULATION
Stamou E.1, Samara M.2, Daraki A.3, Papathanassiou M.2, Tsekoura G.1, Kollia P.3
1

Division of Genetics and Biotechnology, Department of Biology, Athens, GREECE
Department of Pathology, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University of Thessaly
3
EKEFEDemokritos
2

Renal cell carcinoma encompasses a heterogeneous group of cancer with more than ten
histological and molecular subtypes. The understanding of genomic and molecular profile of
metastatic renal cell carcinoma has contributed to a number of drug approvals in USA and
Europe. However, treatment response varies and most patients eventually progress. Single
nucleotide polymorphisms (SNPs) of DNA repair genes have been reported to lead to amino acid
substitution in various cancers. Most of SNPs cause a reduction to repair activity leading to
elevated risk factor for cancers. In our study we examined the role of SNPs rs1805389 C/T (LIG4
gene), rs1801320 G/C (RAD51 gene), rs1799793 G/A and rs13181 A/C (ERCC2 gene, exons 10, 23
respectively) in renal cancer. Cancerous and non-cancerous tissue samples from 22 patients,
were obtained and genomic DNA was extracted and amplified. Genotyping was performed
through RFLP analysis. The presence of each polymorphic allele was calculated in both
homozygous and heterozygous state. The distribution of rs1805389 showed the presence of “T”
allele in 12/22 (54.5%) non-cancerous samples versus 9/22 (45.5%) cancerous samples. RAD51
“C” allele was present in 6/22 (27.3%) non-cancerous versus 4/22 cancerous samples (18.2%). For
SNP rs1799793, “A” allele was present in 13/22 (59.1%) non-cancerous versus 15/22 (68.2%)
cancerous samples, while “C” allele of rs13181 was present in 15/22 (68.2%) non-cancerous
versus 8/22 (36.4%) cancerous samples. Statistical analysis was performed with SPSS program
v.22. There were no significant correlations between analyzed SNPs and renal cancer. These are
preliminary data. Further analysis of more patients and correlation to healthy individuals (control
group) is needed, to estimate the role of these SNPs in renal cancer. However differences
between cancerous and non-cancerous samples may represent mechanisms such as copy
number alterations and/or loss of heterozygosity (LOH).
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΣΕ ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
Ταλιουράκη Α.1, Σαμαρά Σ.1, Δουλγεράκη Α.2, Τουρνης Σ.3,Τροβας Γ.3, Κολλια Π.
1

Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιούπολη, Κουπόνια, 15784, Αθήνα
2
Τομέας Νοσημάτων Μεταβολισμού των Οστών, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκομείο Παίδων « Η Αγία Σοφία»,
Αθήνα
3
Εργαστήριο Έρευνας του Μυοσκελετικού Συστήματος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο
"ΚΑΤ", Αθήνα.

Mία σπάνια γενετική ασθένεια του μεταβολισμού των οστών είναι η ατελής οστεογένεση.
Χαρακτηριστικό κλινικό γνώρισμα της είναι τα ανεπαρκώς σχηματισμένα και εύθραυστα οστά. Η
γενετική βάση της ασθένειας εντοπίζεται σε μεταλλαγές γονιδίων που εμπλέκονται στο
μεταβολισμό των οστών, με κυρίαρχα τα γονίδια COL1A1, COL1A2. Στην παρούσα μελέτη
πραγματοποιήθηκε ανίχνευση μεταλλαγών στο γονίδιο COL1A1 σε δείγματα από τέσσερις
ασθενείς με πιθανή διάγνωση ατελούς οστεογένεσης. Αρχικά πραγματοποιήθηκε απομόνωση
DNA από περιφερικό αίμα ασθενών, έλεγχος της ποιότητας και καθορισμός της συγκέντρωσης
του DNA. Προκειμένου να γίνει ανίχνευση των μεταλλαγών, ενισχύθηκαν όλες οι
κωδικοποιούσες περιοχές του COL1A1 με τη βοήθεια της μεθόδου της αλυσιδωτής αντίδρασης
της πολυμεράσης (PCR). Στη συνέχεια ακολούθησε ηλεκτροφόρηση του DNA και καθαρισμός
του από το πήκτωμα αγαρόζης. Τέλος προσδιορίστηκε η αλληλουχία του DNA με τη μέθοδο
αλληλούχισης κατά Sanger. Εντοπίστηκαν 4 άγνωστοι πολυμορφισμοί σε κωδικοποιούσες και μη
περιοχές: c.957+58 delG εξώνιο 18, c.1795-31 C>T εξώνιο 24, c.2298 T>C εξώνιο 36, c.326172
T>C στο εξώνιο 45. Εντοπίστηκαν αρκετοί γνωστοί πολυμορφισμοί στο COL1A1, εκ των οποίων
πέντε ήταν παρόντες σε όλα τα δείγματα rs2141279, rs2734281, rs2253369, rs2586489,
rs2249492. Οι περισσότεροι γνωστοί πολυμορφισμοί δεν έχουν σχετιστεί ακόμα με ασθένειες.
Ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι ο πολυμορφισμός rs2075555 (c.804+80 A>C) σχετίζεται με
επιταχυνόμενη απώλεια οστικών αλάτων μετά από μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων.
Ακόμη, ο πολυμορφισμός rs2075554 (c.804+62 A>G) είναι πιο συχνός σε μετεμμηνοπαυστικές
γυναίκες που εμφάνιζαν κατάγματα στην Κίνα. Επιπλέον, ο πολυμορφισμός rs25866488
(c.3261+31 T>C) έχει συνδεθεί με γενετική προδιάθεση σε κατάγματα του λαιμού από μελέτες
που πραγματοποιήθηκαν σε στρατιώτες. Δεδομένου ότι το γενετικό υπόβαθρο μίας ασθένειας
είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ταξινόμηση, την πρόληψη και τη θεραπεία της, είναι
απαραίτητη η μελέτη και η αναγνωρίση των μεταλλάξεων που είναι υπεύθυνες για την ατελή
οστεογένεση στην Ελλάδα και να εντοπιστούν οι συχνότερες μεταλλάξεις στον ελληνικό
πληθυσμό, επιτρέποντας έτσι αποτελεσματικό προγεννητικό έλεγχο.
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STUDY OF POLYMORPHISMS IN GENES RELATED WITH BONE
METABOLISM
Taliouraki A.1, Samara S.1, Doulgeraki A.2, Tournis S.3, Trovas S.3, Kollia P.
1

Division of Genetics and Biotechnology, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens,
Universtiy Campus, Kouponia, 15784, Athens
2
Division of Metabolic Bone Disease, Child Health Institute, Paidon Hospital<<Agia Sophia>>, Athens
3
Laboratory of Musculoskeletal Research, National and Kapodistrian University of Athens, KAT hospital, Athens.

Osteogenesis imperfecta (OI) is a rare genetic metabolic bone disease. The most significant
clinical feature is inadequately formed and fragile bones. The genetic basis of the disease is
mutations localized in genes COL1A1, COL1A2 of type I collagen. In this study mutations in
COL1A1 gene have been identified in samples from four patients with probable diagnosis of OI.
DNA has been isolated from peripheral blood of the patients. The quality and quantity of DNA
have been determined by spectrophotometer and agarose gel electrophoresis. In order to
identify the mutation, all coding areas of COL1A1 gene were amplified by the method of
polymerase chain reaction (PCR). Then followed DNA electrophoresis and purification from the
agarose gel. Finally DNA was sequenced using Sanger method. Polymorphisms were identified
in all samples, although their contribution in illnesses is yet unknown. In particular five of them
were present in all samples: rs2141279, rs2734281,rs2253369, rs2586489, rs2249492. Four novel
changes in coding and non-coding regions were also found: c.957+58 delG exon 18, c.1795-31
C>T exon 24, c.2298 T>C exon 36, and c.326172 T>C exon 45. Concerning the already known
polymorphisms, there has been a correlation between rs2075555(c.804+80 A>C) and
accelerated bone mineral density loss after hematopoietic cell transplantation,
rs2075554(c.804+62 A>G) is more common between osteoporotic fracture in postmenopausal
Chinese women and rs25866488(c.3261+31 T>C) is correlated with genetic predisposition for
femoral neck stress fractures in military conscripts. Since the genetic basis of disease is extremely
important for the classification, prevention and treatment, it is necessary to study and identify
mutations responsible for OI in Greece and identify the most frequent mutations in the Greek
population thus enabling effective prenatal screening.
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ΜΕΛΕΤΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ
ΔΕΙΚΤΩΝ
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΩΓΗ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΩΝ
ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΚΑΠΤΟΠΟΝΤΙΚΟ MICROTUS THOMASI (RODENTIA
ARVICOLINAE)
Τετώρου Κωνσταντίνα1, Ατσοπάρδη Κορίνα1, Ρούνγκο Σπάρτι1, Παναγόπουλος Θ.
Νικόλαος1, Μήτσαινας Γεώργιος2, Μαργαρίτη Μαριγούλα1
1

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, 26504, Ελλάδα email:
konstantina2411@hotmail.com
2
Εργαστήριο Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ρίο, 26504, Ελλάδα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης της χορήγησης
πεντυλενοτετραζόλης (PTZ) τόσο στη συμπεριφορική κατάσταση άγχους/φόβου όσο και στην
ενεργότητα των G1 και G4 ισομορφών της ακετυλοχολινεστεράσης (AChE) σε εγκεφαλικές
περιοχές ενήλικων σκαπτοποντικών από φυσικούς πληθυσμούς του είδους Microtus thomasi
(Rodentia, Arvicolinae). Τα πειραματόζωα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, στους μάρτυρες και σε
εκείνα που τους χορηγήθηκε η PTZ (60mg/kg). Είκοσι-τέσσερις ώρες μετά τη χορήγησή της, τα
πειραματόζωα ελέγχθηκαν ως προς τη συμπεριφορά άγχος/φόβος, πραγματοποιώντας
δοκιμασία ανοιχτού πεδίου κατά την οποία καταμετρήθηκε ο χρόνος θιγμοτακτισμού (δείκτης
άγχους/φόβου). Εν συνεχεία, απομονώθηκαν εγκεφαλικές περιοχές (εγκεφαλικά ημισφαίρια,
παρεγκεφαλίδα, μεσεγκέφαλος) με σκοπό τον προσδιορισμό της ενεργότητας των G1 και G4
ισομορφών της AChE {βρίσκονται κυρίως στο SS (Salt Soluble) και DS κλάσμα (Detergentsoluble), αντίστοιχα} με τη χρωματομετρική μέθοδο του Ellman. Μετά τη χορήγηση της PTZ τα
αποτελέσματα έδειξαν: α) ότι οι σκαπτοποντικοί δεν παρουσίασαν διαφορά στο χρόνο
θιγμοτακτισμού, β) στατιστιστικώς σημαντική μείωση της G4 ισομορφής της
ακετυλοχολινεστεράσης σε όλες τις εγκεφαλικές περιοχές που εξετάστηκαν. Επίσης,
πραγματοποιήθηκε σύγκριση των αποτελεσμάτων της ομάδας των μαρτύρων με τους
εργαστηριακούς μυς Balb-c. Από τη σύγκριση προέκυψαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των
μυών του σκαπτοποντικού και των εργαστηριακών μυών Balb-c, τόσο στο χρόνο
θιγμοτακτισμού, όσο και στην ενεργότητα των G1 και G4 ισομορφών της AChE.
Συμπερασματικά, η χορήγηση της PTZ στα άτομα Μicrotus thomasi προκάλεσε μείωση της
ενεργότητας της G4 ισομορφής της AChE στις υπό μελέτη εγκεφαλικές περιοχές ενώ δεν
επηρέασε τη συμπεριφορά άγχος/φόβος.
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A STUDY OF BEHAVIORAL AND BIOCHEMICAL INDICATORS IN
BRAIN REGIONS THROUGH THE INDUCTION OF EPILEPTIC SEIZURES
IN VOLES MICROTUS THOMASI (RODENTIA ARVICOLINAE)
Tetorou Konstantina1, Atsopardi Korina1, Rungo Sparti1, Panagopoulos T. Nikolaos1,
Mitsainas Georgios2, Margarity Marigoula1
1

Laboratory of Human and Animal Physiology, Department of Biology, University of Patras, Patras 26504, Rio, Greece
email: konstantina2411@hotmail.com
2
Laboratory of Zoology, Department of Biology, University of Patras, Patras 26504, Rio, Greece

The aim of the present study is to investigate the effect of pentylenetetrazole (PTZ) in
anxiety/fear behavior and the activity of acetylcholinesterase’ (AChE), G1 and G4 isoforms, in
brain regions of wild voles (Microtus thomasi- Rodentia, Arvicolinae). The mice were separated
into the: the control and PTZ group (60 mg/kg). Twenty-four hours after PTZ administration, the
voles were tested for the anxiety/fear behavior, through the performance of an open field test,
aiming at the measurement the thigmotaxis time (rate of anxiety/fear). Afterwards, the voles
were sacrificed and specific brain regions were isolated (central hemispheres, cerebellum and
midbrain), in order to determine the activity of G1 and G4 {mostly found in the SS fraction (SaltSoluble)) and DS fraction (Detergent-soluble), respectively} isoforms of acetylcholinesterase
(AChE) with the colorimetric method of Ellman. Following PTZ administration, our results
revealed: a) that there were no significant differences in thigmotaxis time between the two
groups b) a statistically significant reduction in activity of G4 isoform of AChE, in all tested brain
regions. Also a comparison was conducted between the control group of voles and the
laboratory mice (Balb-c), which showed significant differences, both in the thigmotaxis time and
the activity of G1 and G4 isoforms of AChE. In conclusion, PTZ caused reduction in the activity of
G4 isoform of AChE at the investigated brain regions, without any effect on anxiety/fear
behavior.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΑ
ΤΟΥ ΔΙΘΥΡΟΥ ΜΑΛΑΚΙΟΥ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS, ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΙΟΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ[OMIM] [BF4]
Τηλέμης Φαίδων-Νικόλαος1, Τσάκας Σωτήριος 2, Νταϊλιάνης Στέφανος1
1
2

Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Βιολογίας Ζώων, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500, Πάτρα
Τμήμα Βιολογίας, Τομέα Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης, 26500, Πάτρα

Η παρούσα μελέτη διερευνά την επίδραση του ιοντικού υγρού [omim][BF4] στη φαγοκυτταρική
διαδικασία αιμοκυττάρων του μυδιού Mytilus galloprovincialis. Συγκεκριμένα, καλλιέργεια
απομονωμένων αιμοκυττάρων εκτέθηκε σε υπο-θανατογόνες συγκεντρώσεις [omim][BF4] (0,5και
1 mgL-1) για 1 ώρα, και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε (α) κυτταρομετρία ροής με χρήση του
πολυσακχαρίτη ζυμωσάνη (zymosan), προκειμένου να μελετηθεί η ικανότητα φαγοκυττάρωσης
των εκτιθέμενων αιμοκυττάρων και (β) ανάλυση westernblot προκειμένου να διερευνηθεί η
φωσφορυλίωση των κινασών p38 και ERK, οι οποίες συμμετέχουν ενεργά στο σηματοδοτικό
μηχανισμό της φαγοκυτταρικής διαδικασίας και της ανοσοαπόκρισης των αιμοκυτταρών, υπό
συνθήκες stress.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκε
σημαντική φαγοκυττάρωση στα [omim][BF4]-εκτιθέμενα αιμοκύτταρα, τα επίπεδα
φωσφορυλίωσης των p38 και ERK κινασών αυξήθηκαν σημαντικά, σε σχέση με τα κύτταρα
ελέγχου, σε όλες τις περιπτώσεις. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, αποδεικνύουν την
ικανότητα του [omim][BF4] να προκαλεί ενεργοποίηση σηματοδοτικών μηχανισμών στα
εκτιθέμενα αιμοκύτταρα του μυδιού Mytilusgalloprovincialis, πιθανό μέσω πρόσδεσης της
καρβονυλικής του ομάδας στην κυτταρική μεμβράνη και την ενεργοποίηση σηματοδοτικών
μορίων, όπως οι κινάσεςp38 και ERK, οι οποίες εμπλέκονται ενεργά σε διαδικασίες
ανοσοαπόκρισης έναντι παραγόντων που προκαλούν stress.

206

Proceedings of the 40th E.E.B.E.Scientific Conference, Veria, May 24-26, 2018

INVESTIGATION OF THE PHAGOCYTIC PROCESS IN HEMOCYTES OF
THE BIVALVE MOLLUSC MYTILUS GALLOPROVINCIALIS,AFTER
EXPOSURE TO THE IONTIC LIQUID [OMIM] [BF4]
Tlemis Faidon-Nikolaos1, Tsakas Sotirios2, Dailianis Stefanos1
1
2
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The present study investigated the effects of non-lethal concentrations of the ionic liquid
[omim][BF4] on the phagocytic process of hemocytes of the species Mytilus galloprovincialis.
Specifically, mixed primary cultures of mussel hemocytes were exposed for 1 hour to non-lethal
concentrations of [omim][BF4] (0.5 and 1 mgL-1). Thereafter, flow cytometry analysis was
performed (using zymosan) for investigating the phagocytic ability of [omim][BF4]-exposed
hemocytes. Moreover, the induction of signaling cascades, commonly related with immune
defence ability of mussel hemocytes were investigated via Western blot analysis and the
measurement of p38 and ERK kinase phosphorylation in [omim][BF4]-exposed hemocytes.
According to the results, although the flow cytometry analysis revealed no significant induction
of phagocytosis in challenged hemocytes, the levels of both p38 and ERK phosphorylation were
significantly increased in all cases. The latter reinforces previous data, regarding [omim][BF4]
ability to promote phagocytic and respiratory burst processes, via its interaction with membrane
lipid and proteins, thus inducing signaling cascades with the involvement of kinases, such as p38
and ERK.
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EΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΟΡΤΙΟ
ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΔΙΘΥΡΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ.ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Τρυπιδάκη Ειρήνη1, Ζγουρίδου Αικατερίνη2, Ανέστης Ανδρέας2,3, Παπαδάκης Νικόλαος2,
Μιχαήλιδης Βασίλειος1
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3
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Η υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω της κλιματικής αλλαγής θα επηρεάσει την θερμοκρασία των
θαλασσών και αυτό προβλέπεται πως θα επιταχύνει την ανάπτυξη και εξάπλωση παθογόνων
μικροοργανισμών σε περιβάλλοντα, όπου αλιεύονται και καλλιεργούνται δίθυρα μαλάκια. Η
κατανάλωση δίθυρων μαλακίων επιβαρυμένων με παθογόνους μικροοργανισμούς μπορεί να
θέσει σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών. Σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται αύξηση
συχνότητας ανίχνευσης παρασίτων καθώς και σχετικών περιστατικών δηλητηρίασης, αρκετά
από τα οποία αφορούν μεσογειακές θαλάσσιες περιοχές. Η ανίχνευση και η μελέτη της
επιβάρυνσης των δίθυρων μαλακίων με παράσιτα και παθογόνους μικροοργανισμούς είναι
αναγκαία και θα συμβάλει ουσιαστικά στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ της αύξησης της
θερμοκρασίας και των διατροφικών ασθενειών που σχετίζονται με συγκεκριμένα είδη
μικροοργανισμών. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η καταγραφή των ειδών των δίθυρων
που αλιεύονται στον Θερμαϊκό κόλπο καθώς και του μικροβιακού τους φορτίου, ώστε να
εκτιμήσουμε τον βαθμό μόλυνσης των δίθυρων της συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής και εάν
αυτός σχετίζεται με μια πιθανή αύξηση της θερμοκρασίας. Για τον λόγο αυτό, και βάσει της
διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας και εθνικών αναφορών, καταγράφηκαν τα βιολογικά
δεδομένα που σχετίζονται με τις κατανομές των δίθυρων στον Θερμαϊκό κόλπο, τις φυσιολογικές
τους αντιδράσεις στη θερμοκρασία και το μικροβιακό φορτίο που ανιχνεύεται σε αυτά. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι πολλά είδη παρασίτων και τοξινών ανιχνεύονται στα δίθυρα του
Θερμαϊκού κόλπου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «hot spot» μόλυνσης. Σύμφωνα με τις
φυσιολογικές αντιδράσεις των δίθυρων στην αύξηση της θερμοκρασίας, προβλέπεται σημαντική
επίδραση του μικροβιακού φορτίου, τόσο στην υγεία των δίθυρων, όσο και σε αυτήν των
καταναλωτών. Η εφαρμογή εργαλείων της μοριακής βιολογίας, όπως της μεταγονιδιωματικής,
θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ανίχνευση των δυνητικά παθογόνων μικροοργανισμών.
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EFFECTS OF CLIMATE CHANGE ΟN
THE MICROBIAL LOAD OF
THERMAIKOS GULF MARINE BIVALVES. IMPACTS ON PUBLIC
HEALTH
Trypidaki Eirini1, Zgouridou Aikaterini1, Anestis Andreas2,3, Papadakis Nikolaos2,
Michaelidis Vasileios1
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3
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2

Global warming due to climate change is expected to accelerate the growth and spread of
pathogenic microorganisms in aquatic regions, where bivalve mollusks cultivation and wild
harvest activities take place. The consumption of bivalves infected with parasites may endanger
consumers’ health. The frequency of bivalve parasite detections and human poisoning incidents,
is increasing both at a global level, as well as in areas of the Mediterranean Sea. The detection
and investigation of bivalve mollusks infection with parasites and pathogenic microorganisms is
necessary for a deeper understanding of the relationship between temperature rise and foodborne diseases associated with specific microbe species. The purpose of this study was to record
the bivalve species harvested in the Thermaikos Gulf as well as their microbial load, in order to
estimate the infection level of the gulf’s bivalves and investigate whether this infection could be
affected by a future temperature increase. For this purpose, data related to the distribution of
bivalves in the Thermaikos Gulf, their physiological responses to temperature changes and their
microbial load were collected from international scientific literature and national databases. The
results obtained, showed that a significant number of parasites and toxins are detected in
bivalves of the Thermaikos Gulf, which could be characterized as a "hot spot" of infection.
Therefore, taking also into account the physiological responses of bivalves to increased
temperature, a significant impact of microbial load on the health of both bivalves and
consumers is possible in the near future. The use of molecular biology tools, such as
metagenomics, will substantially contribute to the detection of potentially pathogenic
microorganisms.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΙΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΧΕΛΩΝΕΣ:
Η
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΤΡΟΦΟΛΗΨΙΑΣ ΤΗΣ CARETTA CARETTA ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
Τσάπαλου Βασιλική, Αλμπανίδου Βασιλική, Χριστιανίδης Ιωάννης, Μαζάρης Αντώνιος
Τομέας Οικολογίας,Τμήμα Βιολογίας,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,Θεσσαλονίκη,Ελλάδα

Οι θαλάσσιες χελώνες αποτελούν χαρισματικά είδη με έντονη μεταναστευτική δραστηριότητα,
τα οποία διακρίνονται για την έντονη πιστότητα τους σε συγκεκριμένες περιοχές τροφοληψίας.
Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας, είναι ο χωρικός προσδιορισμός των περιοχών τροφοληψίας
των θαλάσσιων χελωνών Caretta caretta στη Μεσόγειο, καθώς και η μελέτη πιθανών
μελλοντικών μετατοπίσεων των περιοχών αυτών, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής. Για το
σκοπό αυτό, συλλέχθηκαν όλα τα διαθέσιμα στην επιστημονική βιβλιογραφία τηλεμετρικά
δεδομένα μεταναστευτικών κινήσεων, τα οποία προσδιορίζουν τις πιθανές περιοχές
τροφοληψίας στη Μεσόγειο. Εντοπίστηκαν συνολικά 123 καταγραφές, οι οποίες στη συνέχεια
ψηφιοποιήθηκαν χωρικά. Έπειτα, αναπτύχθηκαν τέσσερα διακριτά “μοντέλα κατανομής ειδών”,
στα οποία χρησιμοποιήθηκαν βιοκλιματικές παράμετροι σχετικές με τη βιολογία και τη
συμπεριφορά του είδους. Τα μοντέλα εμφάνισαν καλή προβλεπτική ικανότητα και μέσω αυτών
εντοπίστηκαν οι κλιματικά καταλληλότερες περιοχές τροφοληψίας, υπό τις παρούσες συνθήκες.
Παράλληλα, χρησιμοποιώντας μελλοντικά κλιματικά δεδομένα, προσδιορίστηκε χωρικά η
αναμενόμενη μετατόπιση των κλιματικά κατάλληλων ενδιαιτημάτων τροφοληψίας. Τα
αποτελέσματά μας έδειξαν ότι η πλειοψηφία των περιοχών αυτών εντοπίζονται στην κεντρική
και ανατολική Μεσόγειο, όπου μόνο μικρό τμήμα τους βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας.
Παράλληλα, παρατηρούνται ισχυρές μετατοπίσεις των βιοτόπων κλιματικής καταλληλόλητας
στο εγγύς μέλλον. Η παρούσα εργασία παρέχει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη εικόνα της
καταλληλόλητας των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων ως δυνητικές περιοχές τροφοληψίας στο
σύνολο της Μεσογείου, ενώ παράλληλα προσφέρει μια εκτίμηση της επικινδυνότητας
διατήρησης αυτών, λόγω της κλιματικής αλλαγής. Με βάση τα ευρήματά μας, καταδεικνύεται
έντονα η ανάγκη σχεδιασμού ευέλικτων προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης των
θαλάσσιων ενδιαιτημάτων των χελωνών της Μεσογείου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
βιωσιμότητα του ευάλωτου αυτού είδους.
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INTEGRATING SPATIAL MODELING TO PREDICT CLIMATE IMPACTS
ON SPECIES RANGES: THE CASE OF THE FORAGING SITES OF
CARETTA CARETTA IN THE MEDITERRANEAN
Tsapalou Vasiliki, Almpanidou Vasiliki, Christianidis Ioannis, Mazaris Antonios
Department of Ecology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

Sea turtles are highly mobile animals. They travel long distances at an annual basis and tend to
show strong fidelity to the same foraging sites, across their multiple migrations. The
identification of the spatial distribution of these foraging habitats is vital for the development of
effective management strategies. Such a necessity is even more pronounced, considering the
ongoing environmental changes driven by human-induced climate change. Here, we made an
effort to detect and spatially determine the foraging sites of adult loggerhead (Caretta caretta)
sea turtles in the Mediterranean Region and project potential shifts of these critical habitats
within the next decades. Initially, we collected all satellite tracking data available at the scientific
literature; in total, 123 presence points were identified and spatially presented. As a next step, an
ensemble Ecological Niche Modelling approach was applied to predict potentially climatic
suitable sites in the region and further project future distributions under climate change. The
results were alarming: the majority of the suitable foraging areas of the vulnerable charismatic
species are located in the central and Eastern Mediterranean with limited protection coverage. In
addition, we observed notable differentiations in the future distribution of the foraging habitat
of the studied species, which raise some serious conservation concerns. To conclude, although
the highly migratory nature of turtles temporarily secures their resilience to climate change, this
resilience is likely to be severely compromised, due to the unprecedented challenges of the
upcoming threats.
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ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ PSA ΚΑΙ FREEPSA ΣΤΗ
ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2017
Τσάτσος Χρήστος*, Καραγιάννης Ευάγγελος, Πυργαντή Δήμητρα
Κύτταρο Ιατρική Ε.Π.Ε. Διαγνωστικό εργαστήριο, Κωστή Παλαμά 7, 54630, Θεσσαλονίκη email: christostsats@gmail.com

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διαγνωστικό εργαστήριο "Κύτταρο Ιατρική Ε.Π.Ε." με
σκοπό τη μελέτη της διακύμανσης των καρκινικών δεικτών PSA και freePSA σε άνδρες που
εξετάστηκαν στη Βόρεια Ελλάδα κατά τη χρονική περίοδο 2014-2017. Οι συγκεκριμένοι
καρκινικοί δείκτες σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη και για αυτό πραγματοποιούνται
αποκλειστικά σε άνδρες. Έτσι, κύριοι στόχοι ήταν η παρατήρηση του αριθμού των εξετάσεων
των καρκινικών δεικτών για τον προστάτη σε σχέση με τους υπόλοιπους καρκινικούς δείκτες,
καθώς και η διακύμανση των καρκινικών δεικτών του προστάτη με παθολογικό αποτέλεσμα σε
τέσσερις περιοχές της Βόρειου Ελλάδος (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,
Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία). Η εξέταση των δεικτών γίνεται μέσω της ανάλυσης δειγμάτων
ορού αίματος ανδρών και παθολογικά θεωρούνται τα αποτελέσματα με τιμές μεγαλύτερες από 4
για το δείκτη PSA και 2,5 για το δείκτη freePSA. Από την σύγκριση των καρκινικών δεικτών
παρατηρήθηκε ότι ο δείκτης PSA είναι ο περισσότερο εξεταζόμενος καρκινικός δείκτης, ωστόσο
και οι δύο δείκτες είχαν σταθερό ποσοστό εξέτασης κάθε χρόνο. Όσον αφορά τη διακύμανση
της ετήσιας μέσης τιμής του ποσοστού των παθολογικών αποτελεσμάτων μεταξύ των
γεωγραφικών περιοχών της Βορείου Ελλάδος μόνο ο δείκτης PSA εμφάνισε στατιστικά
σημαντική διαφοροποίηση (p 0,001). Το υψηλότερο ποσοστό παθολογικών αποτελεσμάτων για
το PSA καταγράφηκε στη δυτική Μακεδονία σε όλα τα έτη, ενώ το freePSA έχει υψηλό ποσοστό
στη Θεσσαλία.
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VARIATION OF PSA AND FREEPSA CANCER MARKERS IN ΝORTHERN
GREECE IN THE PERIOD 2014-2017
Tsatsos Christos*, Karagiannis Euaggelos, Pyrganti Dimitra
Kyttaro Iatriki E.P.E. Diagnostic laboratory, Kosti Palama 7, 54630, Thessaloniki e-mail: christostsats@gmail.com

The present study took place at the diagnostic laboratory "Kyttaro Iartiki E.P.E." aiming the study
of the variation of PSA and freePSA cancer markers in tested men of Northern Greece during the
period 2014-2017. These cancer markers are associated with prostate cancer and therefore are
performed exclusively in men. Thus, the main objectives were the observation of the number of
examined prostate cancer markers in relation to the rest tested cancer markers, as well as the
variation of prostate cancer markers with pathological result in four regions in Northern Greece
(Eastern Macedonia & Thrace, Central Macedonia, Western Macedonia and Thessaly). Markers'
examination was done by analyzing serum blood samples from men; pathological results are
those with values higher than 4 for PSA marker and 2,5 for freePSA marker. Based on the
comparison of cancer markers it was observed that PSA marker is the most tested cancer marker,
however both markers had a constant rate of examination each year. Regarding the variation of
the annual mean rate of pathological incidents among the different areas of Northern Greece,
only the PSA marker showed statistically significant differentiation (p 0.001). The highest
percentage of pathological incidents for PSA was recorded in western Macedonia, while freePSA
had a high percentage in Thessaly.

213

Πρακτικά 40ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Βέροια, 24-26 Μαϊου 2018

ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ TGM2 ΣΤΑ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
Τσεκούρα Γεωργία , Σταυροπούλου Μαρία, Κοντανδρεοπούλου Xριστίνα-Nεφέλη, Πάργα
Άννα, Μπορονικόλα Γεωργία, Αλεπόρου Βασιλική, Βύνιου Νόρα, Παπασιδέρη Ισιδώρα,
Κόλλια Παναγούλα
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Τα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (MΔΣ) είναι μία ομάδα κλωνικών αιματολογικών νοσημάτων
που αφορά στο αρχέγονο αιμοποιητικό κύτταρο και χαρακτηρίζονται από δυσπλασία σε μία ή
περισσότερες κυτταρικές σειρές και δυνατότητα εξέλιξης σε Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ).
Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι βλάβες σε γονίδια τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία της
αυτοφαγίας των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων εμπλέκονται στα ΜΔΣ. Η αυτοφαγία
αποτελεί μία φυσιολογική διαδικασία του κυττάρου, η οποία πραγματοποιείται από μια σειρά
γονιδίων. Tο γονίδιο TGM2, αποτελεί ένα από τα κυριότερα ρυθμιστικά γονίδια της αυτοφαγίας
καθώς συμμετέχει στην ωρίμανση του αυτοφαγοσώματος και τον έλεγχο της αυτοφαγικής ροής.
Για το λόγο αυτό μελετήθηκε η έκφραση του γονιδίου TGM2 σε ασθενείς με ΜΔΣ χαμηλού
(Ν=10) και υψηλού κινδύνου (Ν=20) καθώς και υγιείς (Ν=13). Απομονώθηκε RNA από το μυελό
των οστών των ασθενών και το περιφερικό αίμα των υγιών ατόμων και ακολούθησε σύνθεση
cDNA. Η έκφραση των επιπέδων των mRNA TGM2 μεταγράφων έγινε με ποσοτική RT-PCR (qRTPCR) με τη χρήση της χρωστικής SYBR Green. Τα αποτελέσματα της qRT–PCR έδειξαν ότι τα
mRNA μετάγραφα του TGM2 γονιδίου εκφράζονται σε πολύ αυξημένα επίπεδα (έως και 7 φορές)
(p =0.0006) και σε πολύ χαμηλά επίπεδα (υποδιπλάσια έκφραση) (p =0.0001) στους ασθενείς
χαμηλού και υψηλού κινδύνου, αντίστοιχα, σε σχέση με τους υγιείς δότες. Τα αποτελέσματα αυτά
υποδεικνύουν ότι η αυτοφαγία επάγεται στα χαμηλού κινδύνου και αναστέλλεται στα υψηλού
κινδύνου ΜΔΣ μέσω της αντίστοιχης έκφρασης του γονιδίου TGM2. Η περαιτέρω μελέτη του
ρόλου του TGM2 γονιδίου θα μπορούσε να οδηγήσει στην εύρεση πιθανών αντι- καρκινικών
θεραπειών με στόχο την επαγωγή ή αναστολή της αυτοφαγίας και τη διερεύνηση του ρόλου της
στα ΜΔΣ.
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EXPRESSION OF TGM2 GENE IN MYELODYSPLASTIC SYNDROMS: ITS
ROLE IN AUTOPHAGY MACHINERY
Tsekoura Georgia, Stavropoulou Maria, Kontandreopoulou Χristina-Nefeli, Parga Anna,
Boronikola Georgia, Viniou Nora, Aleporou Vassiliki, Papassideri Issidora, Kollia
Panagoula
Division of Genetics & Biotechnology, Department of Biology, National and Kapodistrian University of Athens, GREECE

Myelodysplastic Syndromes (MDS) is a group of clonal hematological diseases appertain to the
primary hematopoietic cell and is characterized by dysplasia in one or more cell lines and
capable of progression to Acute Myeloid Leukemia (AML). Recent studies have shown that loss
of genes function involved in the autophagy process of primary hematopoietic cells is
implicated in the development of MDS. Autophagy is a normal cell process, which is carried out
by a series of genes.TGM2 gene is one of the major regulatory genes of autophagy as it
participates in autophagosome maturation and control of autophagy flow. Therefore, the
expression of TGM2 gene was studied in patients with low- risk MDS (N = 10) and high risk MDS
(N = 20) as well as healthy (N = 13). RNA was isolated from the bone marrow of the patients and
the peripheral blood of healthy individuals followed by cDNA. Expression of TGM2 mRNA levels
was performed following a quantitative RT-PCR method using the SYBR Green dye. Results of
qRT-PCR showed that the transcripts of the TGM2 gene were expressed at very high levels (up to
7 times) (p = 0.0006) and at very low levels (p = 0.0001) in low- and high-risk MDS , respectively,
in relation to healthy donors. These results indicate that autophagy is induced at low risk and
inhibited in high-risk MDS via the corresponding expression of the TGM2 gene. Further analysis
of the role of the TGM2 gene could lead to the detection of potential anti-cancer therapies
aimed at inducing or inhibiting autophagy and understanding its role in MDS.
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΔΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ, ΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ TOBACCO MOSAIC
VIRUS ΣΕ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΟΥ CAPSICUM
ANNUUM L.
Τσέλιου Εύα1, Μανουσόπουλος Ιωάννης2, Γραμματικόπουλος Γιώργος1
1
2

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

Σε προηγούμενη μελέτη μας καταγράφηκαν οι επιπτώσεις που υφίσταται η φωτοσυνθετική
συσκευή του Capsicum annum L. (πιπεριά), έπειτα από προσβολή από τον ιό Tobacco Mosaic
Virus (TMV). Παρατηρήθηκαν ταχείες επιδράσεις σε παραμέτρους που προκύπτουν από τις
μεθόδους του φθορισμού της χλωροφύλλης και των φασμάτων ανάκλασης του φωτός και
διερευνήθηκε η προγνωστική αξία αυτών των δεικτών στην πρώιμη ανίχνευση της ιικής
προσβολής. Στην παρούσα μελέτη, ο ιός TMV εισήχθη σε φυτά που υπέστησαν υδατική
καταπόνηση καθώς και σε φυτά που υποβλήθηκαν σε σταδιακή μεταβολή της θερμοκρασίας
του περιβάλλοντός τους. Σκοπός μας ήταν η καταγραφή των αλληλεπιδράσεων των δύο
σημαντικότερων καταπονήσεων που υφίστανται τα φυτά της πιπεριάς στο φυσικό τους
περιβάλλον, με τον ιό TMV. Η υδατική καταπόνηση επηρέασε αρνητικά τους δείκτες που
σχετίζονται, κυρίως, με την ροή των ηλεκτρονίων. Ωστόσο, η παρουσία του ιού ήταν ο
παράγοντας που επέφερε τις σημαντικότερες μειώσεις. Όταν η είσοδος του ιού
πραγματοποιήθηκε σε φυτά που είχαν ήδη υποστεί υδατική καταπόνηση, η επίδραση του ιού
ήταν πολύ ασθενέστερη. Τα αποτελέσματά μας υποδεικνύουν αναστολή των επιδράσεων της
ιικής προσβολής όταν προηγείται εγκλιματισμός, έστω και βραχυχρόνιος σε μειωμένη
διαθεσιμότητα νερού. Η διακύμανση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος μεταξύ 18 οC και
28οC δεν επέδρασε στους φωτοσυνθετικούς δείκτες. Όταν η θερμοκρασία αυξήθηκε στους 35οC
καταγράφηκαν μειωμένες τιμές σε αρκετούς φωτοσυνθετικούς δείκτες παρουσία του ιού. Τάσεις
επανάκαμψης των δεικτών καταγράφηκαν μετά από επαναφορά της θερμοκρασίας του
περιβάλλοντος στους 18οC. Συμπερασματικά, τόσο η σχετικά ήπια υδατική καταπόνηση, όσο και
οι φυσιολογικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, δεν επηρεάζουν την
προγνωστική αξία των προτεινόμενων φωτοσυνθετικών δεικτών ως προς την αναγνώριση της
ιικής προσβολής.
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INTERACTIONS OF WATER STRESS, TEMPERATURE FLUCTUATION
AND PRESENCE OF TOBACCO MOSAIC VIRUS IN PHOTOSYNTHETIC
PARAMETERS OF CAPSICUM ANNUUM L.
Tseliou Eva1, Manoussopoulos Ioannis N.2, Grammatikopoulos George1
1
2

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

In a previous study, effects on the photosynthetic machinery of Capsicum annuum L. (pepper),
following Tobacco Mosaic Virus (TMV) infection, were documented. Fast changes in parameters
and indices extracted from the analysis of chlorophyll fluorescence transients and light
reflectance spectra were observed and their predictive value was investigated. In the present
study, the TMV virus was introduced into plants, which experienced either water withholding, or
gradual change of temperature in the growth chamber environment. Our purpose was to
investigate the interactions of the two most important stresses that pepper plants confront in
their natural environment, with TMV infection. Water stress, negatively affected the
photosynthetic indices, which are mainly related to electron flow round the photosystems.
However, the virus occurrence caused the most significant reductions of photosynthetic
parameters. In case of virus inoculation, in plants predisposed to water stress, the effects were
remarkably weaker. Our results indicate partial or total inhibition of the effects of viral infection
in plants with an even short-time acclimatization to reduced water availability. Gradual increase
of temperature between 18οC and 28οC did not affect the photosynthetic parameters. Rise of
temperature to 35οC caused reductions in most of the measured parameters, though, only in
infected individuals. However, reverse trends were observed, following temperature return to
18οC. In conclusion, both mild water stress and normal temperature fluctuations do not affect
the predictive value of the previously proposed photosynthetic markers for the early detection
of plant viral infection.
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ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ HSPS ΚΑΙ MAPKS ΣΤΗ
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΛΚΩΤΙΚΗ
ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΘΕΙΑ
ΣΤΟΝ
ΚΡΑΝΙΟ,
ARGYROSOMUS REGIUS
Τσέρτου Μ.1,2, Ξένου Δ.1, Μάρτου Ν.1, Μορφέσης Κ.1, Καθάριος Π.2, Αντωνοπούλου Ε.1
1
2

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τομέας Ζωολογίας, Τμήμα Βιολογία, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης

Η Χρόνια Ελκωτική Δερματοπάθεια (ΧΕΔ) είναι μια μη μολυσματική ασθένεια που προσβάλλει τα
κανάλια της πλευρικής γραμμής στο κεφάλι και στο κορμό συγκεκριμένων εκτρεφόμενων
ψαριών μεταξύ των οποίων και ο κρανιός (Argyrosomus regius) καταστρέφοντας την επιδερμίδα
που επικαλύπτει την οροφή του καναλιού. Η ΧΕΔ εμφανίζεται όταν τα ψάρια εκτρέφονται σε
εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται με νερό γεώτρησης, ενώ μετά από μεταφορά των
προσβεβλημένων ψαριών στα πρώιμα στάδια της ασθένειας σε θαλασσινό νερό είναι δυνατή η
πλήρη ανάρρωσή τους. Μέχρι σήμερα, η ασθένεια έχει περιγραφεί στο είδος Murray cod,
Maccullochella peelii pellii και στο μυτάκι, Diplodus puntazzo. Σκοπός της παρούσας εργασίας
ήταν η μελέτη της επίδρασης της ΧΕΔ στη φυσιολογική απόκριση του κρανιού, ενός είδους που
παρουσιάζει ελκυστικά και ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που το καθιστούν ιδανικό υποψήφιο
για εκτροφή. Για την διεκπεραίωση της εργασίας πραγματοποιήθηκαν 2 παράλληλες νυμφικές
εκτροφές κρανιού στο εντατικό εκκολαπτήριο του ΙΘΑΒΒΥΚ-ΕΛΚΕΘΕ χρησιμοποιώντας φυσικό
θαλασσινό νερό και θαλασσινό νερό γεώτρησης. Στη συνέχεια στάλθηκαν δείγματα στο τμήμα
Βιολογίας ΑΠΘ, όπου λήφθηκαν ιστοί από το πρόσθιο και το οπίσθιο τμήμα της κεφαλής σε
καθένα από τα δείγματα και πραγματοποιήθηκε ανοσοανίχνευση των πρωτεϊνών Hsp90, p38MAPKs και ERKs μέσω της μεθόδου ηλεκτροφόρησης σε πηκτή πολυακρυλαμιδίου, παρουσία
δωδεκυλοθειικού νατρίου (SDS-PAGE), κατά Western blot. Από την σύγκριση των δειγμάτων
παρατηρήθηκαν διαφοροποιήσεις μεταξύ των ατόμων που εκτράφηκαν σε θαλασσινό νερό
γεώτρησης και αυτών που εκτράφηκαν σε φυσικό θαλασσινό νερό. Επίσης, παρατηρήθηκε
διαφορετική απόκριση ανάλογα με το τμήμα του κεφαλιού από το οποίο λήφθηκε ο ιστός.
Ωστόσο, για την εξαγωγή ασφαλέστερων αποτελεσμάτων και την καλύτερη κατανόηση της
φυσιολογικής απόκρισης του είδους είναι απαραίτητη η χρήση επιπρόσθετων δεικτών
καταπόνησης.
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RESPONSE OF THE FAMILY MEMBERS OF HSPS AND MAPKS
PROTEINS OF THE FISH ARGYROSOMUS REGIUS WITH CHRONIC
ULCERATIVE DERMATOPATHY.
Tsertou M.1,2, Xenou D.1, Martou N.1, Morfesis K.1, Katharios P.2, Antonopoulou E.1,2
¹Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology AUTH
²Institute of Marine Biology, Biotechnology and Aquaculture, Hellenic Centre for Marine Research

Chronic Ulcerative Dermatopathy (CUD) is a non-infectious disease that affects the lateral line
canals of the head and the trunk of some cultured fish, such as meagre (Argyrosomus regius). The
disease results in ulceration and loss of epidermis overlying the sensory canals. CUD appears in
fish cultured in facilities that are supplied with borehole water and the lesions resolve when the
fish are transferred to natural sea water at an early stage of the condition. Until now the disease
has been described in Murray cod, Maccullochella peelii pellii and Diplodus puntazzo. The present
study aimed to investigate the effect of CUD in the physiological response of meagre, a fish that
is a promising candidate for aquaculture due to its attractive and competitive attributes. Two
parallel rearing trials of meagre were conducted at the facilities of the Institute of Marine
Biology, Biotechnology and Aquaculture, Hellenic Centre for Marine Research; one trial used only
natural sea water and the other borehole water to study the development of CUD. Samples were
then sent to the department of Biology of the Aristotle University, where tissues from the front
and the back of the head were used and the molecular responses were addressed through the
expression levels of the proteins Hsp90, p38-MAPKs and pERKs, using SDS-PAGE, by Western
blot. The comparison of the samples revealed some differentiations between the fish reared in
natural seawater and those reared in borehole water. Furthermore, different molecular
responses were observed based on which area of the head the tissue was taken. The use of
additional molecular stress indicators is recommended in order to understand better the
physiological response mechanisms of the affected fish prior to any drawing of conclusion.
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EΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥ PHOTOBACTERIUM DAMSELAE
SUBSP. PISCICIDA ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΣ ARTEMIA FRANCISCANA ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΥ LACTOCOCCUS LACTIS
Τσερτσελή Βασιλική, Καππάς Ηλίας, Τουράκη Μαρία
Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ.,
54124 Θεσσαλονίκη

Το καρκινοειδές Artemia είναι διηθηματοφάγος οργανισμός, τροφή ιχθύων και φορέας
θρεπτικών, αντιβιοτικών και προβιοτικών βακτηρίων. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε το
σύστημα της φαινολοξειδάσης, το αντιοξειδωτικό σύστημα (SOD, GRed, GSTs) και η
υπεροξείδωση των λιπών (MDA) της Artemia μετά από μόλυνση με το παθογόνο Photobacterium
damselae, που προκαλεί παστερέλλωση σε ιχθύδια, και μετά από συνδυασμένη χορήγηση του
προβιοτικού Lactococcus lactis και του παθογόνου. Το παθογόνο χορηγήθηκε σε δύο δόσεις,
9×103 cfu/ml ανά δόση (96, 120 h καλλιέργειας), ενώ το προβιοτικό σε 4 δόσεις, 2×105 cfu/ml
ανά δόση (28, 48, 56, 72 h). Ως μάρτυρας χρησιμοποιήθηκε Artemia χωρίς επίδραση παθογόνου
ή προβιοτικού. Μετά τη χορήγηση του παθογόνου, οι δραστικότητες των SOD, Gred, GST και
φαινολοξειδάσης μειώθηκαν κατά 88,2%, 92,1%, 96,2% και 71,4% αντίστοιχα, ενώ η
υπεροξείδωση λιπών ήταν σημαντικά αυξημένη σε σχέση με το μάρτυρα (P0,001). Όταν
χορηγήθηκε προβιοτικό και ακολούθησε χορήγηση παθογόνου, παρότι τα επίπεδα της
δραστικότητας όλων των αντιοξειδωτικών ενζύμων και της φαινολοξειδάσης κυμάνθηκαν σε
επίπεδα χαμηλότερα των μαρτύρων, ήταν σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα
δείγματος μόλυνσης. Συγκεκριμένα, η μείωση για την SOD ήταν 23,9%, της Gred 30%, της GST
44.3% και της φαινολοξειδάσης 42.7% σε σχέση με τα επίπεδα του μάρτυρα. Τα επίπεδα της
λιπιδικής υπεροξείδωσης ήταν στα επίπεδα του μάρτυρα, στα 35 μg ΜDA/gr ιστού (Ρ>0,05), ενώ
ήταν μειωμένα (P0,001) σε σχέση με τα αντίστοιχα μετά τη μόλυνση. H βιωσιμότητα της Artemia
ήταν 13,1%, έπειτα από χορήγηση του παθογόνου, ενώ ύστερα από ταυτόχρονη χορήγηση
παθογόνου και προβιοτικού ήταν 71%, με την αντίστοιχη του μάρτυρα στα 79%.
Συμπερασματικά, αν και το παθογόνο P. damselae ελαττώνει τα ποσοστά βιωσιμότητας της
Artemia και επιδρά αρνητικά στο ανοσολογικό και αντιοξειδωτικό τους σύστημα, το προβιοτικό
L. lactis αμβλύνει αυτές τις αρνητικές επιδράσεις, παρέχοντας προστασία για την αντιμετώπιση
της μόλυνσης.
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EFFECTS OF THE PATHOGEN PHOTOBACTERIUM DAMSELAE SUBSP.
PISCICIDA ON THE IMMUNE AND ANTIOXIDANT SYSTEM OF
ARTEMIA FRANCISCANA AND PROTECTIVE ACTION OF THE
PROBIOTIC LACTOCOCCUS LACTIS
Tsertseli Vasiliki, Kappas Ilias, Touraki Maria
Laboratory of General Biology, Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology, Faculty
of Sciences, AUTH, 54124 Thessaloniki

Artemia is a crustacean filter feeder, used as live feed for fish and as a carrier of nutrients,
antibiotics and probiotics. In the present work, the phenoloxidase system, the antioxidant
system (SOD, GRed, GSTs) and lipid peroxidation of Artemia following a challenge with the
pathogen Photobacterium damselae, agent of pasteurellosis in fish, and following a combined
administration of the probiotic Lactococcus lactis and the pathogen were studied. The pathogen
was administered in two doses, 9×103 cfu/ml each (96, 120 h culture time), whereas the probiotic
was administered in 4 doses, 2×105 cfu/ml each (28, 48, 56, 72 h). As control we used Artemia not
treated, with either probiotic or pathogen. Following challenge, the activities of SOD, Gred, GST
and phenoloxidase were reduced by 88.2%, 92.1%, 96.2% and 71.4%, respectively while lipid
peroxidation increased significantly compared with the control (P0.001). When probiotic
preceded the pathogen administration, although the activity levels of all antioxidant enzymes
and PO were lower than the corresponding control values, they were significantly higher
compared with the challenged sample. In particular, the reduction was 23.9% for SOD, 30% for
GRed, 44.3% for GST and 42.7% for PO compared with the control levels. Lipid peroxidation
levels were not significantly different from control values amounting to 35 μg ΜDA/gr tissue
(Ρ>0.05), while they were significantly reduced compared with the challenged sample (P0.001).
Artemia survival was 79% in the control series, 13.1% in the challenge series and 71% in the
probiotic/pathogen series. Conclusively, although the pathogen P. damselae has an adverse
effect on the immune and the antioxidant system of Artemia diminishing its survival, the
probiotic L. lactis mitigates this negative effect, offering protection against the infection.

221

Πρακτικά 40ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Βέροια, 24-26 Μαϊου 2018

ELIXIR-GR: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Τσέτσος Φώτιος1, Τσιφιντάρης Μαργαρίτης1, Δημόπουλος Αλέξανδρος2, Λιάμπα Ειρήνη3,
Μανώλης Απόστολος4, Δε Λαστίκ Έκτορ Χαβιέ, Χατζηιωάννου Αριστοτέλης3, Γαλάνης
Αλέξιος1, Τσαμαρδίνος Ιωάννης5, Χατζηγεωργίου Άρτεμις6,7, Παπαγεωργίου Αριστοτέλης4,
Πάσχου Περιστέρα1,8
1

Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμινγκ”
3
Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
4
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
5
Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 6Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
7
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
8
Πανεπιστήμιο Purdue, ΗΠΑ
2

Παρουσιάζουμε τρεις διαδικτυακές πλατφόρμες (PCASNPs, VariantRanker, NetworkAnalyzer) για
την ανάλυση γενετικών δεδομένων υψηλής απόδοσης, μαζί με ένα πλαίσιο προγραμματιστικών
διοχετεύσεων. Τα PCASNPs είναι μια ισχυρή και ευρέως δημοφιλής μέθοδος για την ταυτοποίηση
δεικτών ενδεικτικών για την γενετική καταγωγή για διάφορους πληθυσμούς. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την ταξινόμηση δειγμάτων σύμφωνα με την γεωγραφική περιοχή
προέλευσής τους με εφαρμογές στην ιατροδικαστική αλλά και για να διορθώσει τη γενετική
διαστρωμάτωση σε γενετικές μελέτες συσχετισμού και να διερευνήσει τις ιστορικές σχέσεις των
ανθρώπινων πληθυσμών. Το VariantRanker είναι ένα εργαλείο για την κατάταξη και την
επισημείωση κωδικεύουσων και μη κωδικεύουσων μεταλλαγών και διευκολύνει την αναγνώριση
των αιτιουσών μεταλλαγών, βασιζόμενο σε καινοτόμες πληροφορίες μοριακών επιδράσεων και
επισημειώσεις. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν και να φιλτράρουν μεγάλα σύνολα
δεδομένων υψηλής απόδοσης και να διερευνήσουν διάφορα μοντέλα κληρονόμησης. Το
NetworkAnalyzer δημιουργεί λειτουργικά δίκτυα από λίστες ταυτοποιημένων γονιδίων. Οι
χρήστες μπορούν να υποβάλουν τα κορυφαία υποψήφια γονίδια και να εντοπίσουν
αλληλεπικαλυπτόμενα σύνολα από διαφορετικές λειτουργικά εμπλουτισμένες κατηγορίες όπως
μοριακά μονοπάτια/οντολογίες/ασθένειες. Η εργαλειοθήκη συνοδεύεται επίσης από ένα
εξαιρετικά εξελιγμένο πλαίσιο γονιδιωματικών διοχετεύσεων σχεδιασμένο για την απλή,
γρήγορη και ακριβή ανάλυση των πειραμάτων γονιδιωματικής υψηλής απόδοσης, εστιάζοντας
κυρίως στα DNA-seq, RNA-seq, ChIP-seq, CLIP-seq και DNAase-seq.
Ευχαριστίες: H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική
Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες» (MIS 5002780) στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2014-2020.
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ELIXIR-GR: NEXT GENERATION TOOLS FOR GENOMIC ANALYSIS
Tsetsos Fotis1, Tsifintaris Margaritis1, Dimopoulos Alexandros2, Liampa Irene3, Manolis
Apostolos4, Chatziioannou Aristotelis3, deLastic Hector Xavier, Galanis Alexios1,
Tsamardinos Ioannis5, Hatzigeorgiou Artemis6,7, Papageorgiou Aristotelis4, Paschou
Peristera1,8
1

Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace
Biomedical Sciences Research Center “Alexander Fleming”
3
Institute of Biology, Medicinal Chemistry and Biotechnology, National Hellenic Research Foundation
4
Department of Forestry and Management of the Environment and Natural Resources, Democritus University of Thrace
5
Department of Computer Science, University of Crete
6
Department of Electrical & Computer Engineering, University of Thessaly
7
Hellenic Pasteur Institute
8
Purdue University, USA
2

Here we present three web-based platforms (PCASNPs, VariantRanker, NetworkAnalyzer) for the
analysis of high-throughput genetic experiments, along with a framework for genomics
pipelines. PCASNPs is a robust and widely popular method for the identification of ancestry
informative markers for diverse populaitons. It may be used to place individuals within a few
miles from their region of origin with applications in forensics but also in order to correct for
stratification in genetic association studies and to investigate the historic relationships of human
populations. Variant Ranker is a tool for ranking and annotation of coding and noncoding
variants and facilitates the identification of causal variants based on novelty, effect and
annotation information. Users can query and filter large amounts of high-throughput data based
on user custom filter requirements and apply different models of inheritance. NetworkAnalyzer
generates functional networks out of identified genes. Users can submit top candidate gene
symbols and identify overlapping genes from different functionally enriched annotation
categories like pathways/ontologies/diseases. The toolset is also acompanied by a highly
sophisticated genomic pipeline framework designed for the simple, fast and accurate analysis of
high-throughput genomic experiments, focusing on DNA-seq, RNA-seq, ChIP-seq, CLIP-seq and
DNAase-seq.
Acknowledgements: This work was financed by the project “ELIXIR-GR: Hellenic Research
Infrastructure for the Management and Analysis of Data from the Biological Sciences” (MIS 5002780)
(NSRF 2014-2020).
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ
ΕΙΔΟΥΣ
Τσιάνου Μαριάνα, Καλλιμάνης Αθανάσιος
Τομέας Οικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, T.K. 54124 Θεσσαλονίκη

Η διερεύνηση των προτύπων της λειτουργικής ποικιλότητας συχνά παρεμποδίζεται από την
περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων για τα λειτουργικά χαρακτηριστικά ειδικά σε
περιπτώσεις όπου τα είδη είναι πολλά σε αριθμό. Επομένως οι περισσότερες έρευνες
χρησιμοποιούν λειτουργικά χαρακτηριστικά των οποίων τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε
ανώτερες ταξινομικές ομάδες (π.χ. γένη, οικογένειες, τάξεις) και όχι σε επίπεδο είδους. Αυτή η
τακτική όμως γεννά το ερώτημα εάν τα πρότυπα λειτουργικής ποικιλότητας των ανώτερων
ταξινομικών ομάδων αντιπροσωπεύουν τα πρότυπα λειτουργικής ποικιλότητας στο επίπεδο του
είδους. Σε αυτή την εργασία διερευνούμε εάν τα πρότυπα λειτουργικής ποικιλότητας των γενών,
οικογενειών και τάξεων είναι ανάλογα των προτύπων λειτουργικής ποικιλότητας των ειδών.
Χρησιμοποιήσαμε 4 λειτουργικά χαρακτηριστικά (μέγεθος σώματος, περίοδος δραστηριότητας,
προτίμηση ενδιαιτήματος και τροφικό επίπεδο) για 160 είδη θηλαστικών της Ευρώπης (τα οποία
ανήκουν σε 73 γένη, 26 οικογένειες και 8 τάξεις) για να εκτιμήσουμε δύο δείκτες λειτουργικής
ποικιλότητας: τον λειτουργικό πλούτο και την λειτουργική απόκλιση. Τα αποτελέσματά μας
έδειξαν ότι τα πρότυπα του λειτουργικού πλούτου των γενών, οικογενειών και τάξεων
συσχετίστηκαν σημαντικά με το πρότυπο λειτουργικής ποικιλότητας σε επίπεδο είδους. Ωστόσο,
μεταξύ των προτύπων της λειτουργικής απόκλισης παρατηρήθηκε χαμηλή έως και αρνητική
συσχέτιση σε κάποιες περιπτώσεις. Επομένως, η θεώρηση ότι τα πρότυπα λειτουργικής
ποικιλότητας που προκύπτουν με λειτουργικά χαρακτηριστικά ανώτερων ταξινομικών ομάδων
είναι αντιπροσωπευτικά των προτύπων λειτουργικής ποικιλότητας στο επίπεδο του είδους,
χρήζει κριτικής εξέτασης και η απάντηση φαίνεται να εξαρτάται από τη διάσταση της
λειτουργικής ποικιλότητας (π.χ. λειτουργικός πλούτος ή λειτουργική απόκλιση) που εξετάζεται
κάθε φορά αλλά και από το ανώτερο επίπεδο των ταξινομικών ομάδων (π.χ. γένη
αποτελεσματικότερα από τις οικογένειες).
Ευχαριστίες: Η έρευνα χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ από το πρόγραμμα «Ενίσχυση μεταδιδακτόρων
ερευνητών/ερευνητριών»

224

Proceedings of the 40th E.E.B.E.Scientific Conference, Veria, May 24-26, 2018

"HIGHER TAXON" APPROACH ON FUNCTIONAL DIVERSITY IS NOT
ALWAYS REFLECTING FUNCTIONAL DIVERSITY "SPECIES" PATTERN
Tsianou Mariana, Kallimanis Athanasios
Department of Ecology, Aristotle University of Thessaloniki, P.C.54124, Thessaloniki

The assessment of functional diversity is often hampered by limited availability of trait data for
large sets of species. Thus, most studies examine functional diversity using traits determined by
the availability of data in genus, or family level. This practice raises the question whether
functional diversity based on the functional traits available at a “higher taxon” level will reflect
functional diversity at “species” level. Here we test, whether genera, families and orders of
mammals of Europe show congruent functional diversity patterns with the species functional
diversity pattern. We used 4 functional traits (body mass, activity period, habit and trophic level)
for 160 mammal species of Europe (classified in 73 genera, 26 families and 8 orders) to calculate
two indices of functional diversity: functional richness (FRic: reflects the volume of a
multidimensional trait space defined by using a convex hull volume) and functional divergence
(FDiv: reflects the species deviance from the mean distance to the centre of gravity of the convex
hull). Our results showed that functional richness patterns of the genera, families and orders
were significantly and highly correlated with the species functional richness patterns. In
contrast, between functional divergence patterns of the genera, families and orders and the
species functional divergence patterns the relationship was significantly weak and, in some
cases, even negative. In conclusion, our results imply that the “higher taxon” levels functional
diversity patterns as a surrogate for “species” level functional diversity should be handled with
care since its efficiency seems to depend on the facet of functional diversity examined but also
the level of taxon (e.g. families vs species' level or orders vs species' level).
Acknowledgements: The research is funded by IKY scholarship programs under the "Strengthening
Post Doctoral Research" actions.
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ΣΧΕΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ)
ΑΜΦΙΒΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Τσιούγκος Βασίλειος,Τσιάνου Μαριάνα,Καλλιμάνης Αθανάσιος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,Τομέας Οικολογίας,ΤΚ 54124,Θεσσαλονίκη

Η απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα που ενδέχεται να έχει
επιπτώσεις στις οικοσυστημικές λειτουργίες και υπηρεσίες. Σε αυτή την εργασία, μελετήθηκαν
δύο διαστάσεις της βιοποικιλότητας: η ταξινομική (ο αριθμός των ειδών) και η λειτουργική
ποικιλότητα (το εύρος των λειτουργικών χαρακτηριστικών που απαντώνται σε ένα οικοσύστημα)
και η σχέση τους με τις οικοσυστημικές λειτουργίες (καθαρή πρωτογενής παραγωγικότητα). Για
να εκτιμήσουμε ποια όψη της βιοποικιλότητας επηρεάζει περισσότερο την καθαρή πρωτογενή
παραγωγικότητα χρησιμοποιήσαμε δεδομένα εξάπλωσης άτλαντα των αμφιβίων και ερπετών
της Ευρώπης με κυψελίδες μεγέθους 50×50 km και υπολογίσαμε 4 δείκτες λειτουργικής
ποικιλότητας: τον Λειτουργικό Πλούτο (FRic), την Λειτουργική Ισοκατανομή (FEve), την Εντροπία
Rao (RaoQ), την Λειτουργική Διασπορά (FDis) με βάση τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ειδών
(π.χ. μέγεθος σώματος, περίοδος δραστηριότητας, τροφικό επίπεδο κ.α.). Για τις ίδιες κυψελίδες
υπολογίσαμε την μέση τιμή καθαρής πρωτογενούς παραγωγικότητας καθώς και την χρονική
διακύμανση της (από δεδομένα τηλεπισκόπισης του δορυφόρου MODIS). Από την ανάλυση των
προτύπων των αμφιβίων προέκυψε ότι η μέση τιμή της καθαρής πρωτογενούς παραγωγικότητας
συσχετίζεται ισχυρά με τον αριθμό τον ειδών, και ακολουθούν ο Λειτουργικός Πλούτος (FRic) και
η Εντροπία Rao (RaoQ). Από την ανάλυση των προτύπων των ερπετών προέκυψε ότι η μέση τιμή
της καθαρής πρωτογενούς παραγωγικότητας συσχετίζεται ισχυρότερα με την Εντροπία Rao
(RaoQ) και τον Λειτουργικό Πλούτο (FRic), και λιγότερο με τον αριθμό των ειδών. Επίσης
βρήκαμε ότι η διακύμανση της καθαρής πρωτογενούς παραγωγικότητας συσχετίζεται με τη
Λειτουργική Διασπορά των ερπετών (FDis) και την Εντροπία Rao των ερπετών (RaoQ).
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AMPHIBIAN AND REPTILE BIODIVERSITY (TAXONOMIC AND
FUNCTIONAL) RELATIONSHIP WITH PRIMARY PRODUCTIVITY
ACROSS EUROPE
Tsiougkos Vasileios, Tsianou Mariana, Kallimanis Athanasios
Aristotle University of Thessaloniki, Ecology Department, Thessaloniki GR 54124

Biodiversity loss remains a major environmental problem that may have a significant impact on
the ecosystem functions and services. This is why research focuses on studying the relationship
between biodiversity and ecosystem functions. We have studied the effect of taxonomic
diversity (number of species) and functional diversity (the range of functional traits that occur in
an ecosystem and affect ecosystem functions). For this purpose, we have computed the
functional diversity indices: Functional Richness (FRic), Functional Evenness (FEve), Rao’s Entropy
(RaoQ), and Functional Dispersion (FDis). We used amphibian and reptile species distribution
data derived from the European Atlas (with 50×50 km cells). For those cells, we calculated the
average Net Primary Productivity (NPP) value and its temporal variation using data derived from
MODIS satellite data. Using models that take into account spatial autocorrelation, we
investigated the biodiversity-productivity relationship to find out what aspect of biodiversity
plays the most important role and what aspect of productivity is most affected by biodiversity.
Results from the analysis of amphibian patterns show that NPP mean is strongly correlated with
the number of species, followed by FRic, RaoQ and FDis. On the other hand the analysis of reptile
data showed that mean NPP is correlated stronger with RaoQ followed by FRic, number of
species, and FDis. Furthermore, NPP standard deviation is mainly correlated with FDis, RaoQ and
FRic.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΧ VIVO ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ 2D ΚΑΙ 3D ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΠΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
Τσοπανίδου Αναστασία1≠, Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος1≠, Κωστόπουλος Ιωάννης1,
Μιχελή Παρασκευή1, Μπαγκρατούνη Χριστίνα2, Βελέντζας Αθανάσιος3, Γιαννοπούλου
Αικατερίνη3, Ωρολογάς Νικόλαος4, Τρουγκάκος Ιωάννης3, Καστρίτης Ευστάθιος2, Τέρπος
Ευάγγελος2, Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος2, Τσιτσιλώνη Ουρανία1
1

Τομέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου Τμήμα Βιολογίας
Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή
3
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
4
SafeBlood BioΑnalytica AE, Αθήνα
≠
ισότιμη συμμετοχή
2

Είναι γνωστό ότι σε ασθενείς με Πολλαπλό Μυέλωμα (ΠΜ) το μικροπεριβάλλον του μυελού των
οστών σχετίζεται με την εμφάνιση χημειοανθεκτικότητας στα μυελωματικά κύτταρα. Σκοπός μας
είναι η ανάπτυξη ex vivo πλατφόρμας αξιολόγησης της δράσης χημειοθεραπευτικών φαρμάκων
σε περιβάλλον που προσομοιάζει το μυελό των οστών με τη βοήθεια 2D και 3D
συνκαλλιεργειών. Ανθρώπινα μυελωματικά κύτταρα της σειράς U-266 και πρωτογενή
στρωματικά κύτταρα (Mesenchymal Stromal Cells) από δείγματα μυελού των οστών ασθενών με
ΠΜ, συνκαλλιεργήθηκαν σε επίπεδη (2D) καλλιέργεια και σε τρισδιάστατη (3D) καλλιέργεια σε
hydrogel (PuraMatrix,BD) υπό την επίδραση της ανθρακυκλίνης δοξορουβικίνη (2μΜ, 0,2μΜ και
0,02μΜ για 48h). Η εκτίμηση και ανάλυση της βιωσιμότητας σε επίπεδο μεμονωμένου κυττάρου
και η αυτοματοποιημένη ανάλυση όλου του δείγματος έγινε με τρεις διαφορετικές πλατφόρμες:
(Α) με οπτική μικροσκοπία μετά από χρώση με TrypanΒlue και ανάλυση της εικόνας με ειδικό
λογισμικό, (Β) με κυτταρομετρία ροής μετά από χρώση με AnnexinV/PI και ανάλυση με λογισμικό
κυτταρομετρίας και (Γ) με συνεστιακή μικροσκοπία μετά από χρώση με ΑnnexinV/PI και
ανάλυση των σημάτων φθορισμού με ειδικό λογισμικό. Τα πρώτα αποτελέσματα έδειξαν ότι και
με τις τρεις πλατφόρμες είναι εφικτή η εκτίμηση της βιωσιμότητας των μυελωματικών κυττάρων
μετά από επίδραση δοξορουβικίνης [μέση κλίση κανονικοποιημένων τιμών (m) για την
πλατφόρμα Α m=-0,46, για τη Β m=-0,49 και για τη Γ m=-0,35]. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα
των 2D συνκαλλιεργειών με την πλατφόρμα (Β) επιβεβαιώνουν την εμφάνιση αντοχής των
μυελωματικών κυττάρων στη δοξορουβικίνη (διαφορά βιωσιμότητας στα 2μΜ, 20%). Αντίστοιχα,
προκαταρκτικά αποτελέσματα των 3D καλλιεργειών δείχνουν μετρήσιμες αλλαγές μετά την
έκθεση των κυττάρων σε χημειοθεραπευτικά. Συμπερασματικά, παρά τα πρώτα ενθαρρυντικά
αποτελέσματα, απαιτείται βελτιστοποίηση των πρωτοκόλλων των 2D και 3D καλλιεργειών και
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων συγκριτικά με πρότυπες μεθόδους.
Ευχαριστίες: ΕΟΠΕ, αρ. έργου 6954/2017
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DEVELOPMENT OF EX VIVO PROTOCOLS FOR 2D AND 3D CULTURES
THAT MIMIC THE HUMAN BONE MARROW MICROENVIRONMENT
Tsopanidou Anastasia1≠, Papadimitriou Konstantinos1≠, Kostopoulos Ioannis1, Micheli
Paraskevi1, Bagratuni Christina2, Veletzas Athanasios3, Giannopoulou Aikaterini3,
Orologas Nikolaos4, Trougkakos Ioannis3, Kastritis Efstahtios2, Terpos Evangelos2,
Dimopoulos Meletios-Athanasios2, Tsitsilonis Ourania1
1

Division of Animal and Human Physiology, Department of Biology
Department of Clinical Therapeutics, School of Medicine
3
Division of Cell Biology and Biophysics, National and Kapodistrian University of Athens
4
SafeBlood BioAnalytica SA, Athens
≠
equal contribution
2

It is well known that in patients with Multiple Myeloma (MM), the bone marrow
microenvironment is associated with chemo-resistance of myeloma cells. Our aim is to develop
an ex vivo platform in order to evaluate the effect of chemotherapeutic drugs in an environment
that closely mimics the human bone marrow niche, using 2D and 3D cocultures. Human multiple
myeloma cells of the line U-266 as well as primary mesenchymal stromal cells were cocultured in
2D and 3D systems (3D in hydrogel, PuraMatrix, BD) and exposed to the anthracycline
doxorubicin (2μΜ, 0,2μΜ and 0,02μΜ for 48h). The assessment and evaluation of single-cell
viability and the automated analysis of the entire sample were performed by three different
platforms: A) by optical microscopy after TrypanΒlue staining and image analysis by an
opensource software; (B) by flow cytometry after AnnexinV/PI staining and analysis by a flow
cytometry software; and (C) by confocal microscopy after Annexin V/PI staining and analysis of
the fluorescence signals with a proprietary image-analysis software. Our initial results showed
that using either of these three platforms, we can estimate the viability of myeloma cells after
doxorubicin treatment [mean slope of normalized values (m) for platform A m=-0.46; for B m=0.49; and for C m=-0.35]. Preliminary results of the 2D cultures with the use of platform (B)
confirm the acquisition of myeloma cell resistance to doxorubicin (differential viability at 2μM,
20%). Similarly, preliminary results of the 3D cultures reveal measurable changes after exposure
of the cells to chemotherapeutics. In conclusion, despite the initial encouraging results, further
optimization of the 2D and 3D culture protocols is needed, as well as evaluation of our results
comparatively to standard methods.
Acknowledgements: Funding provided by HESMO, grant number 6954/2017
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Α549, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Φορτώση Αλεξάνδρα Ουρανία1, Τσώλου Αυγή1, Λάμπρου Ιωάννης1, Γιατρομανωλάκη
Αλεξάνδρα2, Κουκουράκης Μιχαήλ2
1

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

Η ιονίζουσα ακτινοβολία είναι ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης βλαβών του
DNA, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια κύρια μέθοδο θεραπείας του καρκίνου. Δυστυχώς, τα
καρκινικά κύτταρα μπορούν να αναπτύξουν μηχανισμούς αντοχής και να γίνουν ανθεκτικά στην
ακτινοθεραπεία. Στην παρούσα εργασία μελετήσαμε μεταβολές της βιολογικής συμπεριφοράς
και του φαινοτύπου κυτταρικής σειράς μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC),
ανθεκτικής στην ακτινοθεραπεία, που αναπτύχθηκε μετά από έκθεση σε κλασματοποιημένη
ακτινοβόληση με ακτίνες γ. Για τη σύγκριση, χρησιμοποιήθηκαν 3 κυτταρικές σειρές: η πατρική
Α549 και οι δύο παράγωγές της, Α549 IR3 και Α549 IR6 που προήλθαν από την Α549, μετά από
τρεις και έξι διαδοχικές ακτινοβολήσεις των 4 Gy αντίστοιχα και παρέλευση μεσοδιαστήματος
τουλάχιστον 2 εβδομάδων για την ορθή επιλογή των ακτινοάντοχων κυτταρικών πληθυσμών.
Αρχικά, ελέγχθηκε η ικανότητα και ο ρυθμός επιδιόρθωσης των 3 καρκινικών κυτταρικών
σειρών. Τα επίπεδα της γΗ2ΑΧ, μορίου-δείκτη δίκλωνων ρήξεων του DNA, μετρήθηκαν σε
ανοσοστύπωμα κατά Western σε 3 χρονικές στιγμές, 30 min, 4h και 24h μετά από έκθεση σε 4 Gy
IR, ενώ μη ακτινοβολημένα κύτταρα των τριών κυτταρικών σειρών χρησιμοποιήθηκαν ως
δείκτες των επιπέδων εγγενούς βλάβης του DNA. Ταυτόχρονα, μετρήθηκε με συνεστιακή
μικροσκοπία η παρουσία πυρηνικών εστιών γΗ2ΑΧ στις ίδιες χρονικές στιγμές και κατ’ επέκταση
ο ρυθμός αποκατάστασης (turnover) των DNA βλαβών στις 3 κυτταρικές σειρές έως και 24h μετά
την ακτινοβόληση. Επιπλέον, προσδιορίστηκε η επίδραση της πολλαπλής ακτινοβόλησης στην
χημειοανθεκτικότητα των 3 κυτταρικών σειρών, μελετώντας τη βιωσιμότητά τους για 6 ημέρες
μετά από προσθήκη docetaxel 2nM και cisplatin 10μM με τη μέθοδο της Alamar Blue. Τέλος,
ελέγχθηκαν τα επίπεδα mRNA διαφόρων δεικτών stem-cell με τη μέθοδο της RT-PCR,
προκειμένου να εξεταστεί η ενδεχόμενη συμμετοχή (ή ρόλος) της αυξημένης παρουσίας
καρκινικών stem-cell στην ακτινοανθεκτικότητα και τη χημειοανθεκτικότητα.
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COMPARATIVE STUDY OF CHANGES IN THE BIOLOGICAL BEHAVIOR
AND PHENOTYPE OF Α549 LUNG CANCER CELLS SURVIVING POST
MULTIPLE RADIATION
Fortosi Alexandra Ourania1, Tsolou Avgi1, Lamprou Ioannis1, Giatromanolaki Alexandra2,
Koukourakis Michael2
1

Department of Radiotherapy/Unit of Oncology-Radiobiology and Radiopathology, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis, Greece
2
Department of Pathology, School of Medicine, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece

Ionizing radiation is one of the main DNA damaging agents, and yet a leading method for cancer
treatment. Unfortunately, cancer cell radioresistance is a stumbling block in radiation therapy. In
the present study, we aimed to examine alterations of the biological behaviour and phenotype
of a non-small cell lung cancer cell line (NSCLC), surviving after exposure to fractionated gamma
irradiation. Three cell lines were used for simultaneous comparison: the parental A549 and two
other cell lines, A549 IR3 and A549 IR6 having derived from A549 after three and six consecutive
4 Gy radiation doses, respectively. Cells were irradiated with a 2-week interval between two
consecutive doses, to reassure selection of radioresistant cell populations. Initially, the repair
capacity and repair rate of all 3 cancer cell lines was tested. Protein levels of γH2AX, a double
strand breaks’ marker, were examined at 30 min, 4h and 24h after exposure to 4 Gy IR with
Western blotting, while non-irradiated cells of all three cell lines were used as untreated controls.
Moreover, fluorescence intensity of γH2AX foci at all aforementioned time-points was measured
after immunofluorescence staining and confocal microscopy analysis, in order to examine the
DNA damage foci turnover. In addition, the role of multiple irradiation on chemoresistance of
the 3 cell lines was examined. A549, A549 IR3 and A549 IR6 were treated with 10 μM cisplatin or
2 nM docetaxel for 24 h and their relevant viability was tested up to 6 days post treatment with
the Alamar Blue assay. Finally, mRNA levels of various stem-cell markers were tested with RTPCR, in order to examine the possible involvement/role of the increased presence of cancer stem
cells in radioresistance and chemoresistance.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΑΝΤΙ-ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΤΙΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ LACTOBACILLUS CASEI ΣΕ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
Φραγκούλης Κωνσταντίνος, Αϊνδελής Γεώργιος, Γλάρος Βασίλειος, Παππά Αγλαϊα, Χλίχλια
Κατερίνα*
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Πανεπιστημιούπολη-Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη email: achlichl@mbg.duth.gr

Οι προβιοτικοί μικροοργανισμοί αποτελούν μια ετερογενή ομάδα βακτηρίων που παρουσιάζουν
πληθώρα ευεργετικών ιδιοτήτων μεταξύ των οποίων αντι-πολλαπλασιαστική δράση έναντι
καρκινικών κυττάρων και ενεργοποίηση αποπτωτικών μηχανισμών. Στην παρούσα εργασία
μελετήθηκε η επαγωγή αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου in vitro, σε καλλιέργειες ανθρώπινων
καρκινικών κυττάρων παχέος εντέρου HT29, παρουσία 108 CFU/ml προβιοτικού λακτοβακίλου
Lactobacillus casei ATCC393. Η ενεργοποίηση της αποπτωτικής διαδικασίας ελέγχθηκε με
ανίχνευση (με ανοσοαποτύπωση Western) αυξημένων επιπέδων πρωτεϊνων που σηματοδοτούν
(TRAIL), εκτελούν (cleaved caspase 3) ή αποτελούν χαρακτηριστικούς δείκτες (cleaved PARP1)
αυτού του τύπου κυτταρικού θανάτου. Περαιτέρω μελέτη των μηχανισμών που διέπουν αυτή τη
δράση έγινε με την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση (με real-time PCR και ανάλυση Western)
αποπτωτικών δεικτών που εμπλέκονται στα δύο διακριτά αποπτωτικά μονοπάτια. Τα παραπάνω
δεδομένα υποδηλώνουν ότι το στέλεχος Lactobacillus casei επάγει αποπτωτικό κυτταρικό
θάνατο στα καρκινικά κύτταρα HT29, που διενεργείται μέσω συνδυαστικής ενεργοποίησης του
ενδογενούς και του εξωγενούς αποπτωτικού μονοπατιού. Επιπρόσθετες μελέτες βρίσκονται σε
εξέλιξη με σκοπό τη διελεύκανση των μηχανισμών που εμπλέκονται σε αυτές τις διεργασίες.
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STUDY OF APOPTOTIC MARKERS INVOLVED IN THE ANTIPROLIFERATIVE EFFECTS OF LACTOBACILLUS CASEI IN HUMAN
COLON CANCER CELLS
Fragkoulis Konstantinos, Aindelis Georgios, Glaros Vassilios, Pappa Aglaia, Chlichlia
Katerina*
Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace, University Campus-Dragana, 68100
Alexandroupolis email: achlichl@mbg.duth.gr

Probiotics consist a diverse group of bacteria that exhibit many beneficial properties, including
anti-proliferative and pro-apoptotic effects against cancer cells. In this study, the induction of
apoptotic cell death was examined in vitro, in human colon cancer cells, following incubation
with 108 CFU/ml of live Lactobacillus casei ATCC393. The activation of apoptotic mechanisms was
investigated by detection of increased levels of death receptors (TRAIL), executor proteins
(cleaved caspase 3) as well as apoptotic markers (cleaved PARP1). Further analysis of the
mechanisms mediating this effect was done by detection and quantification (using real-time
PCR and Western blot analysis), of apoptotic markers participating in either the extrinstic or
intristic pathways. The aforementioned data suggest that the probiotic microorganism
Lactobacillus casei induces apoptotic cell death in HT29 colon cancer cells by modulating the
activation of both distinct apoptotic pathways. More studies are in progress to further elucidate
the mechanisms involved in these processes.
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HIF-1Α - ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΞΙΑ ΚΑΙ
ΚΟΚΚΙΑ ΣΤΡΕΣ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Φωτιάδης Γεώργιος, Κουκουλάς Κρέων, Υφαντής Άγγελος, Μυλωνής Ηλίας, Σίμος
Γεώργιος
Εργαστήριο Βιοχημείας, Ιατρική Σχολή Παν. Θεσσαλίας, ΒΙΟΠΟΛΙΣ, Λαρισα 41110

Η υποξία στο εσωτερικό των όγκων αποτελεί συχνό εύρημα σε διάφορες νεοπλασίες (Semenza,
Biochimica et Biophysica Acta, 2015). Τα ελαττωμένα επίπεδα Ο2 οδηγούν στην παραγωγή
δραστικών μορφών οξυγόνου (Reactive Oxygen Species, ROS) από τα μιτοχόνδρια. Τα καρκινικά
κύτταρα ανταποκρίνονται στην pO2 κυρίως μέσω προσαρμοστικών αλλαγών στην γονιδιακή
έκφραση οι οποίες διαμεσολαβούνται από τους επαγόμενους από την υποξία παράγοντες
(hypoxia-inducible factors, HIFs), που εκπροσωπούνται από μία O2/ROS-ρυθμιζόμενη HIF-α
υπομονάδα και μία διαρκώς εκφραζόμενη HIF-1β υπομονάδα (Semenza, Cell, 2012). Τα κοκκία
του στρες (stress granules, SGs) είναι κυτταροπλασματικά συσσωματώματα υπό την μορφή
κοκκίων, τα οποία σχηματίζονται ως αποτέλεσμα αναστολής της έναρξης της μετάφρασης, ως
αποτέλεσμα οξειδωτικού στρες, ωσμωτικού στρες κ.α. Τα SGs αποτελούν περιοχές διαλογής των
μορίων mRNA. Στο μικροπεριβάλλον του όγκου τα SGs διαθέτουν αντι-αποπτωτική δράση
(Takahasi et al., Molecular and Cellular Biology, 2013). Στα πειράματα μας, έγινε επαγωγή του
σχηματισμού SGs σε καρκινικές σειρές HeLa, Huh7 and MCF-7 χρησιμοποιώντας έκθεση σε
NaAsO2, ύστερα από σύντομη ή παρατεταμένη προεπώαση σε υποξικές συνθήκες για σύντομο ή
παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή με διμεθυλοξαλογλυκίνη. Επιπλέον, συμπεριλάβαμε
συνθήκες επαναφοράς των κυττάρων από το στρες για 1 ή 3 ώρες. Για την μελέτη των SGs
εφαρμόσαμε τεχνικές ανοσοφθορισμού και ποσοτική-ποιοτική ανάλυση χρησιμοποιώντας το
λογισμικό ImageJ. Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές μορφολογικές διαφορές στο μέσο
μέγεθος, το κλάσμα επιφανείας και τον αριθμό SGs ανά κύτταρο (%) μεταξύ υποξικών και
νορμοξικών συνθηκών. Η ανάλυση με τεχνική Western Blot, παρουσίασε σοβαρή μείωση των
επιπέδων του HIF-1α σε συνθήκες υποξίας, ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε NaAsO2. Τα δεδομένα
αυτά υποστηρίζουν την πιθανότητα λειτουργικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο μηχανισμών
κυτταρικής επιβίωσης θεμελιώδους σημασίας για την εξέλιξη του καρκίνου.
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HIF-1Α - MEDIATED HYPOXIC ADAPTION AND STRESS GRANULES
FORMATION: STUDY OF THE INTERACTION OF TWO BASIC TUMOR
CELL SURVIVAL MECHANISMS
Fotiadis George, Koukoulas Kreon, Ifantis Aggelos, Milonis Ilias, Simos George
Laboratory of Biochemistry, Medical School, University of Thessaly, BIOPOLIS, Larissa 41110, Greece

Intratumoral hypoxia is commonly observed in many different cancer types. (Semenza,
Biochimica et Biophysica Acta, 2015). Reduced pO2 leads to an excess mitochondrial generation
of reactive oxygen species (ROS).Cancer cells respond to reduced O2 availability mainly through
adaptive changes in gene expression that are mediated by hypoxia-inducible factors (HIFs),
which are composed of an O2/ROS-regulated HIF-α subunit and a constitutively expressed HIF1β subunit (Semenza, Cell, 2012). Stress granules (SGs) are cytoplasmic aggregates that are
formed in response to inhibition of translation initiation, as a result of certain types of stress
including oxidative stress, osmotic stress etc. SGs are sites of mRNA triage during stress and
recovery (Anderson and Kedersha, Current Biology, 2009). In the tumor microenvironment, SGs
minimize stress-related damage and promote cancer cell survival (Mahboubi et al., Biochimica et
Biophysica Acta, 2017 and Anderson et al., Biochimica et Biophysica Acta, 2015). Interestingly,
SGs are essential for inhibiting ROS-dependent apoptosis in cancer cells (Takahasi et al.,
Molecular and Cellular Biology,2013). In our experiments, SGs formation was induced in HeLa,
Huh7 and MCF-7 cancer cells using NaAsO2 exposure, after short-term or long-term hypoxic
preincubation or dimethyloxaloylglycine treatment. Also, 1hr-3hrs recovery conditions were
included. For the study of stress granules, we applied immunocytofluorescence analysis and
quantification analysis using ImageJ software. Statistically significant morphological differences
were observed between hypoxic and normoxic conditions, regarding average size, SGs area
fraction per cell (%) and number of SGs per cell. Western blot analysis demonstrated a
considerable decrease of HIF-1α in hypoxia in response to NaAsO2 stress. These data indicate a
possible functional interaction between these two survival mechanisms of great importance for
cancer development.
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ΣΤΟΝ
ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ DUNALIELLA
TERTIOLECTA
Χαραλάμπους Νικολίνα1, Γραμματικόπουλος Γεώργιος2, Κορνάρος Μιχάλης3, Κουρμέντζα
Κωνσταντίνα3, Νταϊλιάνης Στέφανος1
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Η παρούσα διπλωματική εργασία είχε ως στόχο τη διερεύνηση των πιθανών επιπτώσεων των
ραμνολιπιδίων (RLs: γλυκολιπίδια που συγκαταλέγονται στις επιφανειοδραστικές ουσίες
βιολογικής προέλευσης) στον μονοκύτταρο φυτοπλαγκτονικό οργανισμό Dunaliella tertiolecta,
μέσω δοκιμασίας ελέγχου θνησιμότητας 96h (δοκιμή τοξικότητας) και εκτίμησης διαφόρων
φωτοσυνθετικών παραμέτρων (χλωροφύλλες α και β, καροτενοειδή, παράμετροι φθορισμού)
που σχετίζονται με το φωτοσυνθετικό μηχανισμό. Συγκεκριμένα, καλλιέργειες του μικροφύκους
εκτέθηκαν σε διαφορετικές συγκεντρώσεις (0, 5, 10, 20 και 50 mg L-1) του δι- RLs (Rha-Rha-C14C14) που προήλθαν από το βακτήριο Burkholderia thailandensis και απομονώθηκαν μέσω
Εκχύλισης Στερεής Φάσης (SPE). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκε μείωση του
ρυθμού ανάπτυξης των RLs-εκτιθέμενων μικροφυκών στις 24 και 48h, με σημαντική
επανάκαμψη στις 72 και 96h έκθεσης. Οι Chl a και Chl b αυξήθηκαν μετά από έκθεση για 72 και
96h, ενώ οι λόγοι Chl a/b και Car/total Chls δεν παρουσίασαν μεταβολές καθ’ όλη τη διάρκεια
έκθεσης του οργανισμού, φαινόμενο το οποίο παρατηρήθηκε και στους περισσότερους δείκτες
φθορισμού (Fv/FM, ABS/RC, DI0/RC, φR0, φE0 και PItotal), γεγονός που υποδεικνύει ασήμαντη
μεταβολή της φωτοσυνθετικής ικανότητας. Η σημαντική ανασταλτική ικανότητα των RLs στο
ρυθμό αύξησης του μικροφύκους (24h-48h) και η σταδιακή εξασθένηση μετά τις 72h έκθεσης,
πιθανό να φανερώνει την αρχική απόκριση του οργανισμού, λόγω της ευαισθησίας του είδους.
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι τα RLs είναι σε μικρό βαθμό επιβλαβή,
χωρίς να μπορούν να χαρακτηριστούν ως τοξικά, τουλάχιστον υπό τις παρούσες συνθήκες
μελέτης. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα RLs (χαμηλή
τοξικότητα, γρήγορη αποικοδόμηση), αλλά και στο είδος του οργανισμού.
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INVESTIGATION OF THE POTENTIAL EFFECTS OF RHAMNOLIPIDS
ON THE UNICELLULAR MICROALGAE DUNALIELLA TERTIOLECTA
Charalampous Nikolina1, Grammatikopoulos George2, Kornaros Michael3, Courmentza
Constantina3, Dailianis Stefanos1
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3
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The main goal of the present study was to investigate the potential effects of di-rhamnolipids
(di-RLs: Rha-Rha-C14-C14), on the unicellular microalgae Dunaliella tertiolecta. Specifically, algae
were exposed for 24, 48, 72 and 96 h to different concentrations of RLs (5, 10, 20 and 50 mg L-1).
Every 24 h, the cell number, algal growth rate (μ) and the inhibition rate (%I) were determined in
all cases. In parallel, parameters commonly related with the photosynthetic ability of algae (Chl
a, Chl b, total Chls) as well as chlorophyll fluorescence parameters of photosynthetic systems I
and II (Fo, (Fv/Fo), (Fv/FM)), were also measured. RLs were produced and further purified, using
Solid Phase Extraction (SPE) method, by the strain Burkholderia thailandensis. According to the
results, RLs-treated algae showed decreased levels of growth rate, with the higher values to be
observed after 24h and 48h. Moreover, RLs-treated algae showed increased levels of Chl a and
Chl b only after 72 and 96h of treatment, while the Chl a/b ratio remained constant during the
treatment period in all cases. Similarly, no alterations were observed in almost all chlorophyll
fluorescence parameters (Fv/FM, ABS/RC, DI0/RC, φR0, φE0 και PItotal). Considering the main findings
of the present study, it seems that the significant inhibitory effect of RLs on the algae growth
rate after 24 and 48h and the gradual attenuation after 72h of exposure, may indicate the initial
response of the organism, due to the species sensitivity, as well as algae ability to overcome over
time, since RLs showed no effects on algae photosynthetic ability. Moreover, the results of the
present study revealed that di-RLs produced and further purified by the strain Burkholderia
thailandensis do not appear to be harmful for Dunaliella tertiolecta, at least under the
experimental conditions currently performed, probably due to RLs’ rapid degradation.
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ΩΟΘΥΛΑΚΙΩΝ ΣΤΗ ΣΑΡΔΕΛΑ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ
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Πολύ συχνά υπάρχουν σε εργαστηριακά αρχεία ιστολογικές τομές χωρίς να συνοδεύονται από
το υπόλοιπο δείγμα ιστού. Στη συγκεκριμένη μελέτη έγινε συνδυασμός της μεθόδου των κενών
ωοθυλακίων (Pof method) και της στερεολογικής μεθόδου του Weibel με στόχο την εκτίμηση
της γονιμότητας ψαριών από ιστολογικές τομές ωοθηκών ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν
χωρίς να είναι απαραίτητο το υπόλοιπο δείγμα ιστού. Αρχικά, εκτιμήθηκε η πυκνότητα των
κενών ωοθυλακίων (Nvi) με την εφαρμογή της στερεολογικής μεθόδου και στη συνέχεια
υπολογίστηκε o σχετικός αριθμός των κενών ωοθυλακίων (RFpof, pofs/g) στις ωοθήκες της
σαρδέλας του Ατλαντικού [Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)]. Η μέση τιμή του RFpof βρέθηκε
ίση με 322.7 (c.v.= 0.612) pofs/g πολύ κοντά σε προηγούμενες μελέτες, άρα επαληθεύεται η
σωστή εφαρμογή της μεθόδου. Επίσης, ελέγχθηκε αν ο γοναδοσωματικός δείκτης (GSI) ή το
μέγεθος των κενών ωοθυλακίων (pofs) επηρεάζουν την τιμή του RFpof. Το RFpof φαίνεται να μην
σχετίζεται με το GSI στη σαρδέλα του Ατλαντικού (p>0.05, R2= 19.7%), ωστόσο φαίνεται να
αυξάνεται στατιστικά σημαντικά με την αύξηση του μεγέθους των pofs, με ισχυρή σχέση
(p>0.001, R2= 39.7%). Επειδή στη σαρδέλα του Ατλαντικού υπάρχει στις ωοθήκες μόνο μία
ημερήσια κοόρτη pofs, στις μετρήσεις συμπεριλαμβάνεται όλο το εύρος των μεγεθών τους. Γι’
αυτό το λόγο, οι εκτιμήσεις γονιμότητας ομάδας υπολογίστηκαν πολύ κοντά σε τιμές
προηγούμενων μελετών, παρόλη την πιθανή υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση εξαιτίας του μικρού ή
του μεγάλου μεγέθους τους αντίστοιχα. Συμπερασματικά, η εφαρμογή του συνδυασμού των
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη μελέτη έδειξε ότι λειτουργεί σε είδη ιχθύων
τα οποία περιέχουν μία ημερήσια κοόρτη pofs στις ωοθήκες τους, οπότε η εφαρμογή των
μεθόδων αυτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιοποίηση των ιστολογικών τους τομών.
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Material archives from fish reproduction studies often consist of only the histological sections
while whole tissue samples are discarded. This study demonstrates a combination of
postovulatory follicles method (Pof method) and Weibel stereology method in the estimation of
fish fecundity using just the histological sections. Initially, the number of oocytes per unit
volume (Nvi) was calculated with the application of stereology method and then the relative
number of postovulatory follicles (RFpof, pofs/g) was also estimated in the ovaries of Atlantic
sardine [Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)]. The mean value of RFpof was found to be 322.7
(c.v.= 0.612) pofs/g which is very close to values from previous studies, which confirms the
correct application of the method. Furthermore, it was examined if gonadosomatic index (GSI) or
the area of pofs have impact on the value of RFpof. According to the results, RFpof seems to be
unrelated to GSI (p>0.05, R2= 19.7%). However, there is a significant statistical increase with
strong correlation (p>0.001, R2= 39.7%) in the value of RFpof that is associated with the rise of
pof area. Because in the Atlantic sardine only one daily pof cohort exists at any time in the ovary,
our measurements concerned the entire range of pof area values. This also explains why our
batch fecundity estimates are so close to previous studies, despite the possible under/overestimations due to small or large area of pofs. In conclusion, this study shows that the
present methods that work for species with one daily pof cohort, and should thus be applicable
to other species where only histological sections are available.
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MYTILUS
GALLOPROVINCIALIS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ BUSCOPAN PLUS
Χατζηπανταζής Αλέξανδρος, Νταϊλιάνης Στέφανος
Τομέας Βιολογίας Ζώων, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26500, Πάτρα

Η παρούσα εργασία διερευνά τις επιπτώσεις των αχρησιμοποίητων/ληγμένων φαρμακευτικών
σκευασμάτων (household medical wastes) στο δίθυρο μαλάκιο Mytilus galloprovincialis.
Συγκεκριμένα, άτομα του είδους εκτέθηκαν για 7 ημέρες σε διάλυμα Buscopan Plus (τελικής
συγκέντρωσης 0.5 μg L-1 HNBB και 25 μg L-1 AMP: δραστικές ουσίες του φαρμάκου) για 7 ημέρες.
Στη συνέχεια, ακολούθησε ο προσδιορισμός (α) του χρόνου επιβίωσης των εκτιθέμενων ατόμων
σε συνθήκες ατμόσφαιρας (stress on stress technique), (β) της θνησιμότητας των αιμοκυττάρων
(τεχνική ουδέτερο ερυθρό), (γ) της παραγωγής σουπεροξειδικών ανιόντων, οξειδίων του αζώτου
και της υπεροξείδωσης των μεμβρανικών λιπιδίων και (δ) της συχνότητας εμφάνισης πυρηνικών
ανωμαλιών (συχνότητα εμφάνισης μικροπυρήνων) στα αιμοκύτταρά τους. Τα αποτελέσματα της
παρούσας μελέτης υποδηλώνουν ότι ληγμένα φαρμακευτικά σκευάσματα, όπως το
αναλγητικό/αντιπυρετικό Buscopan Plus, διατηρεί σε σημαντικό βαθμό τη δραστικότητα των
ουσιών του (HNBB/ΑΜΡ), επιφέροντας σημαντικές επιπτώσεις σε υδρόβιους οργανισμούς, όπως
το δίθυρο μαλάκιο Mytilus galloprovincialis, γεγονός που ενισχύεται από τη σημαντική
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).
Συγκεκριμένα, τα εκτιθέμενα άτομα έδειξαν σημαντική μείωση της ικανότητας επιβίωσης σε
συνθήκες ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς και σημαντική μείωση της βιωσιμότητας των
αιμοκυττάρων τους (μειωμένες τιμές NRRT). Επιπλέον, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των
επιπέδων των σουπεροξειδικών ανιόντων και των οξειδίων του αζώτου (με τη μορφή των ΝΟ),
καθώς και αυξημένα επίπεδα λιπιδικής υπεροξείδωσης και εμφάνισης πυρηνικών ανωμαλιών. Τα
αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδηλώνουν (α) τον αυξανόμενο περιβαλλοντικό
κίνδυνο που υπάρχει από την είσοδο φαρμακευτικών σκευασμάτων στο υδάτινο περιβάλλον και
(β) την ανάγκη για την αποτελεσματική διαχείριση τους.
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INVESTIGATION OF HOUSEHOLD MEDICAL WASTES IMPACT ON
TISSUES OF THE BIVALVE MOLLUSK MYTILUS GALLOPROVINCIALIS:
THE CASE OF EXPIRED COMMERCIAL MEDICINE BUSCOPAN PLUS
Chatzipantazis Alexandros, Dailianis Stefanos
Division of Animal Biology, Department of Biology, University of Patras, GR-26500, Patra, Greece

The present study investigated the effects of the expired commercial medicine Buscopan Plus,
commonly classified as household medical waste, on hemocytes of mussel Mytilus
galloprovincialis. Mussel hemocytes’ lysosomal membrane stability (in terms of neutral red
retention assay), superoxide anions (O2.-) and nitric oxides (NO, in terms of nitrites) production,
lipid peroxidation (in terms of malondialdehyde/MDA content) and the formation of nuclear
abnormalities (using the micronucleus/MN assay) were assessed in hemocytes of mussels
treated for 7 days with an appropriate amount of Buscopan plus stock solution, yielding final
concentrations of 0.5 μg L-1 of hyosine-N-butylbromide (HNBB) and 25 μg L-1 of acetaminophen
(AMP) that represent the active substances of the current medicine as well as in hemocytes of
post-treated/recovered mussels (7 days post-treatment/recovery period). According to the
results, hemocytes of treated mussels showed significantly decreased NRRT values, enhanced
O2.-, NO and MDA levels, as well as high frequencies of nuclear abnormalities. Thοse effects
showed a drastic reduction after the post-treatment/recovery period. Moreover, the “stress on
stress” method, commonly performed for estimating mussels’ ability to survive in air, showed
significantly reduced LT50 values in challenged mussels, compared to values observed in control
mussels. The current findings revealed for the first time that expired commercial medicines, like
Buscopan plus, could affect non-target aquatic species, such as mussels, thus serving as a
valuable tool for scientists, governments, and industry, to improve risk assessment guidelines for
their proper disposal of household medical wastes.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ SURVIVIN ΚΑΤΑ ΤΑ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ
Χομπς-Ισμέρης Θέα-Κριστίνα, Πολονύφη Κατερίνα, Κορδίλας Αθανάσιος, Κόλλια
Παναγούλα, Μαντζουράνη Μαρίνα
Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα

Η φυσιολογική κύηση προϋποθέτει τοπικές ανοσολογικές προσαρμογές για καταστολή της
επίθεσης του μητρικού ανοσοποιητικού συστήματος έναντι του πατρικής προελεύσεως
αλλοαντιγόνου. Το έμβρυο μπορεί να θεωρηθεί μόσχευμα που εκφράζει μητρικά και πατρικά
γονίδια. Η survivin, μέλος της οικογένειας των αναστολέων της απόπτωσης (ΙΑΡ), εμπλέκεται σε
πολλαπλές βασικές λειτουργίες, όπως της κυτταρικής διαίρεσης και του προγραμματισμένου
κυτταρικού θανάτου/απόπτωσης. Φυσιολογικά παρούσα κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη και
σχεδόν μη ανιχνεύσιμη σε τελικά διαφοροποιημένους ιστούς, εκφράζεται σε αυξανόμενα
επίπεδα σε αναπτυσσόμενους ιστούς. Η παρούσα εργασία σκοπεί στην ανάλυση της έκφρασης
SURVIVIN στο περιφερικό αίμα εγκύων γυναικών κατά τα διάφορα τρίμηνα και η σύγκριση
μεταξύ τους αλλά και με μάρτυρες με σκοπό να δώσει πληροφορίες σχετικές με τη φυσιολογική
έκβαση ή αυτόματη διακοπή της κύησης. Απομονώθηκε ολικό RNA από δείγματα περιφερικού
αίματος 32 εγκύων και 12 μη εγκύων γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία (ομάδα ελέγχου).
Ακολούθησε σύνθεση cDNA και μελέτη έκφρασης του γονιδίου της SURVIVIN με RT-PCR με
γονίδιο αναφοράς το ABL. Η ποσοτικοποίηση ήταν απόλυτη με χρήση εξωτερικών προτύπων και
υπολογίστηκαν οι αναλογίες SURVIVIN/ABL. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν στατιστικά με Τ-test
κατά ζεύγη. Παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση κατά τη διαδοχή των τριμήνων. Το 3ο τρίμηνο
εμφανίζει αύξηση περίπου 3 φορές μεγαλύτερη από εκείνη του 1ου . Προ τοκετού τα επίπεδα
μειώνονται 2 φορές ως προς το 3ο τρίμηνο. Σε σχέση με τους μάρτυρες παρατηρήθηκε
στατιστικά σημαντική αύξηση κατά το 2ο και 3ο τρίμηνο, ενώ με το 1ο τρίμηνο και προ τοκετού
δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές. Συμπερασματικά, η έκφραση της SURVIVIN
αυξάνεται κατά την κύηση και μεγιστοποιείται στο 3ο τρίμηνο κατέχοντας σημαντικό ρόλο κατά
την πορεία αυτής ενώ προ τοκετού τα επίπεδα επανέρχονται στα φυσιολογικά. Τα ευρήματα
αυτά βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του ρόλου της SURVIVIN στη φυσιολογική διαδικασία
της κύησης.
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EXPESSION OF THE GENE SURVIVIN DURING DIFFERENT STAGES OF
PREGNANCY
Hobbs-Ismeris Thea-Christina, Polonifi Katerina, Kordilas Athanasios, Kollia Panagoula,
Mantzourani Marina
Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, National Kapodistrian University of Athens, Greece

The fetus can be seen as a semi-allograft that expresses both maternal and paternal genes and
local immunological adaptions are required for a normal pregnancy. SURVIVIN as a member of
the Inhibitors of Apoptosis Proteins (IAP family) has been implicated in multiple essential
functions, including cell division and programmed cell death/apoptosis. Normally present
during fetal development and almost undetectable in terminally differentiated adult tissues,
survivin has been found to be highly expressed in continuously growing tissues. The aim of this
study was to investigate SURVIVIN expression in the peripheral blood of pregnant women
during different trimesters and compare them between each other and with controls to gain
information that are correlated to the normal or abnormal outcome of a pregnancy. RNA was
extracted from the peripheral blood samples of 32 pregnant women and a control group of 12
non-impregnated women of a reproductive age. CDNA synthesis and RT-PCR with primers for
SURVIVIN and ABL (housekeeping gene) was performed. The quantification was absolute with
external standards and the SURVIVIN/ABL ratios were calculated. The results were statistically
analyzed with one paired T-test. The results showed a gradient increase during the trimesters
with the 3rd trimester presenting 3 times the expression of the 1st. During labour the expression
level decreases back to the levels of the first trimester. Compared with the control group the 2nd
and 3rd trimester showed significant increase in their expression. In contrast, no statistical
important difference was detected with the 1st trimester and during labour. In conclusion, the
expression of SURVIVIN increases prenatally and reaches its peak in the 3rd trimester with an
important role in the natural progress and maintenance of the pregnancy and during labour
restores back to its original levels. These findings contribute to a better understanding of the
expression of this gene during a normal pregnancy.
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ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ LACTOBACILLUS ΜΕΣΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ BCL-2 ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
Χονδρού Πελαγία, Μπακατσέλου Παναγιώτα, Αθανασοπούλου Φωτεινή, Γαλάνης Αλέξης*
Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Μελέτες έχουν δείξει ότι η κατανάλωση προϊόντων ζύμωσης που περιέχουν προβιοτικούς
μικροοργανισμούς, έχει θετική επίδραση στην υγεία του ατόμου. Η δράση των προβιοτικών είναι
στελεχο-ειδική και αναπτύσσεται μέσω μιας σειράς κυτταρικών και μοριακών μηχανισμών, όπως
η ρύθμιση των ανοσολογικών αποκρίσεων του ξενιστή, η προσκόλληση στο εντερικό
βλεννογόνο, ο αποκλεισμός παθογόνων και η παραγωγή αντιμικροβιακών παραγόντων.
Πρόσφατα, η ερευνητική μας ομάδα απέδειξε την αντι-πολλαπλασιαστική δράση ενός δυνητικά
προβιοτικού στελέχους, του L. paracasei K5, έναντι καρκινικών κυττάρων παχέος εντέρου.
Στόχος της παρούσας εργασίας, ήταν η διερεύνηση του ρόλου του συγκεκριμένου στελέχους
στην επαγωγή της απόπτωσης. Με χρήση κυτταρομετρίας ροής αποδείχτηκε ότι περίπου το 80%
των καρκινικών κυττάρων στα οποία έγινε επίδραση με το εν λόγω στέλεχος οδηγήθηκαν σε
απόπτωση. Μελετήθηκαν επίσης με PCR πραγματικού χρόνου τα γονίδια που εμπλέκονται στην
απόπτωση. Παρατηρήθηκε υπερέκφραση του προ-αποπτωτικού γονιδίου Bax, μετά από
επίδραση των προβιοτικών στελεχών στα καρκινικά κύτταρα, η οποία επιβεβαιώθηκε και σε
μεταφραστικό επίπεδο, μέσω ανοσοστυπώματος κατά Western. Τέλος, έγινε διερεύνηση των
μονοπατιών που εμπλέκονται στην απόπτωση με τον έλεγχο διαφόρων προ-φλεγμονωδών
κυτταροκινών και φάνηκε σημαντική αύξηση των επιπέδων έκρασης της ιντερλευκίνης IL-6 και
του παράγοντα νέκρωσης όγκων, TNF-α.
Ευχαριστίες: H εργασία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «OPENSCREEN-GR: Ερευνητική
υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών
μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος» (MIS
5002691) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020
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A POTENTIAL PROBIOTIC LACTOBACILLUS STRAIN INDUCES
APOPTOSIS VIA MODULATION OF EXPRESSION OF SPECIFIC BCL-2
PROTEINS
Chondrou Pelagia, Bakatselou Panagiota, Athanasopoulou Fotini, Galanis Alex*
Department of Molecular Biology and Genetics, Faculty of Health Sciences, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis 68100, Greece

It is well demonstrated that regular consumption of fermented foods containing probiotic
microorganisms has positive impact on human health. The probiotic action appears to be strain
specific and is developed through a range of cellular and molecular mechanisms, such as
modulation of host immune responses, regulation of intestinal epithelial homeostasis, adhesion
to the intestinal mucosa and competitive pathogen exclusion, as well as production of
antimicrobial agents. Recently, our research team has demonstrated the anti-proliferative effect
of a potentially probiotic microorganism, named L. paracasei K5, on human colorectal cancer
cells. The aim of the present study was to investigate the role of this strain on the induction of
apoptosis. Flow cytometry analysis demonstrated that approximately 80% of cancer cells,
treated with L. paracasei K5 for 48 hours, became apoptotic. Furthermore, real-time PCR analysis
demonstrated transcriptional up-regulation of the pro-apoptotic gene Bax. The upregulation of
Bax was also confirmed in protein level by western immunoblotting. Finally, we investigated
pro-inflammatory cytokines by real-time PCR, to elucidate the molecules involved in the
observed apoptotic signaling pathways. Interestingly, IL-6 and TNF-α showed significant
increase in their expression levels.
Acknowledgements: This work was financed by the project «OPENSCREEN-GR: An Open-Access
Research Infrastructure of Target-Based Screening Technologies and Chemical Biology for Human
and Animal Health, Agriculture and Environment» (MIS 5002691) (NSRF 2014-2020)
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΤΟΓΟΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ RH-TSH ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΥΛΑΚΙΩΔΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
Αρώνης Χρήστος1, Χαρτουμπέκης Διονύσιος2, Μάρκου Β. Κώστας2, Μιχαλάκη Μαρίνα2,
Κατσώρης Παναγιώτης1
1
2

Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Ιατρικη Σχολή, Πανεπιστημίου Πατρών

Η θεραπεία καταστολής της TSH με λεβοθυροξίνη, είναι προτεινόμενη σε ασθενείς με
προχωρημένο διαφοροποιημένο καρκίνο του θυρεοειδούς (ΔΚΘ). Ωστόσο, δεν υπάρχουν
προοπτικές τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που να αποδεικνύουν το όφελος αυτού του
ιατρογενούς υποκλινικού υπερθυρεοειδισμού. Παλαιές in vitro μελέτες επίδρασης βόειας TSH
στον πολλαπλασιασμό ανθρωπίνων θυλακιωδών κυττάρων του θυρεοειδούς είχαν
αντικρουόμενα αποτελέσματα. Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίσαμε να μελετήσουμε τον
πολλαπλασιασμό στις κυτταρικές σειρές Nthy-Ori 3.1 και K1, οι οποίες είναι μοντέλα
φυσιολογικών θυρεοειδικών και καρκινικών κυττάρων αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας για πρώτη
φορά ανασυνδυασμένη ανθρώπινη TSH (rh-TSH). Αρχικά, προσδιορίστηκε η ελάχιστη
συγκέντρωση ορού (Fetal Bovine Serum, FBS) στην οποία αναπτύσσονται τα κύτταρα για να
χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας. Στη συνέχεια, έχοντας ως βάση αυτήν την ελάχιστη συγκέντρωση
FBS (2,5%), έγινε επώαση των κυττάρων με 1, 5, 10, 20, 50, 100 και 1000 mU/mL rh-TSH για 48
ώρες και μετρήθηκε ο αριθμός των κυττάρων. Τα πειράματα επαναληφθήκαν εις τριπλούν, ενώ
δεν προστέθηκαν άλλοι αυξητικοί παράγοντες στην καλλιέργεια. Δύο μέρες μετά την επώαση με
τις υπό μελέτη συγκεντρώσεις rh-TSH, ο αριθμός των κυττάρων αυξήθηκε και στις δυο
κυτταρικές σειρές. Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό
ανάμεσα στον μάρτυρα και τις ποικίλες συγκεντρώσεις rh-TSH τόσο μεταξύ των φυσιολογικών
όσο και των καρκινικών κυττάρων. Συμπερασματικά, στις συγκεκριμένες καλλιεργητικές
συνθήκες δε διαπιστώθηκε διαφορά στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του θυρεοειδούς,
φυσιολογικών και καρκινικών. Η παρούσα μελέτη δείχνει για πρώτη φορά ότι η χορήγηση TSH
δεν είναι ικανή να επάγει τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό των θυλακιωδών κυττάρων και ανοίγει
νέα ερευνητικά μονοπάτια αναφορικά με την αναφερόμενη μιτωτική δράση της TSH.
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STUDY OF THE EFFECT OF RH-TSH IN THE PROLIFERATION OF
NORMAL AND PAPILLARY CANCER THYROID FOLLICULAR CELLS
Aronis Christos1, Chartoumpekis Dionysios2, Markou V. Kostas2, Michalaki Marina2,
Katsoris Panagiotis1
1
2

Department of Biology, University of Patras, Patras, Greece
Division of Endocrinology, School of Medicine, University of Patras, Patras, Greece

Levothyroxine suppression therapy is recommended in the treatment of patients with advanced
differentiated thyroid cancer (DTC). No randomized prospective clinical trials have been done to
prove the benefits of this iatrogenic subclinical hyperthyroidism. Ιn vitro studies, which
examined the effect of bovine TSH on human normal and cancerous thyroid follicular cells’
replication, had contradicting results. To this end, we sought to carefully investigate for the first
time the effect of recombinant human thyroid stimulating hormone (rh-TSH) on human thyroid
cell replication using cell lines of normal and papillary cancer thyroid cells. The cell lines Nthy-Ori
3.1 and K1 were used as models of normal and papillary thyroid cancer cells respectively. The
minimum required concentration of fetal bovine serum (FBS) in which cells can normally survive
and replicate was determined to be 2.5% and was used as a control. Using the control FBS
concentration, cells were incubated with 1, 5, 10, 20, 50, 100 mU/L and a “megadose” of 1000
mU/L rh-TSH for 48 hours and the cell number was evaluated. The experiments were performed
three times each and no other growth factors were added in the culture medium. Two days after
incubation with the studied concentrations of rhTSH (1, 5, 10, 20, 50,100 and 1000 mU/L), the
number of cells was increased in both cell lines. In Nthy-Ori 3.1 and K1 cells the increment was
similar between the control and the different rh-TSH concentrations. In this preliminary in vitro
study, we show for the first time that, the enrichment of cell cultures of normal and papillary
cancer thyroid cells with rh-TSH, was not adequate to further increase cell proliferation. We
chose several rh-TSH concentrations to approach the serum TSH values observed in routine
practice in DTC patients.
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ΕΥΡΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ (EWAS) ΣΕ ΑΙΜΑ ΟΜΦΑΛΙΟΥ
ΛΩΡΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
RHEA. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΥΛΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
DNA ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ/ΝΕΟΓΝΙΚΟ BMI ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ
ΡΥΠΑΝΤΕΣ
Χριστοδούλου Πάρης1,2, Λαδουκάκης Ευθύμιος2,3, Βαφειάδη Μαρίνα4, Χατζή Λύδα4,
Kiviranta Hannu5, Rantakokko Panu5, Κυρτόπουλος Σωτήριος2, Γεωργιάδης Παναγιώτης2
1

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βιόπολις, 14500, Λάρισα, Ελλάδα
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11635, Αθήνα, Ελλάδα
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Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
Ζωγράφου 157 80, Αθήνα, Ελλάδα
4
Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης, Ελλάδα
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Department of Health Protection, Chemicals and Health Unit, National Institute for Health and Welfare, Kuopio, Finland
2

Η εμφάνιση και εξέλιξη διάφορων ασθενειών συνοδεύεται συχνά με αλλαγές στην μεθυλίωση
του γονιδιώματος οι οποίες φαίνεται να είναι ο συνδετικός κρίκος στη σχέση πολλών
περιβαλλοντικών εκθέσεων με διαταραχές υγείας. Η έκθεση σε πολυχλωριωμένα διφαινύλια
(PCBs) έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση διαφόρων τύπων καρκίνου καθώς και ασθενειών του
ανοσοποιητικού, νευρικού και ενδοκρινικού συστήματος. Παρόλα αυτά, είναι άγνωστο ακόμα
εάν η σχέση αυτή περιλαμβάνει κάποιον επιγενετικό μηχανισμό. Στη παρούσα μελέτη εξετάζεται
η κοόρτη RΗΕΑ, μέσω ολιστικής επιγενετικής ανάλυσης ώστε να διερευνηθεί ο πιθανός
συσχετισμός μεταξύ CpG μεθυλίωσης του νεογνικού DNA με α)τον μητρικο/νεογνικό Δείκτη
Μαζας Σωματος (ΔΜΣ) και β) της μητρικής έκθεσης σε PCBs και ο ρόλος της στην σωστή
ανάπτυξη του νευρικού συστήματος των παιδιών. Η ομάδα πληθυσμού RHEA είναι η πρώτη
μελέτη μητέρας-παιδιού που πραγματοποιείται στην Ελλάδα για τον χαρακτηρισμό
διατροφικών, περιβαλλοντικών (π.χ. έκθεση σε PCB), και ψυχοκοινωνικών παραγόντων
καθοριστικών για την σωστή σωματική/νευρολογική ανάπτυξη των παιδιών και την αιτιολογική
αξιολόγηση της γενετικής προδιάθεσης και της περιβαλλοντικής έκθεσης για τις συνήθεις
διαταραχές της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Στην παρούσα μελέτη μετρήθηκαν οι συγκεντρώσεις
PCBs στο αίμα 255 εγκύων γυναικών, λαμβάνοντας υπόψη τα δημογραφικά τους στοιχεία.
Ακολούθησε ευρεία επιγενετική ανάλυση για την εύρεση διαφορικά μεθυλιωμένων CpGs στο
γονιδίωμα αίματος ομφάλιου λώρου (Illumina 450k beadchip). Η συγκεκριμένη προσέγγιση
EWAS υποδεικνύει ότι το προφίλ μεθυλίωσης συνδέεται όχι μόνο με το μητρικό/νεογνικό ΔΜΣ
αλλά και με την έκθεση σε συγκεκριμένα PCBs λαμβάνοντας υπόψη τους ήδη γνωστούς
παράγοντες μεταβολής της μεθυλίωσης (βιομετρικά/κλινικά χαρακτηριστικά, διατροφή). Η
μελέτη θα επεκταθεί στην διερεύνηση ύπαρξης επιγενετικών βιοδεικτών, ενδιάμεσων στη σχέση
περιβαλλοντικής έκθεσης-ανάπτυξης νευρικών διαταραχών, αποκαλύπτοντας έτσι και τους
διέποντες βιολογικούς μηχανισμούς.
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EPIGENOME WIDE ANALYSIS (EWAS) IN CORD BLOOD OF THE RHEA
MOTHER–CHILD COHORT (CRETE-GREECE). ASSOCIATIONS OF DNA
GENOME METHYLATION WITH MATERNAL / NEONATAL BMI AND
PERSISTENT ORGANIC POLUTIONS
Christodoulou Paris1,2, Ladoukakis Efthymios2,3, Vafeiadi Marina4, Chatzi Lida4, Kiviranta
Hannu5, Rantakokko Panu5, Kyrtopoulos Soterios2, Georgiadis Panagiotis2
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Department of Biochemistry & Biotechnology University of Thessaly, Larissa, Greece
National Hellenic Research Foundation, Institute of Biology, Medicinal Chemistry and Biotechnology, Vas. Constantinou
48, GR-11635 Athens, Greece
3
National Technical University of Athens, School of Chemical Engineering, Laboratory of Biotechnology Iroon
Polytechneiou 9, Zografou 157 80, Athens, Greece
4
Department of Social Medicine, Faculty of Medicine, University of Crete, Heraklion, Greece
5
Department of Health Protection, Chemicals and Health Unit, National Institute for Health and Welfare, Kuopio, Finland
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Differential genome methylation is often implicated in the risk and progression of various
diseases as well as in the impact of different environmental exposures to specific health
disorders as a mediator. Exposure to polychlorinated biphenyls (PCBs) has been demonstrated
to induce various types of cancer as well as immune, reproductive, nervous and endocrine
system diseases. It is however, unknown if the induction involves an epigenetic mediation
mechanism. This study exploits the RHEA mother-child cohort, using a statistical and integrative
analysis of DNA methylation in order to investigate possible associations between a)
maternal/neonatal BMI and b) exposure to PCBs, and the offspring neurodevelopment via the
mediation of epigenetic alterations. The RHEA mother-child Cohort study is the first motherchild study being conducted in Greece, aiming to characterize nutritional, environmental
including PCB exposure, and psychosocial determinants of children's physical development and
to evaluate how genetic susceptibility and environmental exposure are associated with
common disorders in early childhood. Demographic, clinical data were collected and maternal
blood concentrations of PCBs were measured from 255 pregnant women. CpG genome-wide
methylation analysis was performed in cord blood DNA using the Illumina 450k beadchip. Our
EWAS holistic approach demonstrates that different patterns of DNA methylation in cord blood
are not only associated to maternal/neonatal BMI but are reliably and significantly correlated
with exposure to specific PCBs when taking into account known sources of methylation
variability such as the effects of diet, biometric and clinical data. The aforementioned resulting
data will be further exploited to investigate the impact of mediated associations between
environmental exposure and neurodevelopment while providing a robust set of potential
epigenetic biomarkers and offering clues to the underlying biological mechanisms.
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IN VIVO ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΑΔΡΑΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΛΕΝΤΙ-ΙΪΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Β-ΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΟΝ Α1 ΜΟΝΩΤΗ ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ
Χριστοφή Παναγιώτα1,2, Παπαγιάννη Πηνελόπη-Γεωργία1,2, Γκούβελου Δήμητρα1,2,
Βαλλιάνου Ιωάννα1, Γιάγκου Μηνάς2, Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας1,2,
Σταματογιαννόπουλος Γεώργιος3, Γιαννάκη Ευαγγελία1,3
1

Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Αιματολογική Κλινική-ΜΜΜΟ, Νοσοκομείο Γεώργιος Παπανικολάου,
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
2
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη
3
University of Washington, Seattle

Η εισχωρητική μεταλλαξιγένεση που προκαλείται από την ημιτυχαία ενσωμάτωση των ιϊκών
φορέων αποτελεί μείζονα τοξικότητα της γονιδιακής θεραπείας. Οι αυτοαδρανοποιούμενοι
λεντι-ιϊκοί φορείς(SIN-LV) είναι ασφαλέστεροι από τους γ-ρετροιϊκούς, ωστόσο, παρουσία
ισχυρών ενισχυτών ο κίνδυνος παραμένει αυξημένος. Νέοι, μικρού μεγέθους, μονωτές
χρωματίνης ανθρώπου που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα, ελέγχονται με ενσωμάτωσή τους σε
ιϊκούς φορείς για πιθανή μείωση της γενοτοξικότητας. Σκοπός της εργασίας είναι ο in vivo
έλεγχος της γενοτοξικότητας με ενσωμάτωση του Α1-μονωτή σε SIN-LV β-σφαιρίνης και
χορήγηση των διαμολυσμένων κυττάρων σε ποντικούς. Χρησιμοποιήθηκε η IL-3 εξαρτώμενη
32D κυτταρική σειρά, η οποία μετά από διαμόλυνση με ογκογόνους ιϊκούς φορείς, καθίσταται
ογκογόνος in vivo. Τα κύτταρα διαμολύνθηκαν με SIN-LV β-σφαιρίνης, μονωμένο(TNS9.3.55-A1)
και μη μονωμένο (ΤΝS9.3.55) και με τον ογκογόνο SFFV-GFP φορέα (θετικός μάρτυρας) και
επιστρώθηκαν σε μεθυλοκυτταρίνη παρουσία 10%, 1%, 0%IL-3. Όπως δείχθηκε σε προηγούμενη
έρευνα της ομάδας μας περισσότερες αποικίες-πιθανώς μετασχηματισμένες εκπτύχθηκαν -IL-3
in vitro, για τους μη μονωμένους ιϊκούς φορείς. Οι πιθανώς μετασχηματισμένες αποικίες που
αναπτύχθηκαν, εκπτύχθηκαν περαιτέρω σε 10%IL-3 και χορηγήθηκαν σε C3H/HeJ λήπτες. Οι
λήπτες ελέγχονταν με επιχρίσματα και ανάλυση αίματος και κυτταροφυγοκεντρήματα μυελού
οστών. Η περαιτέρω έκπτυξη σε 10% IL-3 ήταν μεγαλύτερη στις αποικίες που προήλθαν από μη
μονωμένους ιϊκούς φορείς ως προς τον μονωμένο ιϊκό φορέα (SFFV,ΤΝS9.3.55,TNS9.3.55-A1: 48,
40, 10Χ, αντίστοιχα,p≤0.005)και μόνο οι αποικίες από τους μη μονωμένους ιϊκούς φορείς
εκπτύχθηκαν απουσία IL-3 (SFFV, ΤΝS9.3.55, TNS9.3.55-A1: 25, 35, 0Χ έκπτυξη, αντίστοιχα,
p≤0.001), υποδηλώνοντας πιθανό μετασχηματισμό. Πραγματικά, όταν εγχύθηκαν οι IL-3ανεξάρτητοι κλώνοι, οι λήπτες εμφάνισαν λευχαιμία. Συμπερασματικά, δείχθηκε έμμεσα ότι ο
Α1-μονωτής προστατεύει από την επαγώμενη από τους ενσωματούμενους ιϊκούς φορείς
γενοτοξικότητα.
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IN VIVO INVESTIGATING THE REDUCTION OF GENOTOXICITY OF A ΒGLOBIN SELF-INACTIVATED LENTIVIRAL VECTOR INSULATED WITH
THE AI CHROMATIN INSULATOR
Christofi Panayota1,2, Papayanni Penelope-Georgia1,2, Gkouvelou Dimitra1,2, Valianou
Ioanna1,2,Yiangou Minas1,2, Anagnostopoulos Achilles1,2, Stamatoyannopoulos George3,
Yannaki Evaggelia1,3
1

Gene and Cell Therapy Center, Hematology-BMT Unit, George Papanicolaou Hospital, Thessaloniki, Greece
Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
Thessaloniki
3
University of Washington, Department of Medicine, Seattle, WA
2

Insertional oncogenesis (IO) provoked by integrated vectors, represents the major gene therapy
toxicity factor. Self-inactivating lentiviral vectors(SIN-LVs), although safer than γ-retroviral
vectors, still carry the risk of IO, especially if the vectors utilize strong enhancers. Chromatin
insulators have been incorporated into viral vector constructs to reduce the risk of IO. Humanderived, novel, powerful and small-sized enhancer-blocking insulators, included A1, are recently
identified and shown to reduce vector-mediated genotoxicity in γ-retroviral vectors. We aimed
to assess, the reduction of genotoxicity by the A1-insulated β-globin SIN-LV, infusing transduced
cells in mice. We used the IL-3-dependent 32Dcells, which upon transduction with oncogenic
vectors produce tumours in C3H/HeJ mice.32D cells were transduced with SIN-LVs: the β-globinΤΝS9.3.55-, the insulated A1-TNS9.3.55 and the oncogenic SFFV-GFP-vector. In previous
experiments from our team, we have shown that transduced cells with uninsulated vectors
produce IL-3 independent and potential transformed colonies in higher levels than those
transduced with insulated vector. Potential transformed colonies were further expanded in
10%IL-3 and infused in C3H/HeJ mice or re-cultured without IL-3.WBC analysis, blood smears
and bone marrow cytospins were performed.The uninsulated vector-transduced, IL-3independent colonies, were greatly expanded in culture with 10%IL-3 over the A1-transduced
colonies(ΤΝS9.3.55, A1-TNS9.3.55, SFFV: 40, 10, 48 fold change, respectively, p≤0.005).
Importantly, only the uninsulated vector-transduced colonies were further expanded without IL3(ΤΝS9.3.55, A1-TNS9.3.55, SFFV: 25,0,35 fold change, respectively, p≤0.001), suggesting
potential transformation and caused overt leukemia (hyperleukocytosis and splenomegaly)
upon transplantation. In conclusion, the A1 insulator effectively reduced vector-mediated
genotoxicity and potentially could improve the safety of lentiviral vectors.
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΕΥ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Ψαραλέξη Μαρία, Βότση Νεύτα-Ελευθερία, Μαζάρης Αντώνιος, Σέλβα Νούρια, Παντής
Ιωάννης
Τομέας Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ., Ινστιτούτο Διατήρησης της Φύσης, Πολωνική Ακαδημία των Επιστημών

Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος έντονα κατακερματισμένη από δίκτυα μεταφορών και λίγες είναι οι
περιοχές που μπορούν να χαρακτηριστούν ως Περιοχές άνευ Δρόμων (ΠΑΔ). Οι ΠΑΔ ορίζονται
ως φυσικές και ημιφυσικές περιοχές, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν οδικά δίκτυα ή έχουν λίγους
δρόμους με χαμηλό κυκλοφοριακό φόρτο. Είναι σχετικά αδιατάρακτες και αναγνωρίζονται ως
περιοχές υψηλής αξίας διατήρησης. Οι ΠΑΔ προστατεύουν την βιοποικιλότητα, διατηρούν τους
γενετικούς πόρους, σταθεροποιούν το κλίμα και παρέχουν πολλαπλές οικοσυστημικές
υπηρεσίες (π.χ. παροχή υψηλής ποιότητας νερού και αέρα, έλεγχο της διάβρωσης και
δραστηριότητες αναψυχής). Ο στόχος μας ήταν να αναγνωρίσουμε τις ΠΑΔ και να μελετήσουμε
το μέγεθος και την κατανομή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι
ΠΑΔ αφορούν περιοχές που απέχουν ≥1 χλμ από τον πλησιέστερο οδικό άξονα και
καταλαμβάνουν έκταση ≥100 τετρ. χλμ – μέγεθος που τους επιτρέπει να στηρίξουν λειτουργικά
οικοσυστήματα. Χρησιμοποιήσαμε την βάση δεδομένων CORINE Land Cover 2000 για να
αποκλείσουμε τις περιοχές με ανθρωπογενή δραστηριότητα. Τελικά αναγνωρίσαμε 1.962 ΠΑΔ
που καταλαμβάνουν το 18,5% της χερσαίας επιφάνειας της ΕΕ. Η μεγαλύτερη ΠΑΔ βρίσκεται στα
σύνορα Σουηδίας και Φινλανδίας (με έκταση 59,225 τετρ. χλμ), ενώ η μέση έκταση των ΠΑΔ στην
ΕΕ είναι 404,3 τετρ. χλμ. Τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι οι πέντε μικρότερες χώρες της ΕΕ
(Βέλγιο, Δανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία) δεν έχουν καθόλου ΠΑΔ στην επικράτειά τους.
Οι ΠΑΔ αποτελούν ένα διαχειριστικό εργαλείο που μπορεί να στηρίξει τις Ευρωπαϊκές πολιτικές
για την προστασία της φύσης (π.χ. ΕΕ 2020: Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα, Στρατηγική για
τις Πράσινες Υποδομές). Τα μελλοντικά βήματα στη μελέτη των ΠΑΔ αφορούν την έρευνα σε
μικρότερες κλίμακες και μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς και έρευνα για την ενσωμάτωση των ΠΑΔ
σε εθνικές ή/και διεθνείς περιβαλλοντικές πολιτικές.
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IDENTIFICATION OF ROADLESS AREAS IN EUROPE
Psaralexi Maria, Votsi Nefta-Eleftheria, Mazaris Antonios, Selva Nuria, Pantis John
Department of Ecology, School of Biology A.U.Th., Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences

Europe is highly fragmented by transport infrastructure, leaving few remote areas that can be
characterized as Roadless Areas (RAs). RAs are defined as natural and semi-natural areas where
roads are absent or that have few roads with low traffic. They are considered as areas of high
conservation value because they are relatively undisturbed by humans. RAs protect biodiversity,
preserve genetic resources, stabilize the climate and provide multiple ecosystem services (e.g.
provision of high quality water and air, erosion control, and recreational experiences). Our goal
was to identify RAs and investigate their size and distribution across the EU. Based on a literature
review, we concluded that areas should have a distance of at least 1km from the nearest road
and a surface of at least 100 km2 to be large enough to individually support functional
ecosystems. We used the CORINE Land Cover 2000 database to identify landscape composition
and remove any human induced area. We identified 1962 RAs covering 18.5% of the terrestrial
surface of the EU. The largest RA is found in the border region of Sweden and Finland (covering
59,225 km2), while the average surface of RAs in the 27 studied countries is 404.3 km2. We also
found that the five smallest countries in the EU, namely Belgium, Denmark, Luxemburg, Malta
and the Netherlands, have no RAs. From a policy perspective, RAs represent a timely
conservation tool to support EU nature conservation policies (i.e., EU 2020 Biodiversity Strategy,
Green Infrastructure) and to achieve biodiversity conservation targets. Future studies should
address fine or national scale assessments of RAs and their benefits to biodiversity, as well as the
integration of RAs into nature conservation policy.
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O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΦΑΓΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
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ΤΩΝ
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Διαμαντόπουλος Π.2, Βύνιου Ν.2, Αλεπόρου Β.1, Παπασιδέρη Ι.3, Κόλλια Π.1
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Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
Α΄ Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
3
Τομέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα
2

Η αυτοφαγία αποτελεί μία διαδικασία ανακύκλωσης κυτταρικών βιομορίων (πρωτεΐνες,
μιτοχόνδρια κ.α.) με στόχο την ενεργειακή συντήρηση των κυττάρων. Αλλαγές στο μονοπάτι της
αυτοφαγίας εμπλέκονται στην ανάπτυξη ή εξέλιξη αιματολογικών νοσημάτων, όπως τα
Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα (ΜΔΣ). Τα ΜΔΣ είναι μια ετερογενής ομάδα διαταραχών που
χαρακτηρίζονται από ποιοτικές και ποσοτικές βλάβες του μυελού των οστών και δυνατότητα
εξέλιξης σε Οξεία Μυελογενή Λευχαιμία (ΟΜΛ). Τα ΜΔΣ διαχωρίζονται σε υψηλού και χαμηλού
κινδύνου. Η παρούσα εργασία αναλύει το γονιδιακό προφίλ του μηχανισμού της αυτοφαγίας στα
ΜΔΣ με σκοπό την αποσαφήνιση της παθογένειας των ΜΔΣ και απώτερο στόχο την εύρεση
γονιδίων-στόχων για εξατομικευμένη θεραπεία. Απομονώθηκε ολικό RNA από δείγματα μυελού
των οστών ασθενών χαμηλού (N=2) και υψηλού κινδύνου ΜΔΣ (N=2) και από περιφερικό αίμα
υγιών ατόμων (N=2). Ακολούθησε σύνθεση cDNA και η μελέτη της έκφρασης των γονιδίων της
αυτοφαγίας έγινε με το RT2 Profiler PCR Array (Human Autophagy array, Qiagen). Γονίδια που
κωδικοποιούν συν-ρυθμιστές της αυτοφαγίας (ATG, HDAC6, RB1, DRAM, WIPI1) εμφάνισαν έως
και δεκαπλάσια αύξηση της έκφρασής τους με το γονίδιο TGM2 να σημειώνει τα υψηλότερα
επίπεδα έκφρασης (300 φορές) στους ασθενείς χαμηλού κινδύνου σε σχέση με τους υγιείς.
Αντιθέτως, στους ασθενείς υψηλού κινδύνου παρατηρείται υποέκφραση (20-300 φορές) στην
πλειονότητα των αυτοφαγικών και αποπτωτικών γονιδίων (56/84 γονίδια) σε σχέση με τους
φυσιολογικούς. Τα παραπάνω δεδομένα υποδεικνύουν ότι η αυτοφαγία ενισχύεται σε ασθενείς
χαμηλού κινδύνου και πιθανόν εμπλέκεται ως προ-επιβιωτικός μηχανισμός στα παθολογικά
κύτταρα με κύρια εμπλεκόμενο γονίδιο το TGM2. Αντίθετα, στα υψηλού κινδύνου ΜΔΣ, η μείωση
της αυτοφαγίας σε συνδυασμό με την αναστολή της απόπτωσης συμβάλλουν στην επιβίωση των
παθολογικών κυττάρων. Τα παραπάνω ευρήματα παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας
γονιδιακού δικτύου για την κατανόηση του ρόλου της αυτοφαγίας στα ΜΔΣ, τη διάγνωση και
πρόγνωση της νόσου.
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Autophagy is a recycling process of cellular biomolecules (proteins, mitochondria, etc.) to
maintain the energy of cells. Modifications in the autophagy pathway are implicated in the
development or progression of haematological malignancies, such as myelodysplastic
syndromes (MDS). MDS is a heterogeneous group of disorders characterized by bone marrow
quality and quantity changes and possibility for progression in Acute Myeloid Leukemia. MDS
divided into high and low risk malignancies. The present study is concerned with the analysis of
gene profile of autophagy mechanism in MDS in order to illuminate the pathogenesis of MDS
and finding target genes for personalized therapy. Total RNA was isolated from bone marrow
samples of patients with low (N=2) and high risk (N=2) MDS as well as from peripheral blood of
healthy individuals (N=2). cDNA was prepared and the study of autophagy gene expression was
performed with the RT2 Profiler PCR Array (Human Autophagy array, Qiagen). The results
showed that genes encoding co-regulators of autophagy (ATG, HDAC6, RB1, DRAM, WIPI1)
exhibit up to tenfold increase in their expression and TGM2 gene was recorded with a significant
overexpression (300 times) in patients with low-risk MDS compared to healthy group. In
contrast, in high-risk patients recorded under-expression (20-300 fold) in the majority of
autophagy and apoptotic genes (56/84 genes) relative to the healthy ones. The above data
indicate that the process of autophagy is induced in patients with low risk MDS and is probably
implicated as a pre-survival mechanism for cancer cells and TGM2 may be the key-modulator.
Conversely, in the high-risk MDS group, the inhibition of autophagy combined with arrest of
apoptosis contributes cancer cells survival. The above findings provide the ability to create a
gene network to understand the role of autophagy in MDS and their involvement in diagnosis
and prognosis of these diseases.
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