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Αφιέρωµα στον Καθηγητή Κωνσταντίνο Σέκερη
(1932 – 2009)
Ένας κορυφαίος Έλληνας επιστήµονας, ο Κωνσταντίνος
Σέκερης, απεβίωσε την Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 2009. O Κωνσταντίνος Σέκερης, Οµότιµος καθηγητής Βιοχηµείας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, µέλος επί σειρά ετών του ∆.Σ. του Εθνικού
Ιδρύµατος Ερευνών και πρόεδρος των Παιδικών Χωριών SOS,
υπήρξε ένας εξαίρετος επιστήµονας και ανθρωπιστής, ο οποίος
αφιέρωσε το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του στην έρευνα της
Βιοχηµείας και στην ανάπτυξη των Βιολογικών Ερευνών. Ο Κωνσταντίνος Σέκερης ήταν απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το πάθος του για την επιστηµονική έρευνα
τον οδήγησε πολύ νωρίς στο Ινστιτούτο Max Plank του Μονάχου
όπου συνεργάστηκε µε τους καθηγητές Butenadt και Karlson στη βιοχηµεία του µεταβολισµού της
Τυροσίνης στα έντοµα και διατύπωσε τις θεµελιώδεις αρχές της ορµονικής ρύθµισης του µεταβολισµού. Το
1966, στην επί υφηγεσία διατριβή του µε τίτλο «Μηχανισµός δράσεως µερικών στεροειδών ορµονών:
απόδειξη σχηµατισµού αγγελιοφόρων ριβονουκλεϊνικών οξέων», ανέλυσε το βιοχηµικό και µοριακό τρόπο
δράσης της εκδυσόνης. Η διατριβή του στήριξε για πρώτη φορά µε πειραµατικά δεδοµένα τη διατύπωση
της υπόθεσης ότι οι στεροειδείς ορµόνες δρουν µέσω της ρύθµισης της έκφρασης των γενετικών
πληροφοριών. Συνέβαλλε στην αποµόνωση της εξαρτώµενης από το DΝΑ, RΝΑ πολυµεράσης
και στη δηµιουργία των πρώτων συστηµάτων µεταγραφής. Οι έρευνες αυτές τον οδήγησαν στην πρωτοπορία της µοριακής βιολογίας των ευκαρυωτικών και του εξασφάλισαν παγκόσµια αναγνώριση καθώς
και τη θέση ∆ιευθυντή του Τµήµατος Μοριακής Βιολογίας του Κυττάρου του Γερµανικού Αντικαρκινικού
Κέντρου στη Χαϊδελβέργη. Σε αναγνώριση της συµβολής του στην επιστηµονική έρευνα η Φυσικοµαθηµατική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Χαϊδελβέργης τον εξέλεξε Επίτιµο Καθηγητή της το 1980. Το όραµα του ήταν να ιδρύσει ένα πρότυπο Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών στην Ελλάδα, και το 1977
αποδέχτηκε πρόταση του Καθηγητή Λεωνίδα Ζέρβα να είναι ο ιδρυτής-διευθυντής του Κέντρου Βιολογικών
Ερευνών (ΚΒΕ) (που σήµερα έχει µετονοµαστεί σε Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας ΙΒΕΒ) στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ). Σε µια περίοδο που η Μοριακή Βιολογία των ευκαρυωτικών
ήταν ακόµα στα σπάργανα, έθεσε ως προτεραιότητα του ΚΒΕ/ΙΒΕΒ, τη µελέτη των µηχανισµών ρύθµισης
της γονιδιακής έκφρασης και συνέχισε να προσφέρει στην έρευνα σε αυτό το τοµέα µέχρι το θάνατο του. Ο
Κωνσταντίνος Σέκερης εκτός από τη διεύθυνση του ΙΒΕΒ, θέση που υπηρέτησε ακούραστα ως το 2000,
επωµίστηκε καθήκοντα Αντιπρόεδρου του ΕΙΕ για να εκλεγεί στη συνέχεια ∆ιευθύνων Σύµβουλός του.
Από το 1979 µέχρι το 1993 διετέλεσε καθηγητής Βιοχηµείας στο Τµήµα Βιολογίας και από το 1993
έως το 2000 στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το 1980
ανακηρύχθηκε επίτιµος καθηγητής Κυτταρικής Βιολογίας στο Πανεπιστήµιο της Χαϊδελβέργης, το
2000 οµότιµος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και οµότιµος διευθυντής
του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών. Υπήρξε µέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Μοριακής Βιολογίας
από το 1980, µέλος της Σερβικής Ακαδηµίας Επιστηµών και Τεχνών, καθώς και της Ευρωπαϊκής
Ακαδηµίας Επιστηµών (Academia Europaea). Από τις θέσεις αυτές µεταλαµπάδευσε σε πολλούς
νέους επιστήµονες την αγάπη και τον ενθουσιασµό του για την έρευνα. Αυτή εξάλλου ήταν το πάθος του
µέχρι το τέλος. Η τελευταία µεγάλη συµβολή στην έρευνα, υπήρξε η διατύπωση της υπόθεσης,
ότι οι υποδοχείς των στεροειδών ορµονών, παράλληλα µε τη δράση τους στο πυρηνικό γονιδίωµα, κατά
πάσα πιθανότητα δρουν και στο µιτοχονδριακό. Ο Κωνσταντίνος Σέκερης άνοιξε έτσι µια νέα περιοχή έρευ-
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νας γύρω από το τρόπο δράσης των στεροειδών ορµονών, η οποία αναµένεται να έχει συναρπαστικές προεκτάσεις τόσο στην εξελικτική βιολογία, όσο και στην µοριακή ενδοκρινολογία και παθολογία. Πάνω όµως από όλα ο Κωνσταντίνος Σέκερης ήταν ένας ταγός της έρευνας. Η ανάγκη στήριξης της
βασικής έρευνας υψηλής ποιότητας, ήταν το κύριο πρόταγµα µιας επιτυχούς ερευνητικής πολιτικής, που
δυστυχώς ακουγόταν ως παραφωνία στο κλίµα της εποχής που ακολούθησε, όπου, σε πολιτικό επίπεδο, επικράτησε η άποψη ότι η έρευνα πρέπει να παράγει «εµπορεύσιµα» αποτελέσµατα. Ενέπνευσε ένα πνεύµα
ενθουσιασµού, αυταπάρνησης και αλληλεγγύης το οποίο στήριξε το ΚΒΕ/ΙΒΕΒ στους δύσκολους καιρούς που ακολούθησαν. Αφιέρωνε πάντα χρόνο για να ακούσει τους άλλους και τους προσέγγιζε µε απλότητα. Παράλληλα µε την ερευνητική και διδακτική δράση του, ο Κ. Σέκερης ασχολήθηκε ενεργά µε τα
Παιδικά Χωριά SΟS. Επί 20 χρόνια ήταν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τα τελευταία 5 χρόνια Πρόεδρος αυτού. Ο Κωνσταντίνος Σέκερης έδωσε την ψυχή του στην επιστήµη και την έρευνα
και αµφίδροµα εισέπραξε, για πάντα, την καθολική αναγνώριση, τον σεβασµό και την αγάπη χιλιάδων ερευνητών σε όλο τον κόσµο. Η απουσία του αποτελεί ένα οδυνηρό πλήγµα για τον επιστηµονικό κόσµο της Βιολογίας.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΤOY ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ O.Ε. Καθηγητή Ι.∆. Μπέη
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το 32° ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστήµων διοργανώνεται φέτος στο
Καρπενήσι, από 20 µέχρι 22 Μαΐου 2010. Το Καρπενήσι επελέγη ως τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου, γιατί διαθέτει την απαιτούµενη υποδοχή και έχει φυσικές οµορφιές οι οποίες κάνουν τη διαµονή ελκυστική. Το συνέδριο αποτελεί χώρο συνάντησης φοιτητών (προ- και µεταπτυχιακών) από
όλα τα Τµήµατα Βιολογίας, αλλά κι από Τµήµατα συναφών γνωστικών αντικειµένων. Και φαίνεται
ότι πραγµατικά υπάρχει ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον των φοιτητών γιατί κάθε χρόνο ο αριθµός των
συµµετεχόντων (µε ερευνητική δουλειά ή όχι) αυξάνεται.
Οι φετινές συµµετοχές µε προφορικές οµιλίες και αναρτηµένες ανακοινώσεις έφτασαν τον αριθµό
216, (περισσότερες από το περυσινό συνέδριο, που σηµείωσε µια µικρή κάµψη).
Γι' αυτό κατά την άποψή µας ευθύνεται σε σηµαντικό βαθµό η νέα µορφή που έχει πάρει το συνέδριο και η ανάγκη βήµατος παρουσίασης των εργασιών που πραγµατοποιούνται στα διάφορα συναφή µε την Βιολογία, πανεπιστηµιακά Τµήµατα αλλά και Ερευνητικά Κέντρα. Αν κάποιος παρακολουθήσει τη σχετική θεµατολογία και τις συµµετοχές των 30 συνεδρίων που έχει διοργανώσει µέχρι
σήµερα η Ε.Ε.Β.Ε. θα διαπιστώσει την αλµατώδη πρόοδο των Βιολογικών Επιστήµων στη χώρα
µας και τη δηµιουργία πολλών ερευνητικών οµάδων, γεγονός που δεν µπορεί να περάσει απαρατήρητο.
Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω το 1979, πραγµατοποιήθηκε στο Τµήµα Βιολογίας του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το 1ο Συνέδριο στο οποίο παρουσιάστηκαν µόλις 41 εργασίες. Στην
επόµενη δεκαετία (1980-1989) ο αριθµός των εργασιών που παρουσιάστηκαν ήταν περίπου 630, µε
ένα µέσο όρο 70 εργασίες/έτος. Τη δεκαετία του'90 (1990-1999) στα δέκα συνέδρια παρουσιάστηκαν 1400 εργασίες, δηλαδή ο µέσος όρος διπλασιάστηκε και έφτασε τις 140 εργασίες/έτος. Στα 10
συνέδρια που έχουν διοργανωθεί στη δεκαετία που διανύουµε (2000-2009), παρουσιάστηκαν 1954
εργασίες (συµπεριλαµβανοµένων και των 204 φετινών), ήτοι ο µέσος όρος έφτασε τις 195 εργασίες
/έτος. Η νέα δεκαετία που ξεκινά (2010-2019) υπόσχεται µεγαλύτερη συµµετοχή και αύξηση των
συµµετοχών.

vii
Επειδή έχει υπάρξει ένας τεράστιος όγκος παρουσιάσεων είτε προφορικών είτε αναρτώµενων ανακοινώσεων, πέρυσι το ∆.Σ. σε συνεργασία µε την Ο.Ε. του 30ου Συνεδρίου αποφάσισε να διανείµει
µαζί µε τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ και ένα DVD, το οποίο περιέχει σε αρχεία *pdf τα Πρακτικά και των 30 Συνεδρίων. Τα ψηφιοποιηµένα Πρακτικά µπορεί να τα βρει κάποιος στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Β.Ε.
(http://www.eebe.gr ), καθώς και τα Πρακτικά των 31ου και 32ου Συνεδρίου.
Από αυτά που έχουµε µέχρι σήµερα επιτύχει, είµαστε υποχρεωµένοι να διατηρήσουµε αµείωτο το
ενδιαφέρον συµµετοχής και είναι σίγουρο πως το νέο ∆.Σ. της Ε.Ε.Β.Ε. θα προσπαθήσει µε όλες του
τις δυνάµεις για το καλλίτερο δυνατό. Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι από το 1998 µε πρωτοβουλία του τότε Προέδρου της Ε.Ε.Β.Ε. (και νυν Αντιπροέδρου) Καθηγητή Λ.Χ. Μαργαρίτη άρχισε
(και συνεχίζεται κάθε χρόνο) η ηλεκτρονική καταγραφή των συνεδρίων και το υλικό των παρουσιάσεων υπάρχει στις ιστοσελίδες της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών (http://www.eebe.gr
και http://kyttariki.biol.uoa.gr) καθώς και σε DVD. Ακόµη µια καινοτοµία αποτελεί η προφορική
(5λεπτη) παρουσίαση των posters, έτσι ώστε να δίνεται η πρέπουσα προσοχή σε σηµαντικές δουλειές. Οι προφορικές οµιλίες έχουν περιοριστεί και εφέτος έχουµε 13 προσκεκληµένους ερευνητές
και µέλη ∆ΕΠ που θα µας παρουσιάσουν ανασκοπήσεις της ερευνητικής τους δουλειάς, σε θέµατα
αιχµής και γενικότερου ενδιαφέροντος, που ελπίζουµε ότι θα αποτελέσουν το δέλεαρ για τους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που παρακολουθούν κάθε χρόνο το συνέδριο αυτό.
Το Συνέδριο αρχίζει την Πέµπτη 20 Μαΐου στις 17.00 µ.µ. το απόγευµα και ολοκληρώνεται το Σάββατο 22 Μαΐου στις 21.30 το βράδυ. ∆υστυχώς δεν κατορθώσαµε να µην υπάρχουν παράλληλες
Συνεδρίες. Το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στις αίθουσες του Πνευµατικού Κέντρου του ∆ήµου Καρπενησίου.
Ακόµη το 32ο Επιστηµονικό Συνέδριο της ΕΕΒΕ είναι αφιερωµένο στη µνήµη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Σέκερη.
Εκ µέρους της Οργανωτικής Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω την Υπουργό Εθνικής Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης & Θρησκευµάτων, το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήµιο Πατρών, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, τον
∆ήµο Καρπενησίου και τη ∆ιευθύντρια του Πνευµατικού Κέντρου Καρπενησίου κ. Πάζιου, που στήριξαν οικονοµικά αυτή την προσπάθεια. Τέλος θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες µου στο µέλος
της Ο.Ε. ∆ρ. Σύλβια Παπαβασιλείου, η οποία µε ιδιαίτερη αφοσίωση έφερε σε πέρας ένα τεράστιο
φόρτο εργασίας.
Σας ευχόµαστε καλή διαµονή στο µαγευτικό Καρπενήσι και καλή επιτυχία σε όλους όσοι παρουσιάσουν τη δουλειά τους.
Καρπενήσι Μάιος 2010
Καθηγητής Ισίδωρος ∆. Μπέης
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
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32ο Επιστηµονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών
Καρπενήσι, 20-22 Μαϊου 2010

ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΟΞΥΓΕΝΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥΣ ΜΥΟΒΛΑΣΤΕΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥ
Αγγελή I.K., Θεοφιλάτος ∆., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι.
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστηµιούπολη
Ιλίσια, 157 84 Αθήνα

Παρόλο που πληθώρα µελετών έχουν καταδείξει τον προστατευτικό ρόλο του αυξητικού παράγοντα IGF-1 (Insulin-like growth factor) ο οποίος ευνοεί την αναγέννηση και
επιβίωση σκελετικών µυοκυττάρων, ειδικά σε συνθήκες οξειδωτικού στρες, έχουν καταγραφεί διφορούµενα αποτελέσµατα ως προς την επίδραση της ινσουλίνης στο οξειδοαναγωγικό δυναµικό των σκελετικών µυοκυττάρων. Στόχος της παρούσας εργασίας
ήταν η µελέτη των σηµατοδοτικών µηχανισµών που ενεργοποιούνται από την ινσουλίνη σε σκελετικούς µυοβλάστες. Με χρήση της µεθόδου προσδιορισµού βιωσιµότητας
ΜΤΤ, βρέθηκε ότι η ινσουλίνη προκαλεί µείωση της επιβίωσης των κυττάρων, µέσω
επαγωγής οξειδωτικού στρες, καθώς αντιοξειδωτικά µόρια όπως η καταλάση και το
ασκορβικό οξύ, αναστέλλουν µερικά τη συγκεκριµένη απόκριση. Αντίθετα, η πρωτοπορφυρίνη ψευδαργύρου, ένας ειδικός αναστολέας της οξυγενάσης της αίµης (heme
oxygenase, HOX-1), προκάλεσε περαιτέρω αύξηση της θνησιµότητας των κυττάρων,
υποδηλώνοντας τον πιθανό προστατευτικό της ρόλο. Πράγµατι, η µελέτη του χρονοκαι δοσο-εξαρτώµενου προτύπου έκφρασης της HOX-1, µε ανάλυση κατά Western,
κατέδειξε την επαγωγή της έκφρασής της από την ινσουλίνη. Με χρήση ειδικών φαρµακολογικών αναστολέων βρέθηκε, επίσης, εµπλοκή της οξειδάσης του NADPH, των
JNKs και ERKs καθώς και των κινασών Src και PI3K στη συγκεκριµένη απόκριση.
Από την παρούσα µελέτη σε σκελετικούς µυοβλάστες, διαφαίνεται ότι το επαγόµενο
από την ινσουλίνη οξειδωτικό στρες ενεργοποιεί το κυτταροπροστατευτικό µόριο
HOX-1 που παίζει κοµβικό ρόλο στη διατήρηση της κυτταρικής οµοιόστασης και της
επιβίωσης. Η αποσαφήνιση των σηµατοδοτικών µηχανισµών που ρυθµίζουν την απόκριση σκελετικών µυοκυττάρων στο οξειδωτικό στρες έχει ιδιαίτερη σηµασία καθώς
µπορεί να συµβάλλει στην εφαρµογή νέων θεραπευτικών στρατηγικών σε διάφορες
παθολογικές καταστάσεις µυϊκής δυστροφίας ή ατροφίας.
Η παρούσα έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από προγράµµατα του Ε.Λ.Κ.Ε (ΕΚΠΑ).
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INVOLVEMENT OF HEME OXYGENASE IN THE INSULIN-INDUCED
CELLULAR RESPONSE OF MOUSE SKELETAL MYOBLASTS
Aggeli I.K., Theofilatos D., Gaitanaki C., and Beis I.
Dept. of Animal and Human Physiology, School of Biology,University of Athens,
Panepistimioupolis Ilisia, 157 84, Athens

Although numerous studies have established the beneficial role of insulin-like growth
factor (IGF-1) via regeneration of skeletal myocytes and thus preservation of their
survival, under oxidative stress conditions, there is a discrepancy regarding the effect
of insulin on the oxidative status of these cells. Thus, the present study was
undertaken in order to decipher the signaling mechanisms activated in the response
induced by insulin in skeletal myoblasts. Using the MTT assay to assess cell viability,
insulin was found to stimulate cell death probably via inducing oxidative stress
conditions, since antioxidants like catalase and ascorbic acid partially inhibited the
response. On the contrary, zinc protoporphyrin, a selective heme oxygenase-1
inhibitor, further reduced cell viability, a result indicative of HOX-1 possible
involvement. Indeed, studying the insulin-induced time- and dose-dependent
expression profile of HOX-1 with immunoblotting analysis, its upregulation was
revealed. Using selective pharmacological inhibitors the involvement of NADPH
oxidase, JNKs, ERKs as well as Src kinase and PI3K was also established.
Collectively, the present study reports that skeletal myoblasts respond to insulininduced oxidative stress by upregulation of HOX-1, a cytoprotective molecule playing a
fundamental role in preservation of cell homeostasis and survival. Elucidation of the
signaling mechanisms regulating skeletal myocytes response to oxidative stress is of
primary importance as it may contribute to application of novel therapeutic strategies in
various pathological conditions of skeletal muscle dystrophy or atrophy.
This work was funded by grants from the Special Research Account (University of Athens).
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΝΙΝΗΣ ΤΩΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ: ΕΚΦΡΑΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ
Αγγέλης ∆ηµήτρης1, Στεφανί ∆ρίτσα1, Belinda Bullard2 και Παύλος Αγιανιάν1
1Τµήµα

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ∆.Π.Θ., ∆ραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη,
E-mail: magiania@mbg.duth.gr
2Department of Biology, University of York, York YO10 5DD, U.K.

Η µυϊκή συστολή στους ασύγχρονους πτητικούς µύες (Indirect Flight Muscle, IFM) πολλών
δίπτερων εντόµων ενεργοποιείται από µικρές περιοδικές ταλαντώσεις των µυοϊνιδίων και όχι
από την αλλαγή στην συγκέντρωση των ιόντων ασβεστίου όπως συµβαίνει στους σύγχρονους µύες. Χρησιµοποιώντας το γιγάντιο έντοµο Lethocerus indicus ως οργανισµό µοντέλο,
έχουµε δείξει ότι η παραπάνω «δια τάσης» ενεργοποίηση (Stretch Activation) ρυθµίζεται από
το σύµπλοκο της τροπονίνης (1, 2). Το σύµπλοκο αποτελείται από τις υποµονάδες TnI, TnT
και TnC, οι οποίες έχουν µοναδικά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τις αντίστοιχες τροπονίνες
των σκελετικών µυών. Ρόλο κλειδί στην ρύθµιση παίζουν δύο εξειδικευµένες ως προς τη δέσµευση ασβεστίου ισοµορφές TnC που παρατηρούνται στους IFMs: η ισοµορφή TnC1 (F2)
έχει δύο θέσεις δέσµευσης ιόντων ασβεστίου ενώ η ισοµορφή TnC4 (F1) µία µοναδική θέση.
Σε αντίθεση µε το κλασικό µοντέλο της µυϊκής συστολής, η ισοµορφή F1 µπορεί να ενεργοποιήσει τα µυοϊνίδια µέσω του «δια τάσης» µηχανισµού σε χαµηλές συγκεντρώσεις ασβεστίου, κάτι που δεν µπορεί να κάνει η ισοµορφή F2 (1). Για να διαλευκάνουµε περαιτέρω τη µοριακή βάση του παραπάνω µηχανισµού στοχεύουµε στην κρυσταλλική δοµή του συµπλόκου
της τροπονίνης των IFM. Εδώ παρουσιάζουµε τον καθαρισµό και αποµόνωση του συµπλόκου. Κατάλληλα σχεδιασµένα κοµµάτια των πρωτεΐνών TnT και TnI αποµονώθηκαν από αδιάλυτα κλάσµατα (inclusion bodies) µετά από υπερέκφραση σε E. coli. Καθώς είναι γνωστό
ότι η TnI οξειδώνεται, συγκεκριµένες κυστεΐνες της ακολουθίας της υποµονάδας TnI είχαν
προηγουµένως µεταλλαχθεί κατευθυνόµενα σε αλανίνες. Οι πρωτεΐνες F1 και F2 καθαρίστηκαν από διαλυτά κλάσµατα. Η επανασύσταση των συµπλόκων έγινε µε διαπίδυση από διαλύµατα σε ουρία και ο τελικός καθαρισµός µε ιοντοανταλλακτική χρωµατογραφία. Τα τελικά
δείγµατα χαρακτηρίστηκαν µε χρήση χρωµατογραφίας µοριακής διήθησης σε σύζευξη µε σύστηµα ανάλυσης σκέδασης του φωτός (SEC-MALS).
1.
2.

Agianian, Β., Krzic, U., Qui, F., Linke, W.A., Leonard, K. and Bullard, B. (2004) A troponin switch
that regulates muscle contraction by stretch instead of calcium. EMBO J., 23, 772-9.
De Nicola, G., Burkart, C., Qiu, F., Agianian B, Labeit, S., Martin, S., Bullard, B., Pastore, A. (2007)
The structure of Lethocerus troponin C: insights into the mechanism of stretch activation in
muscles. Structure, 15, 753-4.
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TOWARDS THE CRYSTAL STRUCTURE OF THE INDIRECT FLIGHT
MUSCLE TROPONIN COMPLEX: EXPRESSION, PURIFICATION AND
CHARACTERIZATION
Aggelis Demetrios1, Stefani Dritsa1, Belinda Bullard2 and
Pavlos (Bogos) Agianian1
1Department

of Molecular Biology & Genetics, Democritus University of Thrace,
Dragana, 68100 Alexandroupolis, E-mail: magiania@mbg.duth.gr
2Department of Biology, University of York, York YO10 5DD, U.K.

The oscillatory contraction of indirect flight muscle (IFM) is produced by periodic stretches to
myofibres that are not fully activated by calcium, as is the case in synchronous muscle. Using
Lethocerus indicus as the model organism, we have previously shown that this stretch
activated contraction is regulated by the troponin complex (1, 2). The complex is composed of
subunits TnI, TnT and TnC, all of which have unique characteristics compared to skeletal
troponins. Two specialized TnC isoforms display differential calcium sensitivity and play a key
role in regulation in IFM: isoform TnC1 (F2) has two calcium binding sites while isoform TnC4
(F1) bares only a unique calcium site. F1 is able to mediate stretch activation in low calcium
concentrations, in contract to F2, and in deviation from the classical model of muscle regulation
(1). To gain further insights in the molecular mechanism of stretch activation, we have set out
to determine the crystal structure of the IFM troponin complex. Here, we present the
purification and characterization of the complex. Properly designed constructs of TnT and TnI
were produced in E. coli and purified from inclusion bodies. TnI oxidizes readily in solution,
which led us to mutate certain cysteines in the sequence into alanines using site directed
mutagenesis. F1 and F2 were purified from soluble E. coli fractions. Final complex
reconstitution was accomplished using dialysis of urea solutions. Purification of the complex
was performed with ion exchange chromatography. Final samples were characterized using
size-exclusion chromatography with multi-angle scattering (SEC-MALS).
1.
2.

Agianian, Β., Krzic, U., Qui, F., Linke, W.A., Leonard, K. and Bullard, B. (2004) A troponin switch
that regulates muscle contraction by stretch instead of calcium. EMBO J., 23, 772-9.
De Nicola, G., Burkart, C., Qiu, F., Agianian B, Labeit, S., Martin, S., Bullard, B., Pastore, A. (2007)
The structure of Lethocerus troponin C: insights into the mechanism of stretch activation in
muscles. Structure, 15, 753-4.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 26S ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΣΠΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΡΙΖΑΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ Pisum sativum
ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ
Αδαµάκης Σ. Ιωάννης-∆ηµοσθένης, Παντερής Εµµανουήλ, Ελευθερίου Π. Ελευθέριος
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, E-mail: iadamaki@bio.auth.gr

Το βολφράµιο (W) εµφανίζει τοξική δράση στους φυτικούς οργανισµούς. Χαρακτηριστικά της απόκρισης των φυτών στην τοξική δράση του W είναι: 1) διαταραχή των
περιφερειακών µικροσωληνίσκων, 2) µείωση των µιτωτικών κυττάρων, 3) σε µεσοφασικούς πυρήνες παρατηρείται πύκνωση και περιφερειακή κατανοµή της χρωµατίνης,
4) αυξάνεται η απορρόφηση της χρωστικής Evans Blue από τους ιστούς, και 5) αποκόλληση της πλασµατικής µεµβράνης από το κυτταρικό τοίχωµα και συµπύκνωση του
πρωτοπλάστη. Τα παραπάνω αποτελούν χαρακτηριστικά προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου. Στο φυτό Pisum sativum (µπιζέλι) µελετήθηκε ο ρόλος του 26S πρωτεασώµατος και των κασπασών (ενζυµικών συστηµάτων που µετέχουν στον προγραµµατισµένο κυτταρικό θάνατο) στην απόκριση µεριστωµατικών κυττάρων ρίζας σε επίδραση υδατικού διαλύµατος 1 µΜ βολφραµικού νατρίου (Na2WO4) για 24 h. Χρησιµοποιήθηκαν ο αναστολέας του 26S πρωτεασώµατος [Z-Leu-Leu-Leu-al (MG132)] και ο
γενικός αναστολέας κασπασών [Z-Val-Ala-Asp(OMe)-CH2F (Ζ-VAD-FMK)]. Σε κύτταρα
τα οποία είχαν δεχθεί πρώτα επίδραση είτε µε 100 µΜ MG132 είτε µε 100 µΜ Ζ-VADFMK για 24 h και στη συνέχεια επίδραση W σε συνδυασµό είτε µε MG132 είτε µε ΖVAD-FMK για επιπλέον 24 h, τα παραπάνω φαινόµενα αναστάλθηκαν και τα κύτταρα
εµφάνιζαν εικόνα µάρτυρα. Κύτταρα στα οποία πραγµατοποιήθηκε ταυτόχρονη επίδραση MG132 και W εµφάνιζαν εικόνα µάρτυρα, ενώ αντίθετα κύτταρα τα οποία δέχθηκαν ταυτόχρονη επίδραση Ζ-VAD-FMK και W εµφάνιζαν εικόνα κυττάρων επηρεασµένων µε W µόνο. Συµπερασµατικά, και τα δύο αυτά ενζυµικά συστήµατα µετέχουν
στην απόκριση του µπιζελιού στην τοξική δράση του βολφραµίου. Οι κασπάσες φαίνεται ότι δρουν σε στάδιο προγενέστερο του 26S πρωτεασώµατος, εφόσον ταυτόχρονη επίδραση Ζ-VAD-FMK και W απέτυχε να εµποδίσει την τοξική επίδραση του W.
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THE 26S PROTEASOME AND CASPASE ROLE IN THE RESPONSE OF
MERISTEMIC ROOT CELLS OF THE PLANT Pisum sativum AGAINST
TUNGSTEN TOXICITY
Adamakis S. Ioannis-Dimosthenis, Panteris Emmanuel, Eleftheriou P. Eleftherios
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki GR541 24. Ε-email: iadamaki@bio.auth.gr

Tungsten (W) appears to be toxic for plant organisms. Features of W toxicity in plants
are the following: 1) disruption of cortical microtubules, 2) reduction of mitotic cells, 3)
peripheral distribution and condensation of mesophase nuclei chromatin, 4) increase of
Evans Blue absorption from tissues, and 5) retraction of the plasma membrane from
the cell wall and shrinkage of the protoplast. All these are features of programmed cell
death (PCD). Using Pisum sativum (pea) plants, we investigated the role of 26S
proteasome and caspase enzymes (enzymatic systems usually active during PCD) in
the response of meristematic root cells against 1 µΜ aqueous solution of sodium
tungstate (Na2WO4) treatment for 24 h. For this purpose, the 26S proteasome inhibitor
Z-Leu-Leu-Leu-al (MG132) and the pan-caspase inhibitor Z-Val-Ala-Asp(OMe)-CH2F
(Z-VAD-FMK), were used. In seedlings pre-treated with either 100 µΜ MG132 or with
100 µM Z-VAD-FMK for 24 h and then treated for another 24 h with 1 µΜ W and 100
µΜ MG132 or 100 µM Z-VAD-FMK combinations, the above phenomena were arrested
and the root tip cells appeared unaffected. The results were similar with a direct W and
MG132 treatment; however, in seedlings that were treated directly with a W and ZVAD-FMK combination root cells were similar to those treated with W alone. In
conclusion, these two enzymatic systems are involved in the response of pea against
the toxic action of tungsten. The caspase-like proteases seem to act earlier than 26S
proteasome, since simultaneous treatment of Ζ-VAD-FMK and W failed to prevent the
toxic effects of W.
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ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΠΟΣΩΜΑΤΩΝ ΩΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΠΛΑΣΜΙ∆ΙΟΥ-GFP ΣΕ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Αθανασίου Ε.Ι.1, ∆.Κ. Τουµπανάκη1,2, Η.Α. Λιανός2 και Ε.E. Καραγκούνη1*
1Εργαστήριο

Κυτταρικής Ανοσολογίας, Τµήµα Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ,
Βασ. Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα, 2Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, Μικράς Ασίας 75, 115 27 Αθήνα

Λιποσώµατα µικρού µεγέθους (<250 nm) αποτελούν αντικείµενο εκτεταµένης µελέτης
στους τοµείς της γονιδιακής θεραπείας και της ανάπτυξης εµβολίων, έχοντας ήδη καθιερωθεί ως φορείς φαρµάκων (π.χ. αµφοτερισίνη Β/σπλαχνική λεϊσµανίαση, δοξορουριβικίνη/καρκίνος). Καθώς στερούνται ανοσογονικότητας και µολυσµατικότητας,
θεωρούνται καταλληλότερα συστήµατα µεταφοράς νουκλεϊκών οξέων από τους ανασχηµατισµένους ιούς. Η σύνθεση συµπλεγµάτων κατιονικών λιποσωµάτων µε DNA
(lipoplexes) αποτελεί µία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προσέγγιση για τη στοχευµένη µεταφορά γονιδίων σε ιστούς και όργανα. Σε αυτό το πλαίσιο, διερευνήθηκε η ικανότητα
µεταφοράς και έκφρασης πλασµιδίου, το οποίο περιέχει γονίδιο ελέγχου που κωδικοποιεί την πράσινη φθορίζουσα πρωτεΐνη (GFP), από συνθετικά λιποσώµατα σε κυτταρικές σειρές µακροφάγων και Τ κυττάρων. Μελετήθηκαν συµπλέγµατα λιποσωµάτων-πλασµιδίου GFP µεγέθους 140 nm (LPX_1) και 200 nm (LPX_2). Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα, τα LPX_1 και LPX_2 χαρακτηρίστηκαν από χαµηλή κυτταροτοξικότητα,
προσελήφθησαν σε ικανοποιητικό βαθµό από µακροφάγα και Τ κύτταρα και εντοπίσθηκαν κυτταροπλασµατικά, όπως προέκυψε από πειράµατα κυτταροµετρίας ροής
και µικροσκοπίας φθορισµού, µε ανίχνευση του TRITC που χρησιµοποιήθηκε για τη
σήµανσή τους. Έκφραση του γονιδίου της GFP παρατηρήθηκε µόνο στα T κύτταρα.
Εκτενέστερη in vitro και in vivo µελέτη απαιτείται για την πλήρη αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας έκφρασης του γονιδίου GFP που φέρουν τα LPX_1 και LPX_2, ώστε
να διαπιστωθεί εάν µπορούν να αποτελέσουν ασφαλείς και αποτελεσµατικούς φορείς
γονιδίων.
* e-mail: ekaragouni@pasteur.gr
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STUDY OF LIPOSOMES AS GENE VECTORS FOR EVALUATION OF
PLASMID-GFP EXPRESSION EFFICIENCY IN CELL LINES
Athanasiou E.I.1, D.K. Toubanaki1,2, E.A. Lianos2 and E.E. Karagouni1
1Laboratory

of Cellular Immunology, Department of Microbiology, Hellenic Pasteur Institute,
127 Vas. Sofias Avenue, 11521 Athens, 2 School of Medicine, National and Kapodistrian
University of Athens, M. Asias 75, 115 27 Athens

Development of small liposomes (<250 nm) plays a pivotal role in the fields of gene
therapy and vaccine engineering, while their use as drug carriers is already established
(e.g. amphotericin B/visceral leishmaniasis, doxorubicin/cancer). Since liposomal
vectors lack immunogenicity and pathogenicity, they are considered more effective
carriers of nucleic acids than the -presently used- recombinant viruses. The synthesis
of complexes containing cationic liposomes and DNA (lipoplexes) consist an interesting
approach to achieve gene transfer, targeting different tissues and organs. On that
context, the ability of synthetic liposomes to transfer plasmid, which contains control
gene of green fluorescent protein (GFP), and facilitate GFP expression in cell lines of
macrophages and T-cells, was addressed. Complexes of liposomes, of size 140 nm
(LPX_1) and 200 nm (LPX_2), with GFP-containing plasmid, were studied. LPX_1 and
LPX_2 displayed low cytotoxicity, were adequately internalized by both macrophages
and T-cells, and localized in the cytoplasm. The above mentioned results were
obtained by detecting the TRITC-labeled LPX_1 and LPX_2 with flow cytometry and
fluorescent microscopy. Expression of GFP gene was observed only in T-cells. More
extensive in vitro and in vivo studies are required for the complete evaluation of GFP
gene expression ability, in order to estimate if LPX_1 and LPX_2 could be used as safe
and effective gene carriers.
* e-mail: ekaragouni@pasteur.gr
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΕΥΠΛΟΕΙ∆ΟΓΟΝΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ALL-TRANS ΡΕΤΙΝΟΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΕΡΟΕΙ∆ΙΚΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΕΑ-4 IN VITRO
Alakhras R.1, Γ. Στεφάνου1, Ν.Α. ∆ηµόπουλος1, Σ.Σ. Νικολαρόπουλος2
1Τµήµα

Βιολογίας, E-Mail: ndemop@biology.upatras.gr, 2 Τµήµα Φαρµακευτικής, E-Mail:
snikolar@upatras.gr, Πανεπιστήµιο Πατρών, 265 00 Πάτρα

Προηγούµενα ευρήµατα µας έχουν δείξει ότι το all-trans ρετινοϊκό οξύ (ATRA) και το
στεροειδές ανάλογο του ΕΑ-4 επηρεάζουν τον ρυθµό πολλαπλασιασµού σε καλλιέργειες λεµφοκυττάρων ανθρώπου in vitro. Προκαλούν επίσης γενετικές αλλαγές όπως
παρατηρήθηκε από τις αυξηµένες συχνότητες µικροπυρήνων. Με ανάλυση FISH και
εντοπισµό της κεντροµερικής περιοχής φάνηκε ότι ο µηχανισµός δηµιουργίας των µικροπυρήνων είναι κυρίως η πρόκληση ρηγµάτων στα χρωµοσώµατα και σε µικρότερο
βαθµό η χρωµοσωµατική καθυστέρηση. Προκειµένου να διερευνηθεί περαιτέρω ο µηχανισµός δράσης των παραπάνω ενώσεων πραγµατοποιήθηκε µελέτη επαγωγής των
µικροπυρήνων σε ένα δεύτερο βιολογικό σύστηµα, την κυτταρική σειρά ποντικού
C2C12. Ο µηχανισµός προέλευσης των µικροπυρήνων διερευνήθηκε µε ανάλυση
CREST και εντοπισµό των πρωτεϊνών του κινητοχώρου. Τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν την θραυσµατογόνο αλλά και ανευπλοειδογόνο δράση των ATRA και ΕΑ-4.
∆ρουν κυρίως µέσω χρωµοσωµατικής θραύσης και σε µικρότερο βαθµό µέσω χρωµοσωµατικής καθυστέρησης. Επειδή η µιτωτική άτρακτος είναι ένας από τους κυτταρικούς στόχους της χηµικά επαγόµενης ανευπλοειδίας, πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα διπλού ανοσοφθορισµού για τη β- και γ- τουµπουλίνη, δοµικά συστατικά των µικροσωληνίσκων της ατράκτου και του κεντροσώµατος, αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα
µας έδειξαν ότι τα ATRA και ΕΑ-4 αποδιοργανώνουν το δίκτυο των µικροσωληνίσκων,
επηρεάζουν τον κεντροσωµατικό διπλασιασµό και οδηγούν στη δηµιουργία µονοπολικών µεταφάσεων. Επίσης, προκαλούν αποπροσανατολισµό των χρωµοσωµάτων
κατά τη µετάφαση και παρεµποδίζουν τη µιτωτική διαίρεση λόγω συσσώρευσης των
κυττάρων στα στάδια της ανάφασης και τελόφασης. Παρατηρήθηκε επίσης το φαινόµενο της πολυπυρήνωσης. Τα προαναφερθέντα ευρήµατα εξηγούν την ανευπλοειδογόνο δράση των ενώσεων που µελετώνται.
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ELUCIDATION OF THE IN VITRO ANEUGENIC ACTIVITY OF ALL-TRANS
RETINOIC ACID AND ITS STEROIDAL ANALOGUE EA-4
Alakhras R.1, G. Stephanou1, N.A. Demopoulos1, S.S. Nikolaropoulos2
1

Department of Biology, E-Mail: ndemop@biology.upatras.gr; 2 Department of Pharmacy, EMail: snikolar@upatras.gr, University of Patras, 265 00 Patras, Greece

Our previous findings have shown that all-trans retinoic acid (ATRA) and its steroidal
analog EA-4 have the ability to affect human lymphocyte proliferation. They exert
cytostatic activity and induce genetic damage as was observed by increasing
micronucleus frequency, mainly through chromosome breakage and in a lesser extent
through chromosome delay. To verify the mechanism of micronucleation in a second
biological system, CREST analysis was carried out in C2C12 mouse cells. Our results
confirmed the clastogenic as well as aneugenic activity of the studied retinoids. ATRA
and EA-4 act mainly via chromosome breakage and in a lesser extent via chromosome
delay. Since mitotic spindle is one of the main cell targets of chemically induced
aneuploidy, we analyzed the mitotic spindle organization by double
immunofluorescence of β- and γ- tubulin in C2C12 mouse cells. Analysis of mitotic
spindle has shown that the studied compounds affect chromosome orientation during
metaphase as well as centrosome number by creating monopolar metaphases. They
also decreased mitotic progression by accumulation of the cells in anaphase and
telophase. Multinucleation was also observed. These findings may explain the
aneugenic activity of the studied compounds.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΑΛΟΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΟΣΤΡΑΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙ∆ΟΥΣ ARTEMIA SALINA
Αλαµπρίτης Γ. & Καστρίτση-Καθαρίου Ι.
Τοµέας Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Αθήνα 157 84

Η χρήση των υφαλοχρωµάτων αποτελεί αναµφισβήτητα την αποτελεσµατικότερη µέθοδο για την προστασία των βυθισµένων επιφανειών από την εποίκησή τους από
εδραίους βενθικούς οργανισµούς. Τα ύφαλα των πλοίων αποτελούν ίσως την καλύτερη απόδειξη της ύπαρξης του φαινοµένου που περιγράφεται µε τον διεθνή όρο
‘’biofouling’’ ή απλά ‘’fouling’’. Σύµφωνα µε µία πρόσφατα δηµοσιευµένη µέθοδο
(Castritsi-Catharios et al. 2007) η τοξικότητα των υφαλοχρωµάτων εκφράζεται σε συνάρτηση της βαµµένης επιφάνειας προς τον όγκο του διαλύµατος στο οποίο είναι βυθισµένη S/V(mm2/ml). Η παρούσα εργασία έχει δύο στόχους: τη σύγκριση της τοξικότητας και αποτελεσµατικότητας 4 υφαλοχρωµάτων που διατίθενται στην ελληνική αγορά και τη µελέτη της επίδρασης των υφαλοχρωµάτων αυτών στο µέγεθος και την
ταχύτητα ανάπτυξης σε διάφορα προνυµφικά στάδια της Αrtemia sp. Μέτρο σύγκρισης για την τοξικότητα και αποτελεσµατικότητα των υφαλοχρωµάτων, αποτελεί η
L(S/V)50, µέση θανατηφόρα συγκέντρωση, η οποία υπολογίζεται µέσω πειραµάτων
οξείας τοξικότητας. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µας κατατάσσουµε τα 4 υφαλοχρώµατα κατά σειρά αυξανόµενης τοξικότητας και αποτελεσµατικότητας ως έξης:
MICRON,OCEAN T/F,SHARK SKIN,ANTI F. Τα πειραµατόζωα τα οποία εκτέθηκαν σε
τοξικά διαλύµατα και επιβίωσαν, παρουσίασαν µειωµένο µέγεθος (στατιστικά αποδεκτό αποτέλεσµα) συγκρινόµενα µε τους µάρτυρες. Εµφανής ήταν επίσης και η διαφορά µεγέθους µεταξύ των ατόµων που εκτέθηκαν σε διαφορετικές συγκεντρώσεις τοξικής ουσίας. Σύµφωνα µε τα ευρήµατά µας, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι το µέγεθος των πειραµατοζώων που εκτέθηκαν σε τοξικό διάλυµα είναι αντιστρόφως ανάλογο
προς την συγκέντρωση της τοξικής ουσίας.
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TOXICITY AND EFFICACY OF ANTIFOULING PAINTS AND THEIR EFFECT
ON THE ARTEMIA SALINA (brine shrimp)
Alambritis G. & Castritsi-Catharios I.
Department of Zoology and Marine Biology, Faculty of biology, University of Athens,
Panepistimioupolis, Athens 157 84, Greece

The use of antifouling paint is undoubtedly the most effective method for the protection
of underwater surface from the colonization of fouling organisms. The ship hull
constitutes the definite proof of the existence of the phenomenon known internationally
by the term `'biofouling'' or simply `'fouling''. According to a recently published method
(Castritsi-Catharios et al. 2007) the toxicity of antifouling paint it is expressed in
interrelation of painted surface to the volume of solution that are immersed S/V
(mm2/ml). The two goals of this study are the comparison of toxicity and effectiveness
of four antifouling paints that are available in the Greek market and the investigation of
the effect of these paints to size and to the growth rate in different larvae stage of
Artemia sp. The calculation of mean lethal concentrations LC50 via experiments of
acute toxicity, in this study L(S/V) 50, is used for comparison for the toxicity and
effectiveness. According to our results, the four antifouling paints are classified in terms
of increasing toxicity and effectiveness as follow: MICRON, OCEAN T/F, SHARK
SKIN, ANTI F. The animals that were exposed and have survived in toxic solutions,
presented decreased size (statistically acceptable) compared with the controls. Also,
the difference of size between the animals that were exposed in different
concentrations of toxic solution was obvious. According to our findings, we conclude
that there is an inversely proportional relationship between the size of the animals and
the concentration of toxic solution.
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ
Αλετράς Α.Ο.*
Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας Παπασιοπούλου 2-4, Λαµία, GR-35100

Η χρήση απεικονιστικών τεχνολογιών έχει αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο οι γιατροί
αντιµετωπίζουν τη διάγνωση ασθενειών από τότε που εισήχθησαν οι ακτινογραφίες
στην κλινική ιατρική. Στις µέρες µας, η µη χρήση µίας ή περισσοτέρων απεικονιστικών
µεθόδων για την διάγνωση ορισµένων ασθενειών µπορεί να χαρακτηριστεί και ως
παράβαση της επαγγελµατικής δεοντολογίας. Μεταξύ άλλων, οι σύγχρονες απεικονιστικές µέθοδοι περιλαµβάνουν τις ακτινογραφίες, τους υπερήχους, την αξονική τοµογραφία, τα ραδιοϊσότοπα και τη µαγνητική τοµογραφία. Ο πυρηνικός µαγνητικός συντονισµός, ένα εργαλείο το οποίο χρησιµοποιούσαν µόνο οι χηµικοί µέχρι τα µέσα της
δεκαετίας του 1970, άλλαξε δραστικά µε την περιγραφή της φυσικής της µαγνητικής
τοµογραφίας από τον Paul Lauterbur. Τώρα πλέον χρησιµοποιούνται κλίσεις µαγνητικού πεδίου για τον προσδιορισµό του σήµατος στις τρείς διαστάσεις του χώρου και
µετασχηµατισµοί Fourier που επιτρέπουν τη λήψη ανατοµικών εικόνων από σχεδόν
κάθε όργανο του ανθρώπινου σώµατος. Η µοναδική φυσική που εµπλέκεται επιτρέπει
επίσης την εξερεύνηση άλλων εφαρµογών όπως απεικόνιση διάχυσης, απεικόνιση µε
κωδικοποίηση ταχύτητας, βιωσιµότητας και οιδήµατος ιστών, οξυγόνωσης αίµατος,
κλπ. Παραδείγµατα από αυτές τις απεικονιστικές µεθόδους θα παρουσιαστούν ως µία
εισαγωγή εφαρµοσµένης απεικονιστικής στη βιοϊατρική.
* Προσκεκληµένος οµιλητής
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IMAGING APPLICATIONS IN BIOMEDICINE
Aletras A.Η.*
Department of Computer Science and Biomedical Informatics, University of Central Greece 2-4
Papasiopoulou St., Lamia, GR-35100

The use of imaging technologies has changed the way diagnosis is approached by
physicians ever since the introduction of x-rays in clinical medicine. In modern days, it
can even be considered malpractice to diagnose certain diseases without first referring
to a radiology report obtained by one or more imaging modalities. Among others,
imaging can nowadays be performed by x-rays, ultrasound, computed assisted
tomography, nuclear scans and magnetic resonance imaging (MRI). Nuclear magnetic
resonance, a tool available until the mid 70’s only to chemists for investigating
structure, changed drastically with the description of MRI physics by Paul Lauterbur.
Spin physics now utilize gradient magnetic fields for localizing the origin of the signal in
three dimensional space and Fourier transformations that allow for the formation of
quality anatomical images of virtually every organ of the human body. The unique
physics involved allow also for a range of other applications to be explored such as
diffusion imaging, velocity encoding, contractile function mapping, blood perfusion
quantitative evaluation, tissue viability and edema visualization, blood oxygenation, etc.
Examples of these imaging methods will be presented as an introduction of applied
imaging to biomedicine.
* Invited speaker
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1880 MHz (DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ)
ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΓΛΟΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΥΩΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΚΘΕΣΗ
Αναγιάννη Σ., Καρδάση Μ., Φραγκοπούλου Α.Φ., Κουσουλάκος Σ. και
Λ.Χ. Μαργαρίτης
Εργαστήριο Ηλεκτροµαγνητικής Βιολογίας, Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη 157 84, Αθήνα.
e-mail: madofrag@biol.uoa.gr, lmargar@biol.uoa.gr

Λόγω της αυξανόµενης χρήσης των ασύρµατων τηλεπικοινωνιών, οι πιθανοί κίνδυνοι των
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων πρέπει να αξιολογηθούν. Μεταξύ άλλων επιπτώσεων στην υγεία,
έρευνες έχουν δείξει ότι τα επίπεδα της νευρογλοιακής πρωτεΐνης των αστροκυττάρων GFAP
(Glial Fibrillary Acidic Protein), που αποτελεί έναν ευαίσθητο βιοδείκτη νευροτοξικότητας, αυξάνονται έπειτα από επίδραση µη ιονίζουσας ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (ΗΜΑ). Τα κύτταρα γλοίας του εγκεφάλου επιτελούν δοµικές και θρεπτικές λειτουργίες, συµµετέχουν στον σχηµατισµό του αιµατο εγκεφαλικού φραγµού, ενώ ενεργοποιούνται µετά από διάφορους τραυµατισµούς του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη
της επίδρασης της ΗΜΑ που εκπέµπεται από βάση ασύρµατου τηλεφώνου DECT συχνότητας
1880 MHz στην απόπτωση νευρώνων και αστροκυττάρων µυών του γένους Mus musculus
στελέχους C57BL/6. 16 ενήλικοι αρσενικοί µυς χωρίστηκαν σε 2 οµάδες (8 ζώα/οµάδα). ΟΜΑ∆Α Α: ακτινοβόληση 8 ώρες ηµερησίως για 10 συνεχείς ηµέρες, ΟΜΑ∆Α Β: εικονική ακτινοβόληση (µάρτυρες). Την 11η ηµέρα τα ζώα θυσιάστηκαν και οι εγκέφαλοί τους αποµονώθηκαν και µονιµοποιήθηκαν σε 4% παραφορµαλδεΰδη. Σε ιστολογικές τοµές παραφίνης, εφαρµόσαµε ανοισοϊστοχηµεία για την πρωτεϊνη GFAP. Πρωταρχικές µας παρατηρήσεις σε φωτονικό µικροσκόπιο καταδεικνύουν µια σχετική αύξηση των επιπέδων της GFAP στους εγκεφάλους των ακτινοβοληµένων ζώων, πιθανά ως απόκριση σε οξειδωτικό στρες προκαλούµενο
από την ΗΜΑ. Αισθητή είναι και η αύξηση των σκούρων νευρώνων (dark neurons), οι οποίοι
αν και υπάρχουν φυσιολογικά, εντούτοις, αυξάνουν σε αριθµό στις διάφορες περιπτώσεις
απόπτωσης. Βάσει των ανωτέρω ευρηµάτων µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η ΗΜΑ που
εκπέµπεται από βάση ασύρµατου τηλεφώνου µπορεί να ενοχοποιείται για την επαγωγή απόπτωσης στα εγκεφαλικά κύτταρα, καθώς και για την καταστροφή του αιµατοεγκεφαλικού
φραγµού και την πρόκληση γλοίωσης. Ας σηµειωθεί ότι γλοιώµατα αποτελούν τους συνηθέστερους τύπους όγκων εγκεφάλου µετά από 10 και πλέον έτη χρήσης κινητών τηλεφώνων
σύµφωνα µε έγκυρες επιδηµιολογικές µελέτες.
Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αθηνών προς την Ερευνητική Οµάδα του Καθηγητή Λ.Χ. Μαργαρίτη.
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EFFECT OF 1880 MHz (DECT WIRELESS PHONE) WHOLE BODY
EXPOSURE ON THE GLIA OF THE MOUSE BRAIN
Anagianni S., Kardasi M., Fragopoulou A.F., Koussoulakos S. and L.H. Margaritis
Electromagnetic Biology Lab, Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology,
University of Athens, Panepistimiopolis 157 84, Athens.
e-mail: madofrag@biol.uoa.gr, lmargar@biol.uoa.gr

The extended use of wireless devices has forced a great number of scientists to be
involved in the investigation of any possible effects at all levels. Among other health
hazards, the electromagnetic fields (EMFs) are accused for the increase of Glial
Fibrillary Acidic Protein (GFAP), a protein that is a sensitive biomarker for neurotoxicity.
The glial cells support neurons and provide brain with integrity. They release growth
factors and otherwise help nourish nerve cells. Some of them are scavengers,
removing debris after injury or neuronal death. Astrocytes help form an impermeable
lining in the brain’s capillaries and venules –the blood brain barrier- that prevents toxic
substances of the blood from entering the brain. The purpose of this research was to
study the effects of non-ionizing electromagnetic radiation emitted by the base of a
conventional wireless phone (DECT) unit at a carrier frequency of 1880 MHz in the
apoptosis of neurons and astrocytes in the laboratory mouse Mus musculus strain
C57/BL/6. 16 adult male mice were divided in 2 equal groups: GROUP A: 8hrs/day
irradiation for 10 consequent days (exposed), GROUP B: no irradiation (sham
exposed). On day 11 of our experiment the animals were sacrificed, the brains were
isolated and fixed in 4% paraformaldehyde. Histological paraffin sections were
processed immonocytochemistry for the GFAP protein. Our primary observations in an
optical microscope demonstrate a relative increase in the levels of GFAP protein in
group A comparably to group B, while also noticeable was the increase of dark
neurons which, although they are naturally found, they also increase their number in
several cases of apoptosis. These findings may indicate a neuronal damage caused by
electromagnetic radiation, a probable damage of the blood brain barrier and a probable
development of gliosis. Remarkably our data may support the epidemiological studies
that show a high risk for gliosis after 10 years of constant use of mobile and wireless
DECT phones.
This study was financed by the Special Account for Research Grants of the University of
Athens to the Research Group of Professor L.H. Margaritis.
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Η ΧΕΡΣΑΙΑ, ΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΙ ΛΙΜΝΑΙΑ ΠΑΝΙ∆Α ΤΩΝ OLIGOCHAETA ΚΑΙ
HIRUDINOMORPHA (ANNELIDA: CLITELLATA) ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ THΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Αναστασίου Θεοκλητεία, Χριστοδούλου Μαγδαληνή & Αθανάσιος Κούκουρας
Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη.

Μετά από µια λεπτοµερή επισκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία ήταν πολύ διάσπαρτη, δηµιουργήθηκε µια λίστα των σαγµωτών (ολιγόχαιτων και βδελλόµορφων)
που είναι γνωστά µέχρι σήµερα από την Ελλάδα. Όλα τα είδη που έχουν καταγραφεί,
καταχωρήθηκαν στη συνέχεια σε µια βάση δεδοµένων µαζί µε τη σχετική βιβλιογραφική αναφορά που τα αναφέρει για πρώτη φορά από την Ελλάδα. Η βάση δεδοµένων
ονοµάζεται “Ελληνική Βιοποικιλότητα” και είναι προσβάσιµη στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://greek-biodiversity.bio.auth.gr. Από την Ελλάδα έχουν αναφερθεί 145
είδη σαγµωτών, ενώ από όλη την Ευρώπη 1061 είδη. Από τα είδη που βρέθηκαν
στην Ελλάδα 127 ανήκουν στα Oligochaeta και 18 στα Hirudinomorpha. Η πανίδα των
ολιγόχαιτων της Ελλάδας περιλαµβάνει το 13.03 % (127 είδη) του συνολικού αριθµού
ειδών ολιγόχαιτων της Ευρώπης (974 είδη). Από αυτά τα 127 είδη, 115 έχουν βρεθεί
και σε άλλες ευρωπαϊκές περιοχές ενώ 12 είδη είναι ενδηµικά της Ελλάδας. Η πανίδα
των βδελλόµορφων της Ελλάδας περιλαµβάνει το 20.7 % (18 είδη) του συνολικού αριθµού των ειδών της Ευρώπης (87 είδη), από τα όποια κανένα δεν είναι ενδηµικό της
Ελλάδας. Εβδοµήντα επτά (77) από τα 127 είδη ολιγόχαιτων της Ελλάδας βρίσκονται σε
χερσαία και 50 σε λιµναία και ποτάµια ενδιαιτήµατα ενώ όλα τα βδελλόµορφα βρίσκονται
αποκλειστικά σε ποτάµια και λιµναία ενδιαιτήµατα. Από την ανασκόπηση της σχετικής
βιβλιογραφίας φαίνεται ότι η πανίδα Clitellata της Ευρώπης είναι ανεπαρκώς µελετηµένη και εποµένως οι παραπάνω συγκρίσεις έχουν περιορισµένη αξία για την εκτίµηση των χωρικών διαβαθµίσεων της βιοποικιλότητας του ταξινοµήµατος αυτού. Οπωσδήποτε είναι σηµαντική η διαπίστωση ότι το 9,5 % περίπου της πανίδας των ολιγόχαιτων της Ελλάδας είναι ενδηµικά είδη.
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THE TERESTRIAL, LIMNIC AND RIVERINE FAUNA OF OLIGOCHAETA AND
HIRUDINOMORPHA (ANNELIDA: CLITELLATA) OF GREECE AND
COMPARISON WITH THE RESPECTIVE ONE OF EUROPE
Anastasiou Theokliteia, Christodoulou Magdalini & Athanasios Koukouras
Department of Zoology, School of Biology, Aristoteleio University of Thessaloniki, 541 24
Thessaloniki.

After a detailed review of the relevant literature, which was considerable scattered, a
checklist of the clitellat species (oligochaetes and hirudinomorphs) known to date from
Greece was created. Every clitellat species that has been recorded was then
registered in a database along with the relevant publication reporting it for the first time
from Greece. The database is called “Greek Biodiversity” and is available in the
internet address: http://greek-biodiversity.bio.auth.gr. One hundred forty five (145)
clitellat species are recorded from Greece while from Europe a total of 1061 species is
found. From the total number of clitellat species found in Greece 127 are included in
Oligochaeta and 18 in Hirudinomorpha. The Greek oligochaete fauna comprises 13.03
% (127 species) of the European oligochaete total species number (974 species).
From these 127 species, 115 have also been found in other European areas while 12
species are endemic of Greece. The Greek hirudinomorph fauna comprises 20.7 % (18
species) of the European total species number (87 species) with none species to be
endemic of Greece. Seventy seven (77) of the 127 oligochaete species of Greece are
found in terrestrial habitats and 50 are found in limnic and riverine habitats, while all the
species belonging to Hirudinomorpha are found only in limnic and riverine habitats. The
review of the relevant literature shows that the clitellat fauna of Europe is poorly
studied and therefore the above comparisons have limited value in assessing the
spatial gradients of biodiversity of this taxon. In any case it is important to note that 9.5
% of the oligochaete fauna of Greece are endemic species.
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΥΠΟΥΣ ΤΟΥ
ΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
Αναστασόπουλος Ν.1 , Παπασπυριδάκος Σ.1 , Βασιλικού Θ.1, Αργύρη Ε.1,
Γούλα Ε1, Κουβούση Μ.,1 Τσερκέζογλου Α.2, , Νικολαίδου Μ.1 Μαργαρίτης Λ.Χ.3,
Παπασιδέρη Ι.3, Πανοτοπούλου Ε.1
1Εργαστήριο

Ιολογίας, Κ.Ο.Ε.Π.Χ. «Γ.Παπανικολάου», Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»
2Β΄ Γυναικολογική Κλινική, Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»
3Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Σκοπός της εργασίας ήταν η µελέτη της παρουσίας πολλαπλών µολύνσεων από διαφορετικούς τύπους του ιού HPV και η συσχέτιση της µε την αυξηµένη πιθανότητα εξέλιξης της νόσου. Ο πληθυσµός της µελέτης αποτελείται από 460 γυναίκες οι οποίες
υπεβλήθησαν σε Παπ τεστ µε κυτταρολογικά αποτελέσµατα: φυσιολογικής κυτταρολογίας, ASCUS, LgSIL, HgSIL και SCC. Τα δείγµατα υποβλήθηκαν σε αποµόνωση
DNA και PCR ανάλυση χρησιµοποιώντας τους GP5+, GP6+ γενικούς εκκινητές, καθώς και ειδικούς για τους τύπους 6/11/16/18/31/33. Από τις 460 γυναίκες (248 παθούσες, 212 φυσιολογικές), οι παθούσες βρέθηκαν θετικές στον ιό σε ποσοστό 70,3%
(174/248), ενώ οι φυσιολογικές σε ποσοστό 21,8% (47/212). Για την οµάδα των νοσούντων γυναικών, το 64,4% (111/174) ήταν θετικές στα εξεταζόµενα στελέχη, ενώ
µόνο το 26,1% (12/47) των φυσιολογικών βρέθηκαν θετικές στα στελέχη αυτά. Πολλαπλή λοίµωξη ανιχνεύτηκε στο 40% (44/111) των νοσούντων γυναικών (ASCUS 43.5%,
LgSIL 43%,HgSIL 60%, SCC 28% ) και στο 33,3 (4/12) των υγιών. Οι πολλαπλοί HPV
φαινότυποι 6/11, 16/18, 31/33, 16/18/31/33 εξετάστηκαν στα παθολογικά και τα φυσιολογικά δείγµατα και σε σχέση µε την αυξηµένη σοβαρότητα της ασθένειας, ξεκινώντας από κυτταρολογία ASCUS σε διηθητικό καρκίνωµα (SCC). Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε: για τον φαινότυπο 6/11 η πιθανότητα εµφάνισής του
µειώνεται από τα ΑSCUS δείγµατα (3.5%) στα LgSIL (0.5%), για τον 16/18 αυξάνεται
από τα LgSIL (2.3%) στα HgSIL(16.1%), για τον 16/31 µειώνεται από τα HgSIL (6.5%)
στα SCC (2.9%) και για τον 16/18/31/33 µειώνεται από τα HgSIL (6.5%) στα SCC
(2.2%), µε στατιστικά σηµαντικό τρόπο. Συµπερασµατικά, πολλαπλή λοίµωξη από
τύπους υψηλού κινδύνου του ιού HPV εµφανίστηκε σε γυναίκες µε LgSIL, HgSIL και
SCC µε την HgSIL κυτταρολογία να είναι η πιο συχνά εµφανιζόµενη, υποδηλώνοντας
µεγαλύτερο κίνδυνο εξέλιξης της νόσου.
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OCCURRENCE OF CERVICAL INFECTIONS WITH MULTIPLE HUMAN
PAPILLOMAVIRUS TYPES IN ASSOCIATION WITH CYTOLOGICAL
ABNORMALITIES
Anastasopoulos N.1, Papaspyridakos S.1, Vasilikou Th.1, Argyri E.1, Goula I.1
Kouvousi M.1, Tserkezoglou A.2, Nikolaidou M.1, Margaritis L.H.3, Papasideri I.3,
Panotopoulou E.1
1Department

Hospital,

of Virology, “Agios Savvas” Hospital, 2B’ Gynecological Clinic, “Agios Savvas”
of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens

3Department

The aim of the study was to document the presence of infections with multiple HPV
types and to correlate them with the increased severity of the disease. Pap test was
performed in 460 women with cytological diagnosis: normal, ASCUS, LgSIL, HgSIL
and SCC. In each sample, DNA extraction and PCR assays were carried out, using
GP5+/GP6+ and specific primers for HPV6/11/16/18/31/33. Out of 460 women (248
pathological, 212 normal controls) overall HPV positivity was detected in 70.3%
(174/248) in the pathological group and in 21.8% (47/212) in normal controls. The
examined HPV types were found in a proportion of 64.4% (111/174) in pathological
group and in 26.1% (12/47) in normal controls. Multiple HPV infections were observed
in 40% (44/111) in pathological group (ASCUS 43.5%, LgSIL 43%,HgSIL 60%, SCC
28% ) and in 33.3% (4/12) in normals. The multiple HPV phenotypes HPV6/11,
HPV16/18, HPV31/33 and HPV16/18/31/33 examined in pathological and normal
groups according to the increased severity of the disease from ASCUS to SCC. When
multiple infections were examined according to the severity of the disease the following
results were obtained: for HPV6/11 the possibility of its presence decreased from
ASCUS (3.5%) to LgSIL (0.5%), for HPV16/18 increased from LgSIL(2.3%) to
HgSIL(16.1%), for HPV16/31 decreased from HgSIL(6.5%) to SCC(2.9%) and for
HPV16/18/31/33 decreased from HgSIL(6.5%) to SCC (2.2%), in a statistical significant
way. Multiple High-Risk HPV infections were present in women with LgSIL, HgSIL and
SCC, with HgSIL been the most predominant cytological caterory, suggesting a greater
risk of disease progression. Further stydies are needed to clarify the role of multiple
HPV infections in the process of carcinogenesis.
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΑΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 10 ΜΙΚΡΟ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ
Ανδρουτσοπούλου Β.1, Αυγουστίνος Α.Α.2,3, Κοσµίδης Ν.1
1Τµήµα
2Τµήµα

Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Εργαστήριο Γενετικής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Παν/µιο ∆. Ελλάδας, 3Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Πατρών

Ο δάκος της ελιάς, Bactrocera oleae, αποτελεί το κύριο παράσιτο του ελαιοκάρπου. Οι
µέθοδοι καταπολέµησής του που βασίζονται στην απελευθέρωση στείρων εργαστηριακών αρσενικών ατόµων και χρησιµοποιήθηκαν στο παρελθόν δεν στέφθηκαν µε επιτυχία. Ένας από τους πιθανότερους λόγους είναι η µεγάλη γενετική διαφοροποίηση
κατά την τεχνητή εκτροφή, µε αποτέλεσµα τα εργαστηριακά αρσενικά άτοµα να µην
είναι ανταγωνιστικά ως προς τα αρσενικά άτοµα των φυσικών πληθυσµών. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε ο πολυµορφισµός σε επίπεδο DNA, του εργαστηριακού
πληθυσµού του δάκου της ελιάς που διατηρείται στο Εργαστήριο Γενετικής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών για 60 περίπου γενεές, καθώς και τµήµατος του προαναφερθέντος εργαστηριακού πληθυσµού που είχε υποστεί επιλογή από το οργανοφωσφορικό εντοµοκτόνο dimethoate. Η µελέτη έγινε µε τη χρήση µικροδορυφορικών
δεικτών, οι οποίοι είναι επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες στο γονιδίωµα, µε µέγεθος
επανάληψης 1-6bp και αποτελούν πολύτιµα εργαλεία στις πληθυσµιακές αναλύσεις
διότι είναι υψηλά πολυµορφικοί, διάσπαρτοι, συνυπερέχοντες και µεντελικά κληρονοµούµενοι γενετικοί δείκτες. Συνολικά αναλύθηκαν 30 άτοµα από κάθε εργαστηριακό
στέλεχος µε τη χρήση 10 µικροδορυφορικών δεικτών. Η σύγκριση του πολυµορφισµού µεταξύ των στελεχών αυτών και φυσικών πληθυσµών των οποίων ο πολυµορφισµός είχε βρεθεί από προηγούµενες µελέτες µε τους ίδιους δέκα δείκτες έδειξε ότι: α)
κατά την τεχνητή εκτροφή του εντόµου επέρχεται σηµαντική µείωση της γενετικής ποικιλότητας και β) εµφανίστηκε πολύ µεγάλη διαφορά στις συχνότητες των αλληλοµόρφων ενός µικροδορυφορικού δείκτη µεταξύ των δύο εργαστηριακών πληθυσµών, εύρηµα που µπορεί να ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα συµπαράσυρσης (hitch-hiking effect)
στην περίπτωση που ο συγκεκριµένος γενετικός δείκτης εδράζεται κοντά σε ένα γενετικό τόπο που επιλέγεται για το συγκεκριµένο εντοµοκτόνο.
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GENETIC ANALYSIS IN A LABORATORY POPULATION OF THE OLIVE
FRUIT FLY WITH 10 MICROSATELLITE MARKERS
Androutsopoulou V.1, Augustinos Α.Α.2,3, Cosmidis Ν.1
1Department

of Agricultural Biotechnology, Laboratory of Genetics, Agricultural University of
Athens, 2Department of Environmental and Natural Resources Management, University of
Western Greece 3 Department of Biology, University of Patras

The olive fruit fly, Bactrocera oleae, is the main pest of the olive fruit. The release of
sterile laboratory reared insects has been employed in the past in order to manage the
fly but it proved to be partially unsuccessful. One of the main reasons for this was the
significant genetic differentiation of the laboratory populations, compared to wild
populations, under the artificial rearing regime. As a result, laboratory reared male flies
were not competitive relative to natural populations` males. In the present study, we
measured the polymorphism in the DNA level of both the olive fruit fly laboratory
population which is maintained in the Laboratory of Genetics of the Agricultural
University of Athens for almost 60 generations, and a part of the abovementioned
laboratory population selected for the organophosphate insecticide dimethoate. The
study was conducted using 10 microsatellite markers. Microsatellites are repeated
sequences in the genome, 1-6 bp long and constitute valuable genetic markers for
population studies, since they are highly polymorphic, dispersed in the genome,
codominant and mendelian inherited. Thirty individuals from each population were
analyzed. Polymorphism comparison between the lab populations analyzed here and
natural populations previously analyzed with the same 10 markers, revealed that: a)
during the artificial rearing of the insect, genetic variation decreases significantly and,
b) a very remarkable difference appeared in allele frequencies of one microsatellite
marker between the two laboratory populations, a finding that can be attributed to a
potential hitch-hiking effect, in the case where the specific genetic marker resides near
a locus which is selected for the insecticide dimethoate.
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O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ SILIBININ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ IN VITRO ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ H9C2 ΚΑΡ∆ΙΟΜΥΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
Ανεστόπουλος Ι.1,3, Κάβο Α.1, Κορτσάρης Α.2, Λάζου Α.3, Παππά* Α.1
1Τµήµα

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Πανεπιστηµιούπολη, ∆ραγάνα, Αλεξανδρούπολη, 68100, 2Εργαστήριο Βιοχηµείας, Ιατρική Σχολή, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Πανεπιστηµιούπολη, ∆ραγάνα, Αλεξανδρούπολη, 68100,
3Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 54124.
Επικοινωνία: apappa@mbg.duth.gr

Η καρδιακή υπερτροφία αποτελεί την κύρια απόκριση της καρδιάς σε διάφορα εξωγενή και εγγενή ερεθίσµατα και χαρακτηρίζεται από συγκεκριµένες µοριακές και φαινοτυπικές αλλαγές. Πρόσφατες µελέτες υποδεικνύουν τη συµµετοχή των ενεργών
µορφών οξυγόνου (ROS) στην απόκριση αυτή, οδηγώντας µας να διερευνήσουµε την
επίδραση των αντιοξειδωτικών στην καρδιακή υπερτροφία. Η silibinin αποτελεί το σηµαντικότερο ενεργό συστατικό ενός εκχυλίσµατος που εξάγεται από το φυτό Silybum
marianum L. Gaerth. H δράση της περιγράφεται ως ηπατοπροστατευτική και ισχυρά
αντιοξειδωτική, αλλά επίσης κατέχει και αντιπολλαπλασιαστική και αποπτωτική ικανότητα, παρεµβαίνοντας σε σηµατοδοτικά µονοπάτια που επάγονται από µιτογόνα και
σχετίζονται µε την κυτταρική επιβίωση, αντίστοιχα. Σκοπός της παρούσας εργασίας
ήταν η διερεύνηση της αντι-υπερτροφικής δυνητικής της silibinin και η αποσαφήνιση
των υποκείµενων µοριακών µηχανισµών, χρησιµοποιώντας το in vitro µοντέλο εµβρυϊκών κυττάρων H9c2 που προέρχονται από καρδιά επίµυ. ∆ιαπιστώθηκε ότι η προεπώαση µε silibinin, προστάτεψε τα κύτταρα υπό συνθήκες οξειδωτικού στρες επαγόµενου από τις ROS, όπως προέκυψε από δοκιµασίες κυτταρικής βιωσιµότητας και
κερµατισµού του DNA. Επιπρόσθετα, η silibinin µετρίασε την επαγόµενη από τη φαινυλεφρίνη (PE)-επανενεργοποίηση του κολπικού νατριουρετικού πεπτιδίου και τελικά
ανέστειλε την εξέλιξη της καρδιακής υπερτροφίας. Επιπλέον, η silibinin κατέστειλε την
επαγόµενη από τη φαινυλεφρίνη φωσφορυλίωση των κινασών ERK1/2 και Akt, όπως
προέκυψε από την ανάλυση κατά Western. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, η silibinin
προλαµβάνει την εκδήλωση καρδιακής υπερτροφίας in vitro, πιθανών µέσω αντιοξειδωτικών µηχανισµών που περιλαµβάνουν την αναστολή των ενδοκυτταρικών σηµατοδοτικών µονοπατιών των ERK1/2 και Akt.
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THE ROLE OF SILIBININ IN CARDIAC HYPERTROPHY USING THE IN
VITRO MODEL OF H9C2 CARDIOMYOCYTES
Anestopoulos I.1,3, Kavo A.1, Kortsaris A.2, Lazou A.3, Pappa* A.1
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3Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle
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Cardiac hypertrophy is the main response of the heart to various extrinsic and intrinsic
stimuli, characterized by specific molecular and phenotyping changes. Several in vitro
and in vivo studies indicate the involvement of reactive oxygen species (ROS) in this
response, leading us to investigate the effects of antioxidants on cardiac hypertrophy.
Silibinin is the major active constituent of silymarin, the mixture of at least seven
flavonolignans and one flavonoid, extracted from the plant Silybum marianum
L.Gaerth. Its activity is defined as hepatoprotective and potently antioxidant, but also
possesses antiproliferative and apoptotic capacity by interfering with the mitogenic and
cell survival signaling respectively. The purpose of this study was to investigate the
anti-hypertrophic potential of silibinin and to clarify the underlying molecular
mechanisms, using the in vitro model of embryonic rat heart-derived H9c2 cells. Our
results revealed that pretreatment of cells with silibinin, protected them under
conditions of ROS-induced oxidative stress, as resulted from cell viability and DNA
fragmentation assays. Additionaly, silibinin attenuated the phenylephrine (PE)-induced
reactivation of atrial natriuretic peptide in H9c2 and ultimately prevented the progress
of cardiac hypertrophy. Moreover, silibinin repressed the PE-induced phosphorylation
of ERK1/2 and Akt kinases, as resulted from Western blot analysis. Based on these
results, silibinin prevents the development of cardiac hypertrophy in vitro, most
probably through antioxidant mechanisms involving the inhibition of the intracellular
signaling pathways of ERK1/2 and Akt.
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DNA BARCODING ΣΕ ΑΥΤΟΦΥΗ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ LABIATAE ΤΟΥ
ΟΡΟΥΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Άντζακα Αλεξία, Καρούσου Ρεγγίνα, Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη

Το «DNA barcoding» αποτελεί µια µέθοδο ταυτοποίησης ενός είδους µε βάση µία η
περισσότερες αλληλουχίες DNA µικρού µήκους. Αντίθετα µε τους ζωικούς οργανισµούς στους οποίους έχει καθιερωθεί η χρήση του COI (cytochrome oxidase subunit
I), στα φυτά έχει προταθεί η χρήση δύο αλληλουχιών, των matK και rbcL. Στόχος της
εργασίας ήταν η ταυτοποίηση ορισµένων taxa της οικογένειας Labiatae, χρησιµοποιώντας τρεις ακολουθίες του χλωροπλαστικού DNA, τις matK, rbcL και την µη κωδικοποιούσα περιοχή trnH-psbA Αποµονώθηκε DNA από νωπά και αποξηραµένα νεαρά
φύλλα και ενισχύθηκαν µε PCR οι παραπάνω αλληλουχίες από 12 taxa της οικογένειας Labiatae από περιοχές του Χορτιάτη. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο συνδυασµός
αυτών των γενετικών τόπων µπορεί να αποτελέσει ένα βοηθητικό εργαλείο για την
ταυτοποίηση των συγκεκριµένων taxa.
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DNA BARCODING OF LABIATAE PLANTS GROWING WILD ON MT.
CHORTIATIS
Antzaka Alexia, Karousou Regina, Vlachonasios Konstantinos
Dept of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki

DNA barcoding is a method of species identification based on the sequencing of a
small standard region of DNA. Contrary to animal organisms in which the mitochondrial
gene COI (cytochrome oxidase subunit I) is used, in plants the use of two sequences,
has been proposed. The objectives of this work were to identify several taxa of the
Labiatae family, using three loci of the chloroplastic genome, matk , rbcL and the noncoding spacer region trnH-psbA. DNA was isolated from fresh and dried young leaves
from 12 of the Labiatae taxa found on mountain Chortiatis. The results showed that the
combination of these genetic loci could be used as an additional tool for the
identification of these taxa.
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ:
Ι. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
Αντωνίου Ι.*
Τµήµα Μαθηµατικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Η θεωρία πολυπλοκότητας προσδιόρισε βασικές απαιτήσεις για την αυτο-οργάνωση των συστηµάτων ώστε να µην υπάρχουν αντιφάσεις µε τις θεµελιώδεις αρχές της Φυσικής. Ανοικτά
Συστήµατα µικράν της θερµοδυναµικής ισορροπίας παρουσιάζουν αυτο-οργάνωση χωρίς να
προκύπτει αντίφαση µε την αύξηση της εντροπίας. Η ανάδειξη πολύπλοκων δοµών οφείλεται
στην αύξηση της πληροφορίας λόγω εγγενών ασταθειών και διακυµάνσεων από το περιβάλλον.
Tα πολύπλοκα συστήµατα δεν ανάγονται σε απλούστερα υποσυστήµατα λόγω των ισχυρών
αλληλεξαρτήσεων. Η καλύτερη έως σήµερα γλώσσα περιγραφής των αλληλεξαρτήσεων προσφέρεται από την θεωρία δικτύων. Οι αλληλεξαρτήσεις µεταξύ κόµβων περιγράφονται ως συνδέσεις. Η τοπολογία των συνδέσεων καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τα δοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των δικτύων. Η ανάπτυξη της θεωρίας, αλλά και η διαθέσιµη υπολογιστική ισχύς
οδήγησαν στην ανακάλυψη νέων ιδιοτήτων των φυσικών δικτύων, όπως τα δίκτυα της Ζωής.
Έως το 1950 ήταν γνωστά µόνο τα οµοιόµορφα (regular) δίκτυα από τους κρυστάλλους. Η µελέτη των τηλεφωνικών δικτύων οδήγησε στην ανακάλυψη των τυχαίων δικτύων στη δεκαετία του
1960. Η ζωή όµως δεν λειτουργεί ούτε µέσω «µονότονα» προβλέψιµων οµοιόµορφων δικτύων,
ούτε µέσω δικτύων µε τυχαίες «τυφλές» απρόβλεπτες συνδέσεις. Τα δίκτυα της ζωής πρέπει να
αναζητηθούν µεταξύ «τύχης» και «αναγκαιότητας». Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ανακαλύφθηκαν δύο εντελώς καινούργια βασικά χαρακτηριστικά των δικτύων της ζωής: οι µικρόκοσµοι
και η αυτο-οµοιότητα. Οι µικρόκοσµοι µέσω ανάλυσης των δικτύων άµεσης επικοινωνίας (π.χ.
άνθρωποι, πυγολαµπίδες, µυρµήγκια) και η αυτο-οµοιότητα µέσω της µαθηµατικής ανάλυσης
του ∆ιαδικτύου. ∆ιαπιστώθηκε κατά την τελευταία δεκαετία ότι οι δοµες των µικρόκοσµων (small
worlds) και της αυτο-οµοιότητας (self-similarity ή scale invariance) χαρακτηρίζουν την πολυπλοκότητα των λειτουργιών ζωής, όπως στα γενετικά, τα µεταβολικά, τα οικολογικά, δίκτυα, τα δίκτυα επιδηµιών και ασθενειών, τα νευρωνικά δίκτυα του εγκεφάλου, τα σηµασιολογικά δίκτυα,
το ∆ιαδίκτυο και το Web και τα κοινωνικά δίκτυα (π.χ. δίκτυα επιρροής, συνεργασιών, αναφορών). Τα συµπεράσµατα από τη µελέτη της δοµής και λειτουργίας των βιολογικών δικτύων αποτέλεσαν τη βάση της βιολογίας συστηµάτων και των οικοσυστηµάτων και της συστηµικής ιατρικής. Η µεγάλη πρόκληση για τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα είναι ο προσδιορισµός της
σχέσης της εξέλιξης των δικτύων της ζωης µε την ανάπτυξη της δοµής και της λειτουργίας τους.
* Προσκεκληµένος οµιλητής
** Στην εργασία συµµετείχαν και οι Ουζούνης Χ., Παντής Ι., Σγαρδέλης Στ., Σκούρας Ζ.
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FROM INFORMATION COMPLEXITY TO THE NETWORKS OF LIFE:
Ι. FROM THERMODYNAMICS TO BIOLOGICAL NETWORKS
Antoniou I.*
1School

of Mathematics, Aristotle University of Thessaloniki

Complexity theory specified the necessary conditions for the emergence of SelfOrganization, eliminating the contradictions with the fundamental laws of Physics. SelfOrganization emerges in open systems far from thermodynamic equilibrium, without
contradicting the Law of Entropy increase. The emergence of new structures is the
result of structural instabilities and fluctuations intrinsic or environmental. Complex
Systems are not reducible to naive summation of simple components, due to strong
interdependence. Network theory is the best known language for the description of
interdependence. The interactions between nodes are described as links and the
topology of the links specifies to a large extend the structural and functional properties
of the Networks. Theoretical developments together with increasing computational
power, paved the way for the discovery of new properties of natural networks like the
biological networks. The regular lattices of crystals were the only known networks in
the 1950s. The study of telephone communication networks led to the discovery of
random graphs in the 1960s. Life however operates neither through predictable
«regular» lattices, nor through «random» unpredictable links. We should search for the
networks of life between «chance» and «necessity». By the end of the 20th century two
new classes of networks were discovered, namely the microcosms and the scale free
self-similar graphs. Microcosms were discovered in the networks of direct
communication of living entities (humans, fireflies, ants) and self-similar graphs were
discovered by analyzing the Internet Communication. It turned out that both structures
(small worlds and self-similarity) characterize the complex structures of life, like the
genetic networks, the metabolic networks, the ecological networks, the epidemic
networks, the neural networks of the brain, the semantic networks and the social
networks (influence networks, collaboration networks, citation networks). Τhe
conclusions from the study of the biological networks are now the foundations of
system biology and system medicine. The great challenge for the 2nd decade of the
21st century is the identification of the relation between the evolution of the biological
networks and the development of their structure and function.
* Invited speaker
** In this work were participated also Ouzounis Chr., Pantis I., Sgardelis St., Scouras Z.
.
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1,5-ΒΕΝΖΟ∆ΙΑΖΕΠΙΝΕΣ: ΠΙΘΑΝΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟ
DNA;
Αργυράκη Μ.1, Κ. Τσολερίδης2, Μ. Οικονοµοπούλου1, Κ. Νεοχωρίτης2, ∆. Μουρελάτος2 και Ζ. Ιακωβίδου-Κρίτση2
1Εργ.
2Εργ.

Γεν. Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Οργ. Χηµείας, Τµήµα Χηµείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Οι 1,5-βενζοδιαζεπίνες αποτελούν οικογένεια πολυκυκλικών ενώσεων µε χαρακτηριστικούς ετεροκυκλικούς επταµελείς δακτυλίους. Ορισµένα µέλη έχουν σηµαντικές βιολογικές ιδιότητες (ηρεµιστικές, αγχολυτικές). Η ψυχοθεραπευτική συµπεριφορά αυτών,
καθώς και η έλλειψη πληροφοριών στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε την επίδρασή
τους στο DNA αποτέλεσαν το κίνητρο για σύνθεση και µελέτη της κυτταρογενετικής
δράσης τεσσάρων νέων 1,5-βενζοδιαζεπινών. Σε προηγούµενη σειρά πειραµάτων
εκτιµήθηκαν η συχνότητα των χρωµατιδιακών ανταλλαγών (SCEs, Sister Chromatid
Exchanges) και ο δείκτης ρυθµού πολλαπλασιασµού (PRI, Proliferation Rate Index)
σε καλλιέργειες φυσιολογικών λεµφοκυττάρων ανθρώπου, στην προσπάθεια να διερευνηθεί in vitro η κυτταροτοξική και κυτταροστατική τους δράση αντίστοιχα. Οι SCEs
θεωρούνται υψηλής ευαισθησίας δείκτης της βλάβης του DNA και/ή της επακόλουθης
επιδιόρθωσής του, ενώ ο PRI είναι αξιόπιστο κριτήριο του ρυθµού του κυτταρικού κύκλου. Τρεις από τις νεοσυντεθείσες ουσίες προκάλεσαν δοσοεξαρτώµενη, στατιστικά
σηµαντική, µείωση της συχνότητας των SCEs, η οποία µπορεί να αποδοθεί όχι µόνο
στη έλλειψη επαγόµενης από τις 1,5-βενζοδιαζεπίνες βλάβης του DNA, αλλά επίσης
και στην ενίσχυση των επιδιορθωτικών µηχανισµών από αυτές. Στην προσπάθεια µας
να επιβεβαιώσουµε τα ευρήµατα αυτά, µελετήσαµε την κυτταρογενετική συµπεριφορά
των δύο πιο δραστικών νεοσυντιθέµενων 1,5-βενζοδιαζεπινών σε συνδυασµό µε το
γνωστό κλαστογόνο Μιτοµυκίνη C, η οποία προκαλεί στατιστικά σηµαντική αύξηση
των SCEs σε φυσιολογικά λεµφοκύτταρα ανθρώπου. Τα αποτελέσµατα της παρούσας
µελέτης έδειξαν ότι η ταυτόχρονη επίδραση της Μιτοµυκίνης C µε τη µια από τις 1,5βενζοδιαζεπίνες επέφεραν σηµαντική συµπίεση στη συχνότητα των SCEs, αξιόλογο
αποτέλεσµα που πρέπει να εκτιµηθεί περαιτέρω, καθώς ορισµένες 1,5-βενζοδιαζεπίνες µπορεί να αποδειχθούν ψυχοδραστικές ουσίες µε προστατευτικές ιδιότητες στο
DNA.
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1,5-BENZODIAZEPINES: POSSIBLE PROTECTIVE FACTORS ON DNA?
Argyraki M.1, C. Tsoleridis2, M. Ekonomopoulou1, C. Neochoritis, D. Mourelatos1
and Z. Iakovidou-Kritsi1
1 Lab.
2Lab.of

of General Biology, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki
Organic Chemistry, Chem. Department, Aristotle University of Thessaloniki.

The 1,5-benzodiazepines is a group of polycyclic compounds with characteristic sevenmembered heterocyclic rings. Some members have important biological properties,
e.g. with sedative and anxiolytic action. The psychotherapeutic behaviour of 1,5benzodiazepines and the lack of knowledge about their effect on DNA prompted us to
synthesize and study the cytogenetic action of four new 1,5-benzodiazepines. In a
previous study we estimated the Sister Chromatid Exchanges (SCEs) and Proliferation
Rate Index (PRI) in normal human lymphocyte cultures, in order to study respectively
their cytotoxic and cytostatic activity in vitro. SCEs have been frequently used as highly
sensitive indicators of DNA damage and/or subsequent DNA repair and PRI as a
reliable index for the evaluation of cell cycle kinetics. Three of the 1,5-benzodiazepines
caused a dose-dependent statistically significant decrease of SCEs frequency, which
could be attributed not only to the lack of 1,5-benzodiazepine-induced DNA damage,
but also to the reinforcement of repair mechanisms by them. In the effort to confirm this
decrease we studied the cytogenetic behavior of the two more active newly
synthesized 1,5-benzodiazepines in combination with the known clastogenic drug
Mitomycin C. Mitomycin C causes statistically significant increase of SCEs on normal
human cultured lymphocytes, but in the present study the simultaneous effect of this
compound and a 1,5-benzodiazepine leads to a significant suppression of SCE
frequency. This interesting finding must further be evaluated, as some of the 1,5benzodiazepines could be proved psychoactive substances with protective properties
to DNA.
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΤΟΥ ΙΟΥ
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV) ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
Αργύρη Ε.1, Παπασπυριδάκος Σ.1, Αναστασόπουλος Ν.1, Βασιλικού Θ.1,
Κουβούση Μ.1, Τσιµπλάκη Ε.1, Τσερκέζογλου Α.2, Μαργαρίτης Λ.Χ.3,
Παπασιδέρη Ι.3, Νικολαίδου Μ.1, Πανοτοπούλου Ε.1
1Εργαστήριο

2Β’

Ιολογίας Κ.Ο.Ε.Π.Χ. «Γ. Παπανικολάου», Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας»
Γυναικολογική Κλινική, Α.Ο.Ν.Α. «Ο Άγιος Σάββας», 3Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

Σκοπός της εργασίας είναι η ανίχνευση και ο προσδιορισµός της συχνότητας εµφάνισης υψηλού κινδύνου ογκογόνων στελεχών HPV σε δείγµατα µε φυσιολογική κυτταρολογική εξέταση. Πληθυσµό της µελέτης αποτελούν 562 γυναίκες που προσήλθαν
στα Εξωτερικά Ιατρεία του Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας» και υπεβλήθησαν σε τεστ Παπανικολάου κατά τη διάρκεια του έτους 2009. Από τις 562 γυναίκες οι 422 (75,1%)
είχαν φυσιολογικό τεστ Παπανικολάου. Για την ανίχνευση και τυποποίηση των στελεχών του HPV χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των µικροσυστοιχιών (Microarrays) και διερευνήθηκε η παρουσία 17 στελεχών υψηλού κινδύνου του ιού. Στις γυναίκες µε φυσιολογικό τεστ Παπανικολάου ο ιός ανιχνεύθηκε στο 22,3%. Το ποσοστό των γυναικών
µε φυσιολογική κυτταρολογία στις οποίες ανιχνεύθηκε στέλεχος υψηλού κινδύνου ήταν 17,8%. Ο HPV 16 ανιχνεύθηκε στο 4,26% των γυναικών µε φυσιολογικό τεστ Παπανικολάου, µε δεύτερο σε συχνότητα το 51 σε ποσοστό 3,55%, ακολουθούµενο από
τα 56 και 59 (2,37%). Το στέλεχος 16 ανευρίσκεται στο 6,93% των γυναικών ηλικίας
15-25 ετών και στο 3,48% των γυναικών ηλικίας 26-45 ετών µε φυσιολογική κυτταρολογική εξέταση. Ο τύπος 51 ανευρίσκεται στο 5,94% και 4,40% των κατηγοριών 15-25
ετών και µεγαλυτέρων των 45 ετών αντίστοιχα, ο HPV 56 εµφανίζεται στο 3,48% των
γυναικών της οµάδας 26-45, ενώ ο HPV 59 στο 4,95% της οµάδας 15-25 µε φυσιολογικό τεστ Παπανικολάου. Τα στελέχη υψηλού κινδύνου του HPV, ιδιαίτερα το στέλεχος
16, ανιχνεύονται σε σηµαντικά ποσοστά σε γυναίκες µε φυσιολογική κυτταρολογία.
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MICROARRAYS BASED DETECTION AND GENOTYPING OF HIGH RISK
HPV TYPES IN WOMEN WITH NORMAL CYTOLOGY
Argyri E.1, Papaspyridakos S.1, Anastasopoulos N.1, Vasilikou Th.1, Kouvousi M.1,
Tsimplaki E.1, Tserkezoglou A.2, Margaritis L.H.3, Papasideri I.3, Nikolaidou M.1,
Panotopoulou E.1
1“Saint

Savvas” Hospital, Department of Virology, 2“Saint Savvas” Hospital, B’ Gynecological
Clinic, 3Faculty of Biology, Department of Cell Biology and Biophysics, University of Athens

The aim of this study is the detection and distribution of the high risk HPV types in
cytological normal samples. Participants of the study were 562 women who attended
the Gynecology Clinic of “Saint Savvas” Anticancer Oncology Hospital of Athens during
2009 and they were submitted to a Pap-test. Normal Test Pap was found in 422
women (75,1%) of our population. The samples were analyzed using the Microarrays
method, which investigated the presence of 17 high risk oncogenic types of the virus.
Based on Microarrays method, HPV was detected in 22.3% of cytological normal
samples. The proportion of women with a normal Pap-test who were infected by a high
risk HPV type was 17.8%. Among cytological normal samples, HPV 16 was detected in
4.26%, followed by HPV 51 in a proportion of 3.55% , and HPV 56 and 59 (2.37%).
HPV 16 is detected in 6.93% in 15-25 age group and in 3.48% of the women aged 2645. HPV 51 was identified in 5.94% and 4.40% of the categories 15-25 and 45+
respectively. HPV 56 was detected in 3.48% of the women with normal cytology aged
26-45, while in 15-25 age group the percentage was 4.95%. Our results indicate that
high risk HPV types, especially HPV 16, are detected in increased proportions among
cytological normal women.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ∆ΕΣΜΟΥΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΟΞΕΙΚΟΥ ΑΝΙΟΝΤΟΣ (SOD),
ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΦΑΓΙΑΣ E. COLI, ΑΠΟ ΤΑ ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΑ
ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ C. CAPITATA
Αρµπή Μ., Τσάκας Σ., Λαµπροπούλου Μ., Μαρµάρας Β.Ι.
Εργαστήριο Βιολογίας - Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών

Το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2), µια από τις κύριες µορφές δραστικού οξυγόνου
(ROS), παράγεται από τα ουδετερόφιλα και τα µακροφάγα κύτταρα των θηλαστικών
κατά την κυτταροφαγία βακτηρίων ή τη διέγερσή τους από ποικίλους παράγοντες. Το
ένζυµο δεσµουτάση του υπεροξεικού ανιόντος (superoxide dismutase, SOD) καταλύει
την παραγωγή Η2Ο2, το οποίο συµµετέχει σε διάφορα σηµατοδοτικά µονοπάτια. Στην
εργασία αυτή µελετήθηκε η πιθανή συνεργασία της SOD µε τις ιντεγκρίνες, κατά την
κυτταροφαγία E. coli από τα αιµοκύτταρα του εντόµου C. capitata, µε συνεστιακό µικροσκόπιο. Μελετήθηκε επίσης ο ρυθµιστικός ρόλος του Η2Ο2 µε κυτταροµετρία ροής
και ανοσοαποτύπωση. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν εξειδικευµένοι αναστολείς της παραγωγής Η2Ο2 (N-ethylmaleimide, ΝΕΜ και diethyldithiocarbamate, DDC).
Με πειράµατα ανοσοαποτύπωσης και συνεστιακής µικροσκοπίας φαίνεται ότι η SOD
εντοπίζεται στο κυτταρόπλασµα, αλλά και στην πλασµατική µεµβράνη των αιµοκυττάρων. Περαιτέρω ανάλυση µε συνεστιακό µικροσκόπιο έδειξε συνεντοπισµό της SOD
µε τη β υποµονάδα ιντεγκρίνης στην κυτταρική επιφάνεια. Ακόµα, µε κυτταροµετρία
ροής διαπιστώθηκε ότι η κυτταροφαγία αυξάνεται µε την παρουσία των αναστολέων
της παραγωγής του Η2Ο2. Τα δεδοµένα αυτά δείχνουν ότι η SOD ρυθµίζει την κυτταροφαγία στα αιµοκύτταρα. Ένας παράγοντας ρύθµισης της κυτταροφαγίας είναι και οι
ΜΑΡ κινάσες. Έτσι µελετήθηκε η πιθανή συµµετοχή του Η2Ο2 στη ρύθµιση των ΜΑΡ
κινασών. Πιο συγκεκριµένα, η µείωση της παραγωγής Η2Ο2 αυξάνει τη φωσφορυλίωση της ERK, ενώ δεν φαίνεται να επηρεάζει σηµαντικά τη φωσφορυλίωση της JNK
καθώς και της p38. Φαίνεται λοιπόν ότι η SOD συµµετέχει στη ρύθµιση της κυτταροφαγίας βακτηρίων λόγω του συνεντοπισµού της µε τις ιντεγκρίνες της επιφάνειας των
αιµοκυττάρων και της εµπλοκής του παραγόµενου Η2Ο2 στη φωσφορυλίωση των ΜΑΡ
κινασών.
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SUPEROXIDE DISMUTASE (SOD) IS INVOLVED AND REGULATES
PHAGOCYTOSIS OF E. COLI, BY THE HAEMOCYTES OF THE
MEDFLY C. CAPITATA
Arbi M., Τsakas S., Lampropoulou M., Μarmaras V. J.
Laboratory of Biology – Department of Biology, University of Patras
Hydrogen peroxide (Η2Ο2), one of the most important reactive oxygen species, is
produced by blood neutrophils and tissue macrophages in mammals, during
phagocytosis or stimulation by several agents. Τhe enzyme syperoxide dismutase
(SOD) catalyzes the production of hydrogen peroxide, which participates in several
signal transduction pathways. In the present work, we investigated, with confocal
microscopy, the potential cooperation of SOD with surface integrins, during
phagocytosis of E.coli, by the haemocytes of the insect C. capitata. Flow cytometry and
immunoblot analysis revealed the active role of H2O2 in the regulation of phagocytosis.
For this purpose, specific inhibitors of H2O2 production were used, such as Nethylmaleimide, NEM and diethyldithiocarbamate, DDC. Immunoblot and confocal
analysis showed that SOD is present in the cytoplasm and the plasma membrane of
haemocytes, as well. Confocal fluorescence microscope revealed the co-localisation of
SOD with the β integrin subunit in the cell surface. Moreover, flow cytometry analysis
revealed that, phagocytosis increases in the presence of H2O2 production inhibitors.
These data revealed that SOD regulates phagocytosis in the haemocytes. Major
aspects that regulate phagocytosis are MAP kinases. For this reason, we studied the
potential involvement of Η2Ο2 in MAP kinases pathway. The decreased Η2Ο2
production affected ERK, by increasing its phosphorylation. On the other hand, this
inhibition did not affect JNK and p38 phosphorylation. Consequently, it appears that
SOD participates in the regulation of bacteria phagocytosis, due to its co-localization
with haemocyte integrins and the involvement of the produced Η2Ο2 in the
phosphorylation of MAP kinases.
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Αυγέρης Ε., Αγγελοπούλου Μ., Ελευθεριάδου Μ., Μεραντζή Β., Μοσχονά Μ.,
Μπούτσαλη Α., Πουλικάκου Σ., Σεµάι Α., Φραγκούλη Ε., Χαρτζανιώτη Ι.,
Βελέντζας Α. και Λ.Χ. Μαργαρίτης
Εργαστήριο Πολυµέσων, Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας , ΕΚΠΑ, Πανεπιστηµιούπολη, 15784, Αθήνα. e-mail: lmargar@biol.uoa.gr
.

Η εκπαιδευτική διαδικασία στη σύγχρονη εποχή της πληροφορικής οφείλει να αξιοποιεί τα ανάλογα τεχνολογικά µέσα για να ανταπεξέλθει στις υψηλές εκπαιδευτικές
απαιτήσεις του σηµερινού φοιτητή. Ο Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής υπήρξε πρωτοπόρος στη χρήση των πολυµέσων για την πραγµατοποίηση και καταγραφή των διαλέξεων. Η υλοποίηση αυτών των στόχων ξεκίνησε το 2000 µε την ανάρτηση της πρώτης ιστοσελίδας http://kyttariki.biol.uoa.gr και της εγκατάστασης εξυπηρετητών πολυµέσων. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται µέχρι σήµερα, µε την κύρια συµβολή προπτυχιακών φοιτητών στο πλαίσιο της διπλωµατικής τους εργασίας. Η νέα
ιστοσελίδα http://multimedia.biol.uoa.gr, ενηµερώνεται καθηµερινά µε καταγραφές µαθηµάτων (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών), παρουσιάσεις σεµιναρίων, διπλωµατικών, µεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων,
ενώ γίνεται προσπάθεια επέκτασής της σε περισσότερα µαθήµατα του Τµήµατος Βιολογίας. Παράλληλα για να αντιµετωπιστεί ο µεγάλος αριθµός ταυτόχρονης παρακολούθησης των διαλέξεων έχουν «ανέβει» και άλλοι εξυπηρετητές (media2.biol.uoa.gr
και media4.biol.uoa.gr). Η ανταπόκριση αυτών των προσπαθειών από τους φοιτητές
διερευνήθηκε µε τη χρήση ερωτηµατολογίων σε δείγµα 102 προπτυχιακών φοιτητών
και 19 µεταπτυχιακών φοιτητών. Μετά από στατιστική µελέτη διαπιστώθηκε ότι οι καταγραφές συµβάλουν σε σηµαντικό ποσοστό στην κατανόηση και επανάληψη των
µαθηµάτων, στην απελευθέρωση των φοιτητών από το άγχος των σηµειώσεων την
ώρα του µαθήµατος, στην αναπλήρωση τυχών χαµένων παραδόσεων και επανάληψη
κατά την περίοδο των εξετάσεων. Εντυπωσιακό αποτελεί το γεγονός ότι το σύνολο
των φοιτητών θεωρεί ως αρνητική συνέπεια την πιθανή διακοπή των καταγραφών,
ενώ παράλληλα επιθυµεί την επέκταση τους σε περισσότερα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών. Τα αποτελέσµατα αυτά αναµφισβήτητα καταδεικνύουν τη σηµαντική
προσφορά και αναβάθµιση που προσφέρει η χρήση των πολυµέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία .
Η διατήρηση των εξυπηρετητών και η κάλυψη των αναλώσιµων καλύπτεται από τις πιστώσεις
του Μ.∆.Ε . «Εφαρµογές της Βιολογίας στην Ιατρική».
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THE EFFECTIVE USE OF MULTIMEDIA IN DISTANT LEARNING
Avgeris E., Angelopoulou M., Boutsali A., Chartzanioti I., Eleftheriadou M.,
MerantziV., Moshona M., Poulikakou S., Semai A., Fragouli T., Velentzas A.,
and L.H. Margaritis
Multimedia Laboratory, Department of Cell Biology & Biophysics, Faculty of Biology, University
of Athens, Panepistimiopolis, 15784, Athens. Ε-mail: lmargar@biol.uoa.gr

Nowadays, the educational process has to utilize the appropriate technological
equipment in order to meet the high educational demands of contemporary students. In
the year 2000, a great effort was made by the Department of Cell Biology and
Biophysics of the University of Athens in the Biology Department with the creation of
the first e-learning web page http://kyttariki.biol.uoa.gr. This effort continues today with
the contribution of undergraduate students within their diploma thesis. Our new web
page http://multimedia.biol.uoa.gr, is updated daily with recordings of undergraduate
and postgraduate courses, conferences and other events. At the same time a great
effort is being made by all members of the lab in order to have more and more courses
of the Undergraduate program recorded and uploaded in our e-learning server.
Moreover in order to confront heavy online traffic, additional multimedia servers have
been set up (http://media2.biol.uoa.gr and http://media4.biol.uoa.gr). Using specific
questionnaires by a sample of 102 undergraduate students and 19 postgraduate
students and analyzing the statistical data, we concluded that recordings help the
majority of students with the comprehension and revision of their courses. These
recordings also help alleviate the stress and pressure of keeping notes and therefore
assist students to follow up the courses they miss on their own. Finally, recordings are
extremely helpful for revision during the exam periods at the end of each semester. It is
interesting to consider that the majority of the student body considers that any type of
discontinuation of the web page for technical or other reason as having a negative
effect on their performance during exams. Furthermore, students desire the expansion
of live on-line lectures and courses in more courses of the Biology Department. These
results undoubtedly show the importance of using e-learning in education and in
students’ performance.
The maintenance of the server and the expenses of consumables that are used, are cover by
the credits if the Master’s Certificate in ‘’Applications of Biology in Medicine’’.
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ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΝΤΙΤΙ∆ΑΣ: ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Βάννα Β.1, Μανώλης Σ.Κ.2
1Institute

of Archaeology, University College London (UCL), 31-34 Gordon Square, WC1H 0PY,
London, UK, Email: v.vanna@ucl.ac.uk
2Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη GR15784 Αθήνα, Email: smanol@biol.uoa.gr

Οι περιοδοντικές νόσοι είναι µεταξύ των πιο κοινών χρόνιων παθήσεων του ανθρώπου,
επιδρώντας στο 5% µε 30% των ενήλικων ατόµων σε ηλικίες από 25-75+ χρόνια. Ενώ ένα
σηµαντικό τµήµα του πληθυσµού είναι ευαίσθητο στην περιοδοντίτιδα, υπάρχουν και εκείνοι που είναι σχετικά ανθεκτικοί στις σοβαρές µορφές της νόσου. Αυτό οδηγεί στην
υπόθεση ότι υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που διαµορφώνουν την ευαισθησία ή την
αντίσταση των ατόµων στην καταστρεπτική περιοδοντική νόσο. Το φύλο, η ηλικία, ο πληθυσµός (φυλή), η χρήση του καπνού, µερικές συστηµικές νόσοι, η γενετική, η στοµατική
υγιεινή, και η διατροφή/δίαιτα, έχουν επιπτώσεις στην ευαισθησία στη νόσο και τη ικανότητα των περιοδοντικών ιστών να θεραπεύονται. Ο ρόλος όλων αυτών των παραγόντων
έχει αποτελέσει για πολλά χρόνια αντικείµενο επιστηµονικής συζήτησης και διαµάχης,
αλλά ακόµα παραµένει ασαφής. Η παρούσα µελέτη εξετάζει αυτό το ζήτηµα, εστιάζοντας
σε εκείνους τους παράγοντες κινδύνου που επηρεάζονται έντονα από τις κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, που κυρίως είναι οι πρακτικές στοµατικής υγιεινής και η διατροφή.
Οι παρατηρήσεις µας γίνονται κάτω από µια ανθρωπολογική προοπτική και τα συµπεράσµατα εξάγονται από την έρευνα για την περιοδοντική νόσο σε οδοντικά δείγµατα που
προέρχονται από έναν αρχαίο (1-3ος αιώνας π.Χ.) και έναν σύγχρονο (20ος αιώνας) πληθυσµό από τη Μαγνησία και την Αττική, αντίστοιχα. Με βάση το γεγονός ότι οι δύο πληθυσµοί έζησαν σε εξαιρετικά διαφορετικές συνθήκες, η υπόθεση ήταν ότι η διαφορά στην
επικράτηση και τη δριµύτητα της νόσου θα µπορούσε να είναι σηµαντική, µε το σύγχρονο
πληθυσµό να εµφανίζει τα υψηλότερα ποσοστά και να έχει τις σοβαρότερες επιδράσεις.
Τα αποτελέσµατα όµως, έδειξαν ότι, αν και ο αρχαίος πληθυσµός ήταν λιγότερο ευαίσθητος στις σοβαρές µορφές της νόσου, οι διαφορές δεν ήταν σηµαντικές. Επιπλέον, και η
συχνότητα και η δριµύτητα της περιοδοντίτιδας δεν ακολουθούν εκείνη της τερηδόνας,
που ήταν πέντε φορές πιο κοινή και εµφανώς σοβαρότερη στον σύγχρονο πληθυσµό, που
θεωρείται ως συνέπεια µιας διατροφής πλούσιας σε υδατάνθρακες. Όλα τα ανωτέρω
προτείνουν ότι η πρόσληψη υδατανθράκων, η παροχή επαγγελµατικής οδοντικής φροντίδας αλλά και οι συνθήκες διαβίωσης γενικά, δεν έχουν δραµατική επίδραση στην επικράτηση και τη δριµύτητα της περιοδοντικής νόσου.

32nd Scientific Conference of the Hellenic Association for Biological
Sciences
Karpenissi, May 20-22, 2010

39

RISK FACTORS FOR PERIODONTAL DISEASE: AN ANTHROPOLOGICAL
PERSPECTIVE
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Periodontal diseases are among the most common chronic diseases of humans, affecting
5% to 30% of the adult individuals in the age group 25-75+ years. While a significant
portion of the population is susceptible to periodontitis, there are those that are relatively
resistant to the severe forms of the condition. This leads to the hypothesis that there are
risk factors that modulate susceptibility or resistance of individuals to destructive
periodontal disease. Sex, age, race, tobacco use, some systemic diseases, genetics, oral
hygiene, and nutrition/diet, affect the susceptibility to the condition and the ability of
periodontal tissues to heal. The role of each one of these factors has long been the subject
of scientific debate but still remains vague. The present study investigates this issue,
focusing on those risk factors that are strongly affected by socioeconomic conditions,
mainly oral hygiene practices and more significantly, diet. This is seen from an
anthropological perspective, and thus, the inferences are made from the investigation of
periodontal disease in dental samples coming from an ancient (3rd-1st century BC) and a
modern (20th century) cemetery population from Magnesia and Attiki, respectively. Based
on the fact that the two populations lived under extremely diverse conditions, the
hypothesis was that the difference in the prevalence and severity of the condition would
have been significant, with the modern population exhibiting the highest rates and being
the most severely afflicted. The results however, showed that, although the ancient
population was less susceptible to the severe forms of the disease, the differences were
not substantial. Moreover, both the frequency and the severity of periodontitis do not follow
those of dental caries, which was five times more common and markedly more severe in
the modern population, in consequence of a diet of excess fermentable carbohydrates. All
the above suggest that fermentable carbohydrate intake, access to professional dental
care, and living conditions in general, do not have a dramatic effect on periodontal disease
prevalence and severity.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 2,4GHz ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΩΜΕΝΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΑ ΕΝΤΟΜΑ
Βάρδα Γ., Γεωργίου Ε., Χαβδούλα Ε. και Λ.Χ. Μαργαρίτης
Εργαστήριο Ηλεκτροµαγνητικής Βιολογίας, Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα
Βιολογίας Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη 157 84, Αθήνα.
e-mail: lmargar@biol.uoa.gr

Η ερευνητική µας οµάδα τα τελευταία χρόνια µελετά την επίδραση της µη ιονίζουσας
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στα πειραµατόζωα D. virilis και D. melanogaster. Ειδικότερα, επειδή οι συσκευές Bluetooth και Wi-Fi router που εκπέµπουν στο ίδιο φάσµα συχνοτήτων (2,4GHz) έχουν τύχει εκτεταµένης χρήσης, µέρος της έρευνάς µας
πραγµατοποιείται προς την κατεύθυνση αυτή διεξάγοντας πρωτοποριακή και πρωτότυπη έρευνα διεθνώς. Στην παρούσα διπλωµατική εργασία χρησιµοποιήθηκαν οι συσκευές Bluetooth και Wi-Fi router προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο η εκπεµπόµενη ακτινοβολία επηρεάζει την αναπαραγωγική ικανότητα (αριθµός F1 θυγατρικών
χρυσαλίδων), αλλά και τον προγραµµατισµένο κυτταρικό θάνατο κατά την ωογένεση
των εντόµων D. virilis και D. Melanogaster: Τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα έχουν ως
εξής: α) Συσκευή Bluetooth. Ακτινοβοληµένα έντοµα D. virilis για 9 ηµέρες επί 30 λεπτά
(30λεπτά/ηµέρα Χ 9ηµέρες) έδειξαν µείωση αναπαραγωγικής ικανότητας κατά 10% σε
σύγκριση µε τις οµάδες ελέγχου, καθώς και αύξηση του ποσοστού ωοθυλακίων µε
χαρακτηριστικά απόπτωσης στα ακτινοβοληµένα έντοµα, ύστερα από χρώση µε πορτοκαλί της ακριδίνης. β) Wi-Fi router. Για το έντοµο D. melanogaster έπειτα από επτά
ηµέρες ακτινοβόληση για 60 λεπτά ηµερησίως παρατηρήθηκε µείωση αναπαραγωγικής ικανότητας κατά το ίδιο περίπου ποσοστό (11%), καθώς και αύξηση επίσης του
ποσοστού ωοθυλακίων µε χαρακτηριστικά απόπτωσης. Επιπλέον παρατηρήθηκαν
ανωµαλίες στις ωοθήκες και µε τις δύο συσκευές εκποµπής ακτινοβολίας. Με βάση τα
αποτελέσµατα αυτά, συνίσταται κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους η τήρηση αποστάσεων ασφαλείας από τις εν λόγω συσκευές, ιδίως για µικρά παιδιά και ευπαθείς οµάδες (έγκυες, κλπ.).
Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αθηνών προς την Ερευνητική Οµάδα του Καθηγητή Λ.Χ. Μαργαρίτη.
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COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECTS ON THE REPRODUCTIVE
CAPACITY AND PROGRAMMED CELL DEATH IN DROSOPHILA SPECIES,
FOLLOWING DAILY EXPOSURE TO 2,4 GHz MICROWAVE RADIATION
Varda G., Georgiou E., Chavdoula E.D., and L.H. Margaritis
Electromagnetic Biology Lab, Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology,
University of Athens, Panepistimioupolis 157 84, Athens.
e-mail: lmargar@biol.uoa.gr

The influence of non-ionizing radiation emitted by various sources on the insects
D.melanogaster and D.virilis is being intensively studied by our research group. In
particular, since the Bluetooth device and Wi-Fi router, which transmit at the same
frequency band (2,4 GHz), have received such an extensive use; part of our research
is carried out in this direction with a worldwide innovative and original research. In the
present study we used the Bluetooth and the Wi-Fi router to determine whether the
radiation affects the reproductive capacity (number of F1 pupae) and the programmed
cell death during oogenesis on the insects D.virilis and D.melanogaster. According to
our preliminary results, the reproductive capacity for the insect D.virilis after radiation
for 9 days to 30 minutes (30min/day Χ 9days) with bluetooth showed a 10% decrease
for the exposed groups, compared to non-exposed groups. A similar decrease (11%)
has been observed for the Wi-Fi router but following a 60 min daily exposure, during
the first 7 days of the insect’s adult lives. Furthermore we found that both wireless
devices cause abnormalities in the ovaries as well as an increased percentage of
induced cell death in the egg chambers’ cells of the exposed groups as shown after
specific staining with acridine orange specific dye for apoptotic cells. Hence, it is
recommended that a safe distance should be kept especially by children when the
above mentioned appliances are in use.
This study was financed by the Special Account for Research Grants of the University of
Athens to the Research Group of Professor L.H. Margaritis.
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΓΚΟΓΟΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV) ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ
(MICROARRAYS) ΣΤΙΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 25-35 ΚΑΙ 36-48 ΕΤΩΝ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΙΑΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΝ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
Βασιλικού Θ.1, Παπασπυριδάκος Σ.1, Νικολαίδου Μ1, Αναστασόπουλος Ν.1, Αργύρη Ε.1, Τσιµπλάκη Ε.,1 Τσερκέζογλου Α.2, Μαργαρίτης Λ.Χ.3, Παπασιδέρη Ι.3,
Πανοτοπούλου Ε.1
1Εργαστήριο

Ιολογίας, Κ.Ο.Ε.Π.Χ. «Γ.Παπανικολάου», Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας», 2Β΄ Γυναικολογική Κλινική, Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας», 3Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής,
Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η ανίχνευση και ο προσδιορισµός του επιπολασµού
ογκογόνων στελεχών του ιού HPV στις ηλικιακές οµάδες 25-35 και 35- 48 ετών. Τον
πληθυσµό της µελέτης αποτελούν 619 γυναίκες που προσήλθαν στα Εξωτερικά Ιατρεία του Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας» και υπεβλήθησαν σε Τεστ Παπανικολάου κατά
την περίοδο 2008-2009. Για την ανίχνευση των στελεχών του HPV χρησιµοποιήθηκε
η µέθοδος των µικροσυστοιχιών (Microarrays) και διερευνήθηκε η παρουσία 24 στελεχών του ιού. Στο σύνολο του πληθυσµού µας, το 25% των γυναικών ήταν ηλικίας
25-35 ετών και το 26% ηλικίας 36-48 ετών. Θετικές στον ιό ανιχνεύθηκαν το 65% και
το 59,5% αντίστοιχα, ενώ θετικές στα Microarrays το 37,2% και το 22,7%. Στην οµάδα
25-35 ετών, πρώτο σε συχνότητα ανιχνεύεται το στέλεχος 16 σε ποσοστό 22,9%, δεύτερο το 42 (17%) ακολουθούµενο από το στέλεχος 51 (14,4%), ενώ το στέλεχος 18
ανιχνεύεται στο 3,9% του δείγµατος. Στην άλλη οµάδα επίσης πρώτος σε συχνότητα
βρίσκεται ο τύπος 16 (19,8%), ακολουθούµενος από τους τύπους 42 και 51 (14,9%),
τον τύπο 45 (10,9%), ενώ ο τύπος 18 ανιχνεύεται στο 9,9%. Στις γυναίκες που ανιχνεύεται το στέλεχος 6 και 11 αξίζει να σηµειωθεί πως ο HPV 6 ανιχνεύθηκε στο
66,7% των γυναικών ηλικίας 25-35 και στο 60% την οµάδας 36-48, ενώ ο HPV 11 στο
41,7% και 40% αντίστοιχα. Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι ο επιπολασµός των ογκογόνων
στελεχών και ιδιαίτερα των 16, 42,51 και 18 παραµένει υψηλός σε αυτές τις ηλικιακές
οµάδες, ενώ υπολογίσιµα ποσοστά εµφάνισης έχουν και τα στελέχη 6 και 11. Καθώς
σήµερα οι οµάδες αυτές παραµένουν σεξουαλικά ενεργές, το ενδεχόµενο εµβολιασµού
πρέπει να αξιολογηθεί.

32nd Scientific Conference of the Hellenic Association for Biological
Sciences
Karpenissi, May 20-22, 2010

43

DETECTION OF ONGOGENIC TYPES OF THE HUMAN PAPPILOMAVIRUS
(HPV) USING THE MICROARRAY METHOD FOR 25-35 AND 36-48 AGE
GROUPS. IMPACTS ON POPULATION SELECTION PROGRAMMS AND
PRECAUTIONARY VACCINATION
Vasilikou Th.1, Papaspyridakos S.1, Nikolaidou M 1, Anastasopoulos N.1, Argyri E.1,
Tsimplaki E.1, Tserkezoglou A.2, Margaritis L.H.3, Papasideri I.3, Panotopoulou E.1
1Department

of Virology, “Agios Savvas” Hospital, 2B’ Gynecological Clinic, “Agios Savvas”
Hospital, 3Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens

This study was conducted in order to detect and analyze the distribution of ongogenic
HPV types in 25-35 and 36-48 age groups. The participants were 619 women who
attended the Gynecology Clinic of “Agios Savvas” Anticancer Oncology Hospital of
Athens and were submitted to a Pap-test during 2008-2009. The samples were
analyzed with the Microarrays method in order to define the presence of the 24 viral
types. Among the overall population, 25% of the women were in the 25-35 age group
and 26% were classified in the 36-48 age group. HPV was identified in 65% and 59,5%
of each age group respectively , while positivity using microarrays were found in
37,2% and 22,7%. In 25-35 age group, HPV 16 was the most frequently detected type
in a proportion of 22,9%, followed by HPV 42 in a proportion of 17% and HPV 51
(14,4%), while HPV 18 was found in 3,9% of the samples. In the other age group, HPV
16 was also most frequently found in a proportion of 19,8%, followed by HPV types 42
and 51 (14,9%) and HPV 45 (10,9%), while HPV 18 was found in 9,9% of the samples.
It is important to mention that among the HPV 6 and HPV 11 positive samples, 66,7 %
of women aged 25-35 and 60 % of women aged 36-48 were found HPV 6 positive,
while HPV 11 was detected in 41, 7% and 40% respectively. As a conclusion, the
distribution of ongogenic types and particularly those of 16, 42, 51 and 18 remains high
in the screened age groups, whilst proportions of HPV 6 and HPV 11 are also
considerable. Considering that the examined groups are sexually active, the prospect
of vaccination should be taken under evaluation.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΝΤΕΓΡΙΝΗΣ αvβ3 ΣΕ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΑΣΤΟΥ ΥΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΠΕΠΤΙ∆ΙΩΝ RGD ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
Βασιλόπουλος Σ.1, Γεωργούλης Α.1, Μαρίνου Ι.1, Μακρής Α.1,3, Ταγκαρέλη Σ.1,3,
Γούτας Ν.2, Βλαχοδηµητρόπουλος ∆.2, Κουλούκουσα Μ.1, Μαρίνος Ε.1, Χαβάκη Σ.1
1Εργαστήριο

Ιστολογίας και Εµβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, Παν/µιο Αθηνών
Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή, Παν/µιο Αθηνών
3Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών
2Εργαστήριο

Οι ιντεγκρίνες είναι ετεροδιµερείς διαµεµβρανικές πρωτεΐνες κυτταρικής προσκόλλησης, οι οποίες συνδέουν την Εξωκυττάρια Θεµέλια Ουσία (ΕΘΟ) µε τον κυτταροσκελετό. Η πορεία ενδοκυττάρωσης και ανακύκλωσης των ιντεγκρινών παίζει σηµαντικό
ρόλο στην κινητικότητα και στη µετανάστευση των καρκινικών κυττάρων, αφού έτσι
διασφαλίζεται η συνεχής παροχή και συνάθροιση τους στις νεοσχηµατιζόµενες κυτταρικές προσεκβολές. Οι GTPάσες Rab4 και Rab11 αποτελούν δείκτες του σύντοµου
και του εκτενούς µονοπατιού ανακύκλωσης των ιντεγκρινών αντίστοιχα. Η ιντεγκρίνη
αvβ3 αναγνωρίζει το τριπεπτίδιο RGD (-Arg-Gly-Asp-) ως θέση πρόσδεσης σε συστατικά της ΕΘΟ όπως είναι η βιτρονεκτίνη. Η έκφρασή της στον καρκίνο του µαστού σηµατοδοτεί την αυξηµένη µεταστατική ικανότητα των καρκινικών κυττάρων. Σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι να µελετηθεί ο µηχανισµός ανακύκλωσης της ιντεγκρίνης
αvβ3 σε καρκινικά κύτταρα µαστού από πρωτογενείς καλλιέργειες υπό την επίδραση
πεπτιδίων RGD. Πρωτογενείς καλλιέργειες από βιοψίες καρκινωµάτων µαστού αναπτύχθηκαν σε υπόστρωµα βιτρονεκτίνης και επωάστηκαν µε συνθετικά πεπτίδια
RGD. Ακολούθησε διπλός ανοσοφθορισµός για τον εντοπισµό της ιντεγκρίνης αvβ3
µε την GTPάση Rab4, καθώς επίσης και µε την GTPάση Rab11. Τα αποτελέσµατα
έδειξαν ότι η ιντεγκρίνη αvβ3 εντοπίζεται στις θέσεις εστιακής προσκόλλησης υπό τη
µορφή γραµµωτών συναθροίσεων, καθώς και σε κυτταροπλασµατικά κυστίδια. Σε
ορισµένα από αυτά τα κυστίδια παρατηρείται συνεντόπιση της ιντεγκρίνης αvβ3 µε τις
GTPάσες Rab4 ή Rab11. Συµπερασµατικά, τα συνθετικά RGD πεπτίδια επηρεάζουν
το πρότυπο κατανοµής και το κυστιδιακό σύστηµα ανακύκλωσης της ιντεγκρίνης
αvβ3, δρώντας ανασταλτικά την κινητικότητα των καρκινικών κυττάρων του µαστού.
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STUDY OF INTEGRIN αvβ3 RECYCLING MECHANISM ON BREAST
CANCER PRIMARY CELL CULTURES UNDER THE EFFECT OF
SYNTHETIC RGD PEPTIDES USING IMMUNOFLUORESCENCE
TECHNIQUES
Vasilopoulos S.1, Georgoulis A.1, Marinou I.1, Makris A.1,3, Tagkareli S.1,3,
Goutas N.2, Vlachodimitropoulos D.2, Kouloukoussa M.1, Marinos E.1, Havaki S.1
1Lab

of Histology and Embryology, Medical School, University of Athens
of Forensic Medicine and Toxicology, Medical School, University of Athens
3Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens
2Lab

Integrins are heterodimeric transmembrane cell adhesion proteins that link the
extracellular matrix (ECM) to the cytoskeleton. The route of integrin endocytosis and
recycling plays a major role in cancer cell motility and migration, since it ensures the
continuous supply and clustering of integrins in the newly formed cell protrusions.
GTPases Rab4 and Rab11 are markers of the short-loop and long-loop integrin
recycling pathway respectively. Integrin αvβ3 recognizes the RGD (-Arg-Gly-Asp-)
motif as a binding site to ECM components such as vitronectin. In breast cancer,
integrin αvβ3 expression correlates with the increased metastatic capacity of the tumor
cells. The aim of the present study is to investigate the recycling mechanism of integrin
αvβ3 in breast cancer cells from primary cell cultures after treatment with RGD
peptides. Primary cell cultures from breast cancer biopsies were grown on vitronectin
substrate and thereafter, tumor cells were incubated with synthetic RGD peptides in
order to impair integrin αvβ3 binding to the vitronectin substrate. Double
immunofluorescence was then applied in order to correlate integrin αvβ3 with GTPase
Rab4, as well as with GTPase Rab11 localization. The results showed that integrin
αvβ3 was localized at the sites of focal adhesions in the form of linear aggregations, as
well as in cytoplasmatic vesicles. In some of these vesicles integrin αvβ3 was colocalized with GTPase Rab4 or Rab11. In conclusion, synthetic RGD peptides affect
the distribution pattern of integrin αvβ3 and its vesicular recycling system, inhibiting
breast cancer cell motility.
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ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΙΝΙ∆ΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΥΛΟΕΙ∆ΙΚΗΣ-β ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ, ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΕΣ, ΑΓΧΟΛΥΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ SIDERITIS
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Βασιλοπούλου Αικ.1, Λιναρδάκη Ζ.1, Παπανδρέου Μ.Α.1, Ιατρού Γ.2,
Λάµαρη Φ.Ν.3, Μαργαρίτη Μ.1
1Εργαστήριο

Φυσιολογίας Ανθρώπου & Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Παν. Πατρών, 2Τοµέας Βιολογίας Φυτών, Τµήµα Βιολογίας, Παν. Πατρών, 3Εργαστήριο Φαρµακογνωσίας και Χηµείας
Φυσικών Προϊόντων, Τµήµα Φαρµακευτικής, Παν. Πατρών

Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να εξεταστεί η πιθανή ανασταλτική δράση του
φυτικού εκχυλίσµατος του Sideritis clandestina subsp. clandestina στη συσσωµάτωση
ινιδίων της αµυλοειδικής-β πρωτείνης (Αβ) και οι αντιοξειδωτικές και αγχολυτικές ιδιότητες του αφεψήµατος του φυτού µετά από πόση του από αρσενικούς ενήλικες µύες. Η επίδραση του ανωτέρω εκχυλίσµατος στη συσσωµάτωση ινιδίων της Αβ µελετήθηκε in vitro µε τη φθορισµοµετρική µέθοδο της θειοφλαβίνης Τ. Η οξειδωτική/αντιοξειδωτική κατάσταση εγκεφαλικών περιοχών µετά την πόση του αφεψήµατος
(4g/100 mL, καθηµερινά) για 40 ηµέρες, εκτιµήθηκε µέσω προσδιορισµού της ολικής
αντιοξειδωτικής ικανότητας µε τη µέθοδο FRAP και των δεικτών της µηλονικής διαλδεΰδης (MDA) και της ανηγµένης γλουταθειόνης (GSH), φθορισµοµετρικά. Η συµπεριφερική κατάσταση του άγχους εξετάστηκε την 40η ηµέρα µε χρήση των δοκιµασιών
του θιγµοτακτισµού και του υπερυψωµένου λαβυρίνθου. Τα αποτελέσµατά µας in vitro
έδειξαν ότι το φυτικό εκχύλισµα υπέδειξε αντιαµυλοειδική δράση. Mετά από την πόση
του αφεψήµατος, η περιοχή που επηρεάστηκε περισσότερο ήταν ο µεσεγκέφαλος,
καθώς η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα του ήταν σηµαντικά αυξηµένη (72%) µε επακόλουθη αύξηση της συγκέντρωσης της GSH (32%) και µείωση των επιπέδων της
MDA (59%). Και στις δυο συµπεριφερικές δοκιµασίες καταγράφηκε αγχολυτική δράση. Συµπερασµατικά, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά µας το τσάι του βουνού έδειξε
σηµαντική ανασταλτική επίδραση στη συσσωµάτωση των ινιδίων της Αβ in vitro και
αντιοξειδωτικές και αγχολυτικές ιδιότητες µετά την πόση του ως αφέψηµα. Οι ανωτέρω
παρατηρήσεις πιστοποιούν την πιθανή φυτοθεραπευτική χρήση του ενάντια του άγχους και/ή της νευροεκφύλισης.
* Υποστηριζόµενο από το Ενδοπα/κό ∆ίκτυο του Παν. Πατρών ΒΙΟΦΛΟΡΑ
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INHIBITORY ACTIVITY ON AMYLOID-BETA AGGREGATION, ANTIOXIDANT
AND ANXIOLYTIC PROPERTIES OF SIDERITIS CLANDESTINA SUBSP.
CLANDESTINA
Vasilopoulou C.1, Linardaki Z.1, Papandreou M.A.1, Iatrou G.2, Lamari F.N.3,
Margarity M.1
1Lab.

of Human and Animal Physiology, Dept. of Biology, Univ. of Patras΄2Division of Plant
Biology, Dept. of Biology, Univ. of Patras΄3Lab. of Pharmacognosy & Chemistry of Natural
Products, Dept. of Pharmacy, Univ. of Patras

The aim of the present study was to examine the inhibitory activity on amyloid-beta
aggregation, the antioxidant and anxiolytic properties of an infusion from Sideritis
clandestina subsp. clandestina. The effect of the infusion on amyloid-beta aggregation
was studied in vitro with a thioflavine T-based fluorescence assay following incubation
with Ab1-40 for 5 days. The oxidant/antioxidant status of specific brain regions of adult
mice after tea drinking (4g/100 mL, daily) for 40 days was evaluated via measurement
of total antioxidant power with FRAP assay, MDA and GSH levels with fluorimetric
assays. Anxiety was assessed on day 40th by the measurement of i) thigmotactic
response (the tendency to remain close to vertical surfaces) of adult mice in an openfield and ii) the percentage of time spent in the open arms of the elevated plus maze
apparatus. Our results showed that the herbal tea significantly inhibited Abaggregation. Midbrain was the area that was greatly affected since the total antioxidant
capacity was significantly increased (72%) with concomitant increase in GSH (32%)
and decrease in MDA (59%). Tea drinking also caused significant decrease of
thigmotaxis time and increase of the percentage of time that animals remained to the
open arms of the elevated plus maze apparatus. Conclusively, our results indicate that
mountain tea exhibits inhibitory effect on amyloid-beta aggregation, antioxidant and
anxiolytic properties, suggesting a possible phytotherapeutic use of the plant against
anxiety and/or neurodegeneration.
* Supported by BIOFLORA network, University of Patras.
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Ηλεκτροµαγνητικής Βιολογίας, Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής,
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Οι σαύρες, όπως και όλα τα τετράποδα, ανταποκρίνονται στο στρες µε την αύξηση
των επιπέδων των γλυκοκορτιστεροειδών (GCs) στην κυκλοφορία τους. Η κύρια ορµόνη που εκκρίνεται σε συνθήκες στρες, είναι η κορτικοστερόνη των επινεφριδίων. Η
έκκρισή της επιτρέπει στους οργανισµούς να εξασφαλίσουν την απαραίτητη ενέργεια
σε συνθήκες περιβαλλοντικού στρες, µέσω της ρύθµισης του µεταβολισµού τους. Άλλος ένας µηχανισµός ελέγχου απόκρισης σε στρεσσογόνες καταστάσεις για τις σαύρες είναι ο ρυθµός αναγέννησης της ουράς τους έπειτα από αυτοτοµία. Στα πλαίσια
της µελέτης των επιπτώσεων της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (ΗΜΑ), έγινε και µια
πρώτη προσπάθεια στην παρούσα εργασία να µελετηθεί η επίδρασή της στους δύο
ανωτέρω µηχανισµούς στο είδος Podarcis gaigeae της οικογένειας Lacertidae (είδος
ενδηµικό του αρχιπελάγους της Σκύρου). Ενήλικα ζώα ακτινοβολήθηκαν επί 15 βδοµάδες, 8 ώρες ηµερησίως, µε βάση ασύρµατου τηλεφώνου τύπου DECT, ενώ παράλληλα αντίστοιχος αριθµός ζώων-µαρτύρων διατηρούνταν σε πανοµοιότυπες συνθήκες
πέραν της ακτινοβολίας. Αυτοτοµία της ουράς πραγµατοποιήθηκε πριν την έναρξη της
ακτινοβόλησης για µία οµάδα ζώων-µαρτύρων και για µία οµάδα ζώων εκτεθειµένων
στην ακτινοβολία. Στη συνέχεια παρακολουθήθηκε ο ρυθµός αναγέννησης της ουράς.
Σε όλα τα ζώα πραγµατοποιήθηκαν αιµοληψίες τις ηµέρες 0, 1, 11, 25 και 49 της ακτινοβόλησης και µετρήθηκαν τα επίπεδα της κορτικοστερόνης στο πλάσµα. Τα µέχρι
τώρα αποτελέσµατα καταδεικνύουν στατιστικά σηµαντική αύξηση (p<0.05) των επιπέδων της κορτικοστερόνης για τα ακτινοβοληµένα ζώα της 1ης και της 25ης ηµέρας, καµία όµως επίδραση της ΗΜΑ στην αναγέννηση της ουράς. Έρευνα είναι σε εξέλιξη για
τη διαλεύκανση των φαινοµένων.
Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτήθηκε από το Πανεπιστήµιο Αθηνών
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DETERMINATION OF CORTICOSTERONE LEVELS AND STUDY OF THE
TALE REGENERATION RATE IN REPTILES OF THE SPECIES PODARCIS
GAIGEAE AFTER EXPOSURE TO WIRELESS PHONE BASE STATION
Velona T.1,2, Sagonas K.2, Fragopoulou A.F.1, Valakos E.D.2 and L.H. Margaritis1
1Laboratory

of Electromagnetic Biology, Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of
Biology, University of Athens, Panepistimiopolis, 15784, Athens,
2Section of Human and Animal Physiology, Department of Biology, University of Athens,
Panepistimiopolis, Ilissia 15784, Athens. e-mail: evalakos@biol.uoa.gr, lmargar@biol.uoa.gr

Lizards, like all tetrapods, respond to stress by increasing the levels of glucocorticoids
(GCs) in their circulation. The main hormone secreted under stressful conditions, is the
adrenal Corticosterone. The secretion of Corticosterone enables organizations to
provide the necessary energy in conditions of environmental stress by regulating their
metabolism. Another control mechanism of the response towards stressful situations in
lizards can be the rate of tale regeneration after autotomy. As a part of the study on the
effects of electromagnetic radiation (EMR) a first attempt has been done in this work to
study the effects of the two mechanisms in the species Podarcis gaigeae of the family
Lacertidae (species endemic to the Skyros archipelago). Adult animals were exposed
to radiation for 15 weeks, 8 hours per day, using the base unit of a wireless DECT
telephone. An equal number of control animals were kept in identical conditions
beyond the exposure to radiation. Autotomy of the tail was held before the beginning of
exposure for a group of control animals and a group of animals exposed to radiation.
Afterwards, the rate of regeneration of the tail was monitored. Blood samples were
obtained from all animals at days 0, 1, 11, 25 and 49 of irradiation and the levels of
plasma Corticosterone were measured. The results so far indicate a statistically
significant increase (p<0.05) in the levels of Corticosterone in the exposed animals of
day 1 and 25, but no effect was observed at days 11 and 49. Additionally no effect of
the EMR was detected on the regeneration rate of the tail. Further research is
underway to elucidate these findings.
This study was financed by the University of Athens.
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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΝΙ∆ΙΩΝ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ
ΜΥΙΚΟ ΙΣΤΟ ΑΓΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΣΑΛΙΓΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ
Helix aspersa
Βερίλλης Π., Χατζηιωάννου Μ., Κουφοστάθη Ε. και Νεοφύτου Χ.
Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών επιστηµών
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

Με χρήση ηλεκτρονικού µικροσκοπίου διελεύσεως Philips CM10 και αλγόριθµου ανάλυσης εικόνας που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο µετρήθηκε η διάµετρος ινιδίων κολλαγόνου (Ν= 1013) µυϊκού ιστού από άγριους πληθυσµούς Helix asprersa από την
Κρήτη και η διάµετρος ινιδίων κολλαγόνου (Ν= 689) µυϊκού ιστού από ζώα πειραµατικής εργαστηριακής εκτροφής. Ο µυϊκός ιστός προήλθε από το πόδι των ζώων. Οι
εργαστηριακές συνθήκες εκτροφής ήταν: θερµοκρασία 20°C , σχετική υγρασία 90%
και φωτοπερίοδος 12L:12D. Στην εκτροφή χρησιµοποιήθηκε ορνιθοτροφή εµπορίου
εµπλουτισµένη µε µαρµαροκονία. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στη διάµετρο των ινιδίων κολλαγόνου µυϊκού ιστού από τα εκτρεφόµενα (38,86 ± 7,60 nm)
και τα άγρια ζώα (32,74 ± 7,25 nm), καταγράφονται για πρώτη φορά. Τα εκτρεφόµενα ζώα παρουσιάζουν αυξηµένη διάµετρο ινιδίων.
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MOPHOLOGICAL STUDY OF MUSCULA TISUUE’S COLLAGEN FIBRILS
FROM WILD AND REAR SNAILS OF THE SPECIES Helix aspersa
Berillis P., Hatziioannou M., Κoufostathi E., and Neofitou C.
Department of Ichthyology & Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences, University
of Thessaly

Snails of the species Helix aspersa were raised in the laboratory under standard
conditions of temperature, humidity, lighting and diet. Commercial chicken food
supplemented with marble powder was used as snails’ diet. Afterwards their adultness
the snails were sacrificed and the foot of each one was removed. The tissues were
prepared for transmission electron microscopy. Collagen fibrils diameter was measured
using a Philips CM10 transmission electron microscope and image analysis programs
developed in the lab. Wild adult snails of species Helix aspersa were collected and
used as control animals. Collagen fibrils diameter from rear animals (38.86 ± 7.60 nm)
was significant bigger than the collagen fibrils diameter from wild animals (32.74 ± 7.25
nm).
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Η ΠΕΙΝΑ ΓΙΑ ΑΜΙΝΟΞΕΑ ΕΠΑΓΕΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΩ∆ΟΥΣ CAENORHABDITIS
ELEGANS
Βλάσσης Α., Συντυχάκη Π.
Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής της Γήρανσης, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα.

Κάτω από αντίξοες συνθήκες, τα κύτταρα µειώνουν τα επίπεδα της πρωτεϊνοσύνθεσης
προκειµένου να εξοικονοµήσουν ενέργεια και επάγουν συγκεκριµένα προγράµµατα
γονιδιακής έκφρασης µε τα οποία αποκαθίσταται η κυτταρική οµοιόσταση. Ο συντονισµός της γονιδιακής έκφρασης µεταξύ των διαφόρων κυττάρων είναι αυτό που θεωρείται ότι τελικά καθορίζει την επιβίωση ολόκληρου του οργανισµού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αναστολή της πρωτεϊνοσύνθεσης λόγω στρες ξεκινά µε τη φωσφορυλίωση του eIF2α, που µειώνει το ρυθµό έναρξης της µετάφρασης των περισσότερων mRNA αλλά αυξάνει τη µετάφραση των mRNA για κάποιους µεταγραφικούς
ενεργοποιητές. Μεταξύ των διαφόρων κινασών του eIF2α, η µόνη εξελικτικά συντηρηµένη από τη ζύµη µέχρι τα θηλαστικά είναι η GCN2 που ρυθµίζει την απόκριση σε
πείνα για αµινοξέα. Η ενεργοποίησή της από αφόρτιστα tRNA προκαλεί τη µετάφραση
συγκεκριµένων mRNA, όπως του µεταγραφικού παράγοντα GCN4 στη ζύµη ή ATF4
στα θηλαστικά. Επιλέξαµε να διερευνήσουµε τις συνιστώσες του παραπάνω µηχανισµού στον C. elegans όπου τίποτα δεν είναι γνωστό για τη λειτουργία ή τους στόχους
των GCN-2 και ATF-5, που είναι οµόλογα της GCN2 και του ATF4 των θηλαστικών,
αντίστοιχα. Μελετήσαµε τις επιπτώσεις της έλλειψης των παραπάνω γονιδίων ή της
αποσιώπησής τους µέσω RNAi, στην απόκριση σε στρες αλλά και στη διάρκεια ζωής
του σκουληκιού. ∆είξαµε ότι σε συνθήκες πείνας αµινοξέων, η GCN-2 απαιτείται για τη
φωσφορυλίωση του eIF2α αλλά και την επαγωγή του ATF-5 υποδηλώνοντας ότι ο
µεταγραφικός παράγοντας ATF-5 αποτελεί στόχο ενός εξελικτικά συντηρηµένου µονοπατιού που σηµατοδοτείται από την έλλειψη αµινοξέων. Η επαγωγή της έκφρασης
του ATF-5 παρατηρείται σε ποικίλους κυτταρικούς τύπους, όπως σε υποδερµικά, εντερικά και συγκεκριµένα νευρικά κύτταρα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αντίδραση
στο στρες και η µακροβιότητα επιτυγχάνονται µε τρόπο µη-αυτόνοµο κυτταρικά.
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AMINO ACID DEPRIVATION INDUCES TRANSCRIPTIONAL CHANGES IN
MULTIPLE CELL TYPES OF THE NEMATODE CAENORHABDITIS
ELEGANS
Vlassis A., Syntichaki P.
Laboratory of Molecular Genetics of Ageing, Biomedical Research Institute of the Academy of
Athens, Athens, Greece

When cells encounter adverse conditions, they first down-regulate the translational
machinery in order to conserve energy and subsequently elicit programmes of specific
gene expression that re-instate protective homeostasis. It is assumed that the
coordinated integration of such response among the diverse cell types of multicellular
organisms determine their survival and longevity. In most cases stress-induced
translational arrest is initiated by the phosphorylation of eIF2α, which reduces the rate
of translational initiation, a condition that favours the translation of a few species of
mRNAs that encode transcriptional activators. Among the various eIF2α kinases, the
only evolutionary conserved from yeast to mammals is GCN2, which regulates the
response to amino acid deprivation. Activation of GCN2 by uncharged tRNAs result in
the translation of specific mRNAs, such as that of the transcription factors GCN4 in
yeast or ATF4 in mammals. We chose to investigate the integrated manifestation of an
organism’s survival mechanisms focusing on this pathway in C. elegans. The C.
elegans genome contains the homologue of yeast GCN2 and GCN4 (named GCN-2
and ATF-5 respectively) but nothing is known about their function or their downstream
targets. We analyzed the effects on longevity and stress response of mutant worms
that bear either loss-of-function mutations in these genes or of wild-type worms treated
with RNAi for each gene. We observed a GCN-2-dependent phosphorylation of eIF2α
upon amino acid deprivation, confirming the conserved role of GCN-2 in response to
dietary nutrient fluctuations. In transgenic animals carrying a fluorescent fusion ATF-5
protein we monitored a gcn-2-dependent induction of fluorescence under starvation or
amino acid limitation, suggesting that ATF-5 is a target of the amino acid response
pathway in worms. Such induced expression of ATF-5 was observed in various cell
types, including hypodermal, intestinal and specific neuronal cells, which indicates an
integrated modulation of stress response and longevity in a cell non-autonomous
manner.
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ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΝΥ∆ΡΕΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ:
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Βλάχος Νικόλαος1, Μαρία Γ. Παχιαδάκη2, Αλεξάνδρα Μεζίτη2, Έλενα Μεντέ2,
Γεώργιος Χώτος1, Κωνσταντίνος Αρ. Κορµάς2
1Τµήµα

Υδατοκαλλιεργειών & Αλιευτικής ∆ιαχείρισης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τ.Ε.Ι.
Μεσολογγίου, Νέα Κτίρια, 30200, Μεσολόγγι
2Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 384 46 Νέα Ιωνία

Oι προκαρυωτικοί µικροοργανισµοί των ενυδρείων επιτελούν κρίσιµες για τη βιωσιµότητα των εκτρεφόµενων οργανισµών βιογεωχηµικές διεργασίες (π.χ. νιτροποίηση της
τοξικής αµµωνίας). Ωστόσο µερικοί από αυτούς είναι παθογόνοι ή τοξικοί. Στην εργασία αυτή, αναλύθηκε η αλλαγή της κοινότητας των Bacteria σε πειραµατικά ενυδρεία
γλυκού νερού όγκου 40 L του είδους Archocentrus nigrofasciatus (κν. zebra cichlid)
(Pisces: Cichlidae) στην αρχή και στο τέλος (60 ηµέρες) της πειραµατικής εκτροφής.
Χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση της ποικιλότητας του γονιδίου 16S rRNA των Bacteria
από δείγµατα νερού (cal. 1 L) µέσω ενίσχυσης µε PCR και επακόλουθη κλωνοποίηση
και αλληλούχισή τους. Επιπλέον, µετρήθηκε η αφθονία των βακτηριακών κυττάρων µε
τη µέθοδο DAPI. Η ποικιλότητα των βακτηριακών φυλοτύπων µειώθηκε από 41 στους
20 φυλότυπους στη διάρκεια του πειράµατος. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα η βακτηριακή
αφθονία αυξήθηκε από 5,1x105 σε 29,3x105 κύτταρα ml-1. Στην αρχή, ο κυρίαρχος φυλότυπος επικράτησε µόνο κατά 8,6% ενώ στο τέλος ο κυρίαρχος φυλότυπος αποτέλεσε το 27,7%, υποδεικνύοντας µια πιο εξειδικευµένη κοινότητα στο τέλος του πειράµατος εκτροφής. Οι αλλαγές αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο σε «κάτωθεν» (bottom-up)
αιτίες, π.χ. αλλαγές στην ποιότητα και τη συγκέντρωση της διαλυµένης οργανικής ύλης και του διαθέσιµου αζώτου και φωσφόρου, καθώς η παρουσία των βακτηριακών
θηρευτών ήταν αµελητέες. Μόνο δύο φυλότυποι από την αρχή του πειράµατος βρέθηκαν και στο τέλος, αλλά και στις δύο περιπτώσεις εµφάνισαν πολύ χαµηλή σχετική
αφθονία. Οι περισσότεροι φυλότυποι που ανιχνεύτηκαν στην παρούσα εργασία ήταν
συγγενικοί (≥98% οµοιότητα) µε φυλότυπους οι οποίοι είτε δεν έχουν ακόµη ενταχθεί
σε κάποιο γνωστό φύλο των Bacteria ή ανήκουν στο φύλο των β- και γ-Proteobacteria.
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BACTERIAL COMMUNITIES IN ORNAMENTAL FISH AQUARIA:
PRELIMINARY RESULTS
Vlachos Nikolaos1, Maria G. Pachiadaki2, Alexandra Meziti2, Elena Mente2,
George N. Hotos1, Konstantinos Ar. Kormas2
Department of Aquaculture & Fisheries Management, Faculty of Agricultural Technology, TEI
of Messolnghi, Nea Ktiria, 302 00 Messolonghi, Greece
2 Department of Ichthyology & Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences, University
of Thessaly, 384 46 Nea Ionia, Greece
1

Several biogeochemical processes which are crucial for the reared organisms are
mediated by prokaryotic organisms in aquaria (e.g. nitrification). However, some of
these microorganisms are pathogenic or toxic. In this work, the community shift of
Bacteria in experimental aquaria (40 L) of the ornamental fish Archocentrus
nigrofasciatus (zebra cichlid) (Pisces: Cichlidae) from the beginning to the end (60
days) of the experiment was analysed. We used 16S rRNA gene diversity of water
samples (ca. 1 L) amplified by PCR and subsequently cloned and sequenced. In
addition, the prokaryotic cell abundance was estimated using the DAPI method. The
bacterial phylotype diversity decreased from 41 to 20 phylotypes during the
experiment. At the same time period, prokaryotic abundance increased from 5.1x105 to
29.3x105 cells ml-1. At the beginning of the experiment, the dominant phylotype
consisted only 8.6% of the total phylotypes while at the end the dominant one
consisted 27.7% of all phylotypes, suggesting a more specialised bacterial community
towards the end of the experiment. These changes reflect a bottom-up control of the
bacterial population, due to changes in the quality and quantity of dissolved organic
matter and the available nitrogen and phosphorus, since the presence of bacterial
grazers was negligible. Only two phylotypes from the beginning of the experiment were
also found at the end, but in both cases they had low relative abundance. Most of the
detected phylotypes were highly similar (≥98% οµοιότητα) with phylotypes which either
belong to unaffiliated phyla of Bacteria or to the sub-phyla of β- and γ-Proteobacteria.
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
(DECT) ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΜΥΩΝ Mus musculus ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ C57BL/6
Βολυράκη Κ., Κλωνάρης Α.Χ., Φραγκοπούλου Α.Φ. και Λ.Χ. Μαργαρίτης
Εργαστήριο Ηλεκτροµαγνητικής Βιολογίας, Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα
Βιολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη 15784 Αθήνα.
e-mail: madofrag@biol.uoa.gr, lmargar@biol.uoa.gr

Η πιθανή επίδραση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που προέρχεται από συσκευές επικοινωνίας διερευνάται εντατικά τα τελευταία χρόνια, αφού είναι άκρως ενδιαφέρον να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία ή όχι. Στην κατεύθυνση της υλοποίησης ερευνών σε πειραµατόζωα έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές µελέτες κυρίως µε µυς και επίµυς. Εκτός από τα κινητά τηλέφωνα ο σύγχρονος άνθρωπος
χρησιµοποιεί κατά κόρον τα ασύρµατα τηλέφωνα, τόσο στο οικιακό, όσο και στο επαγγελµατικό περιβάλλον. Στο εργαστήριό µας µελετάµε πρωτοποριακά και µε µοναδικό τρόπο παγκοσµίως, την επίδραση της ακτινοβολίας των συσκευών αυτών, σε
έντοµα και σε µυς. Οι µέχρι τώρα έρευνες της οµάδας µας σε µυς έχουν δείξει διαταραχές έκφρασης σε πληθώρα πρωτεϊνών του εγκεφάλου. Σκοπός της εργασίας αυτής
είναι η µελέτη της επίδρασης της ακτινοβολίας από βάση ασυρµάτου τηλεφώνου
DECT στη βραχυπρόθεσµη µνήµη µυών στελέχους C57BL/6, εφαρµόζοντας τη «δοκιµασία αναγνώρισης αντικειµένων». Χρησιµοποιήθηκαν 8 αρσενικοί µύες σε συνεχή
ακτινοβόληση επί 8 ώρες ηµερησίως για 10 ηµέρες, καθώς και µε παράλληλη ακτινοβόληση κατά τη διάρκεια των φάσεων της δοκιµασίας. Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκαν
8 αρσενικοί µύες-µάρτυρες σε ίδιες συνθήκες διαβίωσης και διατροφής µε τους ακτινοβοληµένους. Η δοκιµασία αναγνώρισης αντικειµένων πραγµατοποιήθηκε σε κυκλική διάταξη διαµέτρου 35 εκ. και διήρκησε 3 ηµέρες. Τα αποτελέσµατα βασίστηκαν στο
∆είκτη Αναγνώρισης και ∆είκτη Προτίµησης που δείχνουν το χρόνο εξερεύνησης του
νέου αντικειµένου σε σχέση µε το συνολικό χρόνο εξερεύνησης νέου και οικείου. Παρατηρήθηκε ότι οι µάρτυρες έχουν µεγαλύτερους δείκτες αναγνώρισης από τους ακτινοβοληµένους µυς, που σηµαίνει ότι πέρασαν περισσότερο χρόνο εξερευνώντας το
νέο αντικείµενο. Συµπερασµατικά, διαπιστώνεται αρνητική επίδραση της ακτινοβολίας
στη βραχυπρόθεσµη µνήµη.
Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αθηνών προς την Ερευνητική Οµάδα του Καθηγητή Λ.Χ. Μαργαρίτη.
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WIRELESS DECT PHONE BASE RADIATION AFFECTS SHORT-TERM
MEMORY IN MICE Mus musculus STRAIN C57BL/6
Voliraki K., Klonaris A.C., Fragopoulou A.F., and L.H. Margaritis
Electromagnetic Biology Lab, Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology,
University of Athens, Panepistimioupolis 157 84, Athens.
e-mail: madofrag@biol.uoa.gr, lmargar@biol.uoa.gr

The possible effects of electromagnetic fields (EMFs) emitted from communication
appliances are investigated intensively the last years, since it is extremely important to
understand whether EMFs are able to induce health hazards. Relevant research is
being preformed on experimental animals, mainly mice and rats. Apart from the mobile
phones the modern man uses extensively the wireless DECT telephones, both in
domestic and professional environment. Our laboratory was the first worldwide to study
in a unique manner the irradiation effects of these devices, initially in insects and
recently in mice. Our so far data show a variety of alterations in brain proteins in mice.
The aim of this work is to study the effect of irradiation emitted from a wireless DECT
phone base to the short-term memory of C57BL/6 mice, by applying the Object
Recognition Task (ORT). Eight male mice of the same age were exposed for eight
hours per day to constant radiation for 10 days with parallel radiation throughout ORT.
Eight more mice have been used as the sham-exposed group, housed under the same
standard conditions of living and nutrition except the radiation. The ORT was
conducted in a circular construction of diameter of 35cm for 3 days. The results were
based on the Recognition and Preference Indices which express the time spent
exploring the new object in relation to the total time of exploration of the new and the
familiar object. It was found that the sham exposed mice spent more time exploring the
new object (higher values of Recognition Index) as compared to the exposed ones.
Conclusively, this type of non-ionizing radiation provokes a negative effect on mice’
short-term memory.
This study was financed by the Special Account for Research Grants of the University of
Athens to the Research Group of Professor L.H. Margaritis.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΡΟH ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ
CYDIA POMONELLA (L.) ΑΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΞΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
Βουδούρης Χ.Κ.1, P. Frank3, B. Sauphanor3, Ζ. Μαµούρης1, Ι.Α. Τσιτσιπής4 και Ι.Τ.
Μαργαριτόπουλος1,2
1Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πλούτωνος 26, 41221 Λάρισα, 2Ινστιτούτο Τεχνολογίας και ∆ιαχείρισης Αγροτικών Οικοσυστηµάτων, Κέντρο Έρευνας
Τεχνολογίας Θεσσαλίας, Α' Βιοµηχανική Περιοχή, 38500 Βόλος, 3PSH–Ecologie de la
Production Intégrée, INRA Site Agroparc, 84914 Avignon Cedex 9, France, 4Καραµερτζάνη 43,
35002 Αµφίκλεια, Φθιώτιδα

Πραγµατοποιήθηκε συγκριτική µελέτη εννιά ελληνικών και έξι γαλλικών πληθυσµών
του εντόµου Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae) από διάφορους ξενιστές
(µηλιά, καρυδιά, αχλαδιά) και περιοχές (Βόρεια, Κεντρική και Νότια Ελλάδα και Νότια
Γαλλία). Αναλύθηκαν 413 άτοµα καρπόκαψας µε 11 δείκτες µικροδορυφορικού DNA.
Η Μπαγεσιανή ανάλυση οµαδοποίησης και η φυλογενετική ανάλυση, που βασίσθηκε
στη γενετική απόσταση των κοινών αλληλοµόρφων, έδειξαν ότι οι πληθυσµοί διαχωρίζονται σε δύο γενετικές οµάδες. Η πρώτη περιείχε τα δείγµατα από Ελλάδα και η
δεύτερη αυτά από Γαλλία. ∆εν διαπιστώθηκε διαχωρισµός µεταξύ των πληθυσµών
που συλλέχθηκαν από την Ελλάδα ακόµα και σε περιπτώσεις όπου οι οπωρώνες απείχαν περισσότερο από 300 km. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι ελληνικοί πληθυσµοί
δεν είναι χωρισµένοι σε υποπληθυσµούς, ανεξάρτητα από το µικροκλίµα και την τοπογραφία της κάθε περιοχής. Επιπρόσθετα, δεν ήταν εφικτή η οµαδοποίηση των
δειγµάτων βάσει των ξενιστών που συλλέχθηκαν. Το ίδιο φαινόµενο διαπιστώθηκε και
για τους γαλλικούς πληθυσµούς. Η υψηλή γονιδιακή ροή µεταξύ των πληθυσµών δεν
µπορεί να δικαιολογηθεί από την διασπορά του εντόµου καθώς δεν µετακινείται συνήθως σε µεγάλες αποστάσεις όπως δείχνουν πειράµατα εξαπολύσεων σηµασµένων
εντόµων και γενετικές αναλύσεις συγγένειας. H πιθανότερη εξήγηση είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα και ιδιαιτέρα το εµπόριο. ∆εν µπορεί να αποκλειστεί βέβαια η σταδιακή µεταφορά γονιδίων από οπωρώνα σε οπωρώνα και από περιοχή σε περιοχή
σύµφωνα µε το µοντέλο “stepping stone”.
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IMPORTANT GENE-FLOW BETWEEN CYDIA POMONELLA (L.)
POPULATIONS FROM VARIOUS HOSTS AND REGIONS OF GREECE AND
FRANCE
Voudouris Ch.K.1, P. Frank 3, B. Sauphanor3, Z. Mamuris1, J.A. Tsitsipis4
and J.T. Margaritopoulos1,2
1Department

of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly, Ploutonos 26, 41221
Larissa Greece; 2Institute of Technology and Management of Agricultural Ecosystems, Centre
for Research and Technology, Technology Park of Thessaly, 1st Industrial Area, 38500 Volos,
Greece; 3PSH-Ecologie de la Production Intégrée, INRA Site Agroparc, 84914 Avignon Cedex
9, France; 4Karamertzani 43 Amfikleia, 35002 Fthiotida, Greece

The genetic variation and structure of codling moth populations from different hosts
(apple, peach, and walnut) and regions of Greece and France was investigated by the
application of 11 microsatellite DNA markers. A total of 413 codling moth specimens
were analyzed. Bayesian clustering and admixture analysis as well as genetic distance
analysis, based on the shared allele distance, showed that populations can be
distinguished in two genetic groups. The first included the samples from Greece and
the second those from France. The analyses also revealed that the populations from
Greece were not genetically differentiated despite differences in topography and
microclimate. The same was observed in populations from France. Although these
results imply the occurrence of extensive gene flow, they cannot be interpreted by the
insect dispersal that has been determined to be very limited by mark-release-recapture
experiments and kinship analyses. Therefore, this gene-flow could be explained by
man activities such as commerce and maybe also by the “stepping-stone” model.
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ΟΜΟΛΟΓΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛ∆ΕΥ∆ΙΚΗΣ ΑΦΥ∆ΡΟΓΟΝΑΣΗΣ 3Α1
(ALDH3A1) ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Βουλγαρίδου Γ.Π., Γλυκός Ν.Μ. και Παππά* Α.
Τµήµα Μοριακής Βιολογία και Γενετικής, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Πανεπιστηµιούπολη, ∆ραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη, * Επικοινωνία: apappa@mbg.duth.gr

Η ALDH3A1 καταλύει την οξείδωση αλδεϋδών στα αντίστοιχα καρβοξυλικά οξέα και
εκφράζεται ιδιοστατικά στο επιθήλιο του κερατοειδούς χιτώνα των θηλαστικών. Ενώ η
ύπαρξη της σε έναν ιστό µονίµως εκτεθειµένο σε περιβαλλοντικό στρες δεν αποτελεί
έκπληξη, τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά έκφρασης υποδηλώνουν έναν πολυδιάστατο
ρόλο για την πρωτεΐνη. Με σκοπό την αποσαφήνιση των µηχανισµών δράσης ενάντια
στο οξειδωτικό στρες και δεδοµένου ότι η δοµή της ανθρώπινης ALDH3A1 είναι άγνωστη, καταφύγαµε σε οµόλογη µοντελοποίηση χρησιµοποιώντας τη γνωστή δοµή
της ALDH3A1 από τον οργανισµό Rattus norvegicus. Το µοντέλο χρησιµοποιήθηκε για
την µελέτη δύο ενδιαφέροντων θεµάτων σχετικά µε την ALDH3A1: Ενώ είναι γνωστή
ως κυτταροπλασµατική πρωτεΐνη, προσφάτως αναφέρθηκε ο πυρηνικός εντοπισµός
της χωρίς να είναι διευκρινισµένα ο µηχανισµός εισαγωγής και η σκοπιµότητα. Μέσω
του µοντέλου εντοπίσαµε τη θέση ενός πιθανού σήµατος πυρηνικού εντοπισµού
(NLS), το οποίο φαίνεται να αποτελεί µέρος µιας άλφα έλικας τοποθετηµένης στην
επιφάνεια της πρωτεΐνης. Για να ελέγξουµε αυτό το εύρηµα απενεργοποιήσαµε το πιθανό NLS µέσω µεταλλαξιγένεσης σηµείου, κλωνοποιήσαµε το cDNA της αγρίου τύπου και µεταλλαγµένης ALDH3A1 στον φορέα pEGFP, µε τον οποίο επιµολύναµε ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα του κερατοειδούς, ενώ ο ενδοκυττάριος εντοπισµός της
πρωτεΐνης θα εξεταστεί µε µικροσκοπία φθορισµού. Στην συνέχεια εξετάσαµε την υδροφοβικότητα της πρωτεΐνης προσπαθώντας να συσχετίσουµε τη προστασία της
ενάντια στην εµφάνιση καταρράκτη µε τη πιθανή δραστικότητα µοριακού συνοδού. Το
διάγραµµα της διανοµής υδρόφοβων καταλοίπων στην επιφάνεια της ALDH3A1 δεν
δείχνει σηµαντικές ανισοτροπίες στις υδροφοβικές ιδιότητες της πρωτεΐνης. Παρόλα
αυτά, αρχικά βιοχηµικά πειράµατα υποστηρίζουν ρόλο µοριακού συνοδού για την
ALDH3A1.
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HOMOLOGY MODELING OF HUMAN ALDEHYDE DEHYDROGENASE 3A1
(ALDH3A1) AND ITS FUNCTIONAL IMPLICATIONS
Voulgaridou G.P., Glykos N.M. & Pappa* A.
Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace, University
Campus, Dragana, 68100 Alexandroupolis, * Correspondence: apappa@mbg.duth.gr

Aldehyde dehydrogenase 3A1 (ALDH3A1) catalyses the oxidation of certain aldehydes
to their corresponding acids, and is abundantly expressed in mammalian corneal
epithelium. While its existence in a tissue permanently exposed to environmental
stress is not surprising, the extremely high rates of expression suggest, beyond its
enzymatic, a multifunctional role in the tissue. We aimed to unravel the underlying
mechanisms of ALDH3A1 protection against oxidative stress, by studying the model of
the protein's structure. Given that the structure of human ALDH3A1 is presently
unknown, we resorted to homology modeling using as a template the structure of its
homologous protein from Rattus norvegicus. For utilizing the model, we examined two
interesting issues concerning ALDH3A1: While the protein is known to be cytoplasmic,
its nuclear localization has recently been reported, but neither the mechanism nor the
reason of this surprising finding has been revealed yet. We used our model to map the
location of a putative bipartite Nuclear Localization Signal (NLS) and found it to form
part of a surface-exposed α-helix. To test this finding, we deactivated this putative NLS
via site directed mutagenesis, cloned the cDNA of the wild type and mutated ALDH3A1
to pEGFP vector and continued with the transfection of the construct into cell cultures
of human corneal epithelial cells. The subcellular localization of the protein in the
selected transfected clones is currently under evaluation. A second unresolved issue
concerns the assumption that ALDH3A1 contributes to the prevention of cataract
formation in cornea, which implies the presence of a chaperone-like activity. Therefore,
we studied the distribution of hydrophobicity on the protein’s surface, searching for
hydrophobic patches that could protect nearby proteins from denaturation. Although
preliminary results indicate the absence of pronounced anisotropies on the protein's
hydrophobicity properties, initial biochemical data support a chaperone-like activity of
ALDH3A1.
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ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΩΝ ΜΥΚΗΤΟΦΙΛΩΝ
ΜΥΚΗΤΩΝ
Βρανάκης Μιχάλης, Γκόνου-Ζάγκου Ζαχαρούλα
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας ,Τοµέας Οικολογίας και Ταξινοµικής, Πανεπιστηµιούπολη 15874, Αθήνα

Μυκητόφιλοι χαρακτηρίζονται οι µύκητες εκείνοι που αναπτύσσουν µια σταθερή τροφική σχέση µε άλλους µύκητες, η οποία µπορεί να ποικίλλει από σαπροτροφισµό έως
παρασιτισµό και αµοιβαιότητα. Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει κυρίως Ασκοµύκητες
και αναµορφικούς µύκητες, και σε µικρότερο ποσοστό Ζυγοµύκητες ή Βασιδιοµύκητες.
Ο συνολικός αριθµός των καταγεγραµµένων ειδών παγκοσµίως κυµαίνεται από 1100
έως 1700 είδη. Στην Ελλάδα η ποικιλότητα της οµάδας αυτής των µυκήτων είναι εντελώς άγνωστη. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν µυκητόφιλοι µύκητες που αναπτύσσονται αποκλειστικά πάνω σε βασιδιοκάρπια (µανιτάρια) Βασιδιοµυκήτων.
∆είγµατα προσβεβληµένων βασιδιοκαρπίων διαφόρων γενών συλλέχθηκαν από ποικίλα οικοσυστήµατα, και στελέχη των µυκητόφιλων µυκήτων αποµονώθηκαν σε καθαρή καλλιέργεια. Μετά την ταξινοµική µελέτη των µυκήτων, τόσο στην καθαρή καλλιέργεια όσο και από τα αποξηραµένα βασιδιοκάρπια, προσδιορίστηκαν τα είδη
Sepedonium chrysospermum, S. microspermum, S. ampulosporum και Mycogone spp.
—όλα αναµορφές του Ασκοµύκητα Hypomyces—, τα Mortierella hygrophila, Syzygites
megalocarpus και Spinellus sp. από στους Ζυγοµύκητες, καθώς και το είδος Collybia
tuberosa από τους Βασιδιοµύκητες. Οι µυκητόφιλοι µύκητες παρουσιάζουν µεγάλο
ενδιαφέρον τόσο για τους ποικίλους οικολογικούς ρόλους που επιτελούν στη φύση,
όσο και για τις ταξινοµικές προκλήσεις που κρύβουν και τη βιοχηµική και βιοτεχνολογική αξία των δευτερογενών µεταβολιτών που παράγουν.

32nd Scientific Conference of the Hellenic Association for Biological
Sciences
Karpenissi, May 20-22, 2010

63

TAXONOMIC STUDY OF REPRESENTATIVE GENERA OF MYCOPHILIC
FUNGI
Vranakis Mihalis, Gonou-Zagou Zacharoula
Department of Ecology and Systematics, Faculty of Biology, University of Athens, GR-15784
Athens

The mycophilic or fungicolous fungi are a fungal group comprising species that form
trophic associations, varying from parasitism and commensalism to saprotrophism,
with other fungal species. This category includes mostly ascomycetes and anamorphic
fungi, and, in a lesser degree, zygomycetes or basidiomycetes. The total number of
recorded species worldwide ranges from 1100 to 1700 species. The biodiversity of this
group of fungi in Greece is practically unknown. This essay focuses on mycophilic fungi
that grow on sporocarps (mushrooms) of basidiomycetes. Sporocarps were collected
from various ecosystems, and strains of the mycophilic fungi were isolated in pure
culture. After a taxonomic study of fungal strains and exsiccates, the following species
were identified: Sepedonium chrysospermum, S. microspermum, S. ampulosporum
and Mycogone spp. –anamorphs of the ascomycete Hypomyces-, Mortierella
hygrophila, Syzygites megalocarpus and Spinellus sp. of the zygomycetes, and
Collybia tuberosa of the basidiomycetes. The mycophilic fungi are of great interest due
to their various ecological roles in nature, as well as the taxonomic problems that may
be encountered during their study and the biochemical and biotechnological value of
their metabolites.
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΚΩΝ ΜΥΟΒΛΑΣΤΩΝ H9C2 ΣΤΗΝ
ΠΡΟΦΛΕΓΜΟΝΩ∆Η ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΗ IL-2
Γάκη Γ., Αγγελή I.K., Γαϊτανάκη Κ., Μπέης, Ι.
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστιµιούπολη Ιλίσια, 157 84 Αθήνα

Οι κυτταροκίνες συνιστούν ρυθµιστικές πρωτεΐνες που εκκρίνονται από διάφορους
κυτταρικούς τύπους ως απόκριση σε πλήθος ερεθισµάτων, ασκώντας επικουρικό ρόλο στη ρύθµιση της ανάπτυξης ανοσοδραστικών κυττάρων. Τα επίπεδα των προφλεγµονωδών κυτταροκινών ειδικότερα, έχει πιστοποιηθεί ότι αυξάνονται σηµαντικά στο
µυοκάρδιο µετά από οξύ έµφραγµα ή σε περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας και ισχαιµίας. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της προφλεγµονώδους κυτταροκίνης Il-2 στην κυτταρική απόκριση καρδιακών µυοβλαστών
αρουραίου (H9c2). Για το σκοπό αυτό µελετήθηκε αρχικά µε τη µέθοδο ανάλυσης
western, η πιθανή ενεργοποίηση των ρυθµιζόµενων από εξωκυτταρικά σήµατα κινασών (ERKs), οι οποίες συνιστούν κοµβικό σηµατοδοτικό µονοπάτι ρυθµίζοντας πληθώρα κυτταρικών διεργασιών. Οι ERKs κινητοποιούνται πρωταρχικά ως απόκριση σε
αυξητικούς παράγοντες, µιτογόνα αλλά και κυτταροκίνες. Συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε ότι επίδραση µε 18mU Il-2 για αυξανόµενους χρόνους επάγει φωσφορυλίωση των
ERKs, η οποία µεγιστοποιήθηκε στα 30 λεπτά. Επιπλέον, µελετήθηκε η επίδραση της
Il-2 και στην έκφραση της οξυγενάσης της αίµης (heme oxygenase-1, HOX-1). H HOX1 αποτελεί κυτταροπροστατευτική πρωτεΐνη που συµµετέχει στην κυτταρική απόκριση
κάτω από διάφορες συνθήκες στρες π.χ. σε περιπτώσεις τραυµατισµού ιστών, φλεγµονής ή µολύνσεων. Από τα αποτελέσµατά µας φαίνεται ότι τα ολικά επίπεδα της
HOX-1 επάγονται µέγιστα στα 15-30 λεπτά επίδρασης µε 18mU Il-2. Με χρήση κατάλληλων φαρµακολογικών σκευασµάτων, διερευνήθηκε τέλος, πιθανή συµµετοχή και
άλλων σηµατοδοτικών µονοπατιών στις παρατηρούµενες αποκρίσεις. Περαιτέρω µελέτες µπορούν να συµβάλλουν στη διαλεύκανση του φυσιολογικού ρόλου των συγκεκριµένων µορίων κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Η παρούσα έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από προγράµµατα του Ε.Λ.Κ.Ε (ΕΚΠΑ).
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STUDY OF THE RESPONSE INDUCED BY PRO-INFLAMMATORY
CYTOKINE IL-2 IN H9C2 CARDIAC MYOBLASTS
Gaki G., Aggeli I.K., Gaitanaki C., Beis I.
Dept. of Animal and Human Physiology, Faculty of Biology, University of Athens,
Panepistimiopolis Ilisia, 157 84 Athens

Cytokines are regulatory proteins which are secreted by various cell types in response
to a plethora of stimuli, playing an auxiliary role in the mechanisms regulating
immunoreactive cells development. In particular, levels of pro-inflammatory cytokines
have been shown to be significantly elevated in the myocardium after acute myocardial
infarction, heart failure and ischemia. Therefore, in the present study, we decided to
investigate the effect of Il-2, a pro-inflammatory cytokine, in H9c2 rat cardiac
myoblasts. To this end, using immunoblotting analysis, we initially examined the
possible activation of extracellular-signal regulated kinases (ERKs), a fundamental
signal transduction pathway which regulates multiple cellular processes. ERKs are
mainly activated as a response to growth factors, mitogens and cytokines. Thus,
treatment with 18mU of Il-2 for increasing time periods was found to maximally induce
ERKs phosphorylation after 30 minutes. Furthermore, the effect of Il-2 on the
expression levels of heme oxygenase-1 (HOX-1) was also studied. HOX-1 is an
established cytoprotective protein involved in cellular responses under various stressful
conditions such as tissue injury, inflammation or infection. Our results show that
treatment with18mU Il-2 stimulates a significant increase in total HOX-1 protein levels
which is maximized after 15-30 minutes. Using appropriate selective pharmacological
inhibitors, we also investigated the possible involvement of other signaling pathways in
the cellular mechanisms mobilized in the observed responses. Further studies are
required so as to elucidate the physiological role of these “signal-mediators” under
these conditions.
This work was funded by grants from the Special Research Account (University of Athens)
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ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΟΧΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Γενίτσαρης Σάββας1*, Κωνσταντίνος Αρ. Κορµάς2 & Μαρία Μουστάκα-Γούνη1
1Τµήµα

Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124
2Τµήµα Γεωπονικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 38446
*sgenitsa@bio.auth.gr

Η µορφολογική και φυλογενετική ποικιλότητα και η διαδοχή των αεροµεταφερόµενων
µικροοργανισµών διερευνήθηκε στο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα, µελετήθηκαν οι κύκλοι ζωής των κυρίαρχων µικροευκαρυωτών που παρατηρήθηκαν. Για το σκοπό αυτό συλλέχθηκαν αεροµεταφερόµενα σωµατίδια ανά τριήµερο
από το καλοκαίρι του 2007 έως την άνοιξη του 2008, µε τη χρήση δειγµατολήπτη αέρα,
ο οποίος συγκέντρωνε τα αεροµεταφερόµενα σωµατίδια σε αποστειρωµένο νερό. Παράλληλα, παθητικά µεταφερόµενοι µικροοργανισµοί συλλέγονταν σε πειραµατικές
διατάξεις δοχείων µε αποστειρωµένο νερό, βρύσης και θάλασσας. Η µορφολογική
ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση µικροσκοπίας φθορισµού και η φυλογενετική µε ανάλυση του 18S rRNA γονιδίου. Στις πειραµατικές διατάξεις παρατηρήθηκε σε
κάθε εποχή ταχύτατος εποικισµός από µικροοργανισµούς, ο οποίος σταδιακά σταθεροποιήθηκε. Την άνοιξη, το χειµώνα και το φθινόπωρο, η αρχική φάση εποικισµού
ήταν ετερότροφη µε κυριαρχία Ετερότροφων Νανοµαστιγωτών (Bodo sp., Cafeteria
minuta και Rynchomonas nasuta). Aκολούθησε η αυτότροφη φάση µε τα χλωροφύκη
(κυρίαρχο Haematococcus lacustris) και τους κορυφαίους καταναλωτές (Pattersoniella
vitiphila) του µικροβιακού τροφικού πλέγµατος που σχηµατίστηκε. Το καλοκαίρι η φάση ήταν αυτότροφη και κυριάρχησε το κυανοβακτήριο Limnothrix sp. Εξετάσθηκαν οι
κύκλοι ζωής των επιτυχέστερων µικροοργανισµών ως προς την αέρια διασπορά, τον
εποικισµό και την κυριαρχία ειδών. Ο κύκλος ζωής του βλεφαριδωτού P. vitiphila περιγράφεται για πρώτη φορά στην εργασία αυτή.
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DIVERSITY AND SUCCESSION OF AIRBORNE MICROORGANISMS IN THE
CITY OF THESSALONIKI
Genitsaris Savvas1*, Konstantinos Ar. Kormas2 & Maria Moustaka-Gouni1
1Department

of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, GR-54124
Thessaloniki, Greece
2Department of Icthyology & Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences, University
of Thessaly, GR-38446 Nea Ionia, Greece
*sgenitsa@bio.auth.gr

The morphological and phylogenetic diversity and succession of airborne microorganisms was investigated in the urban environment of Thessaloniki. Simultaneously,
the life cycles of the dominant microeukaryotes that were observed, were studied.
Airborne particles were collected every three days, from summer 2007 till spring 2008.
Samples were taken using an air sampler that actively collected airborne particles in
sterile water. At the same time, passively dispersed microorganisms were collected in
experimental containers with sterile tap and sea water. Samples were examined using
an inverted fluorescent microscope and with phylogenetic analysis of the 18S rRNA
gene. In the experimental water containers a rapid colonization of microorganisms was
observed in all seasons, which gradually stabilized. In autumn, winter and spring the
initial phase of colonization was heterotrophic, with dominant organisms the
Heterotrophic Nanoflagellates (Bodo sp., Cafeteria minuta and Rynchomonas nasuta).
The autotrophic phase followed with chlorophytes (dominant microorganism
Haematococcus lacustris) and the top predators (Pattersoniella vitiphila) of the
microbial food web that established. In the summer, the initial colonization phase was
autotrophic, with dominant organism the cyanobacterium Limnothrix sp. In the present
study, the life cycles of the most successful species concerning the aerial dispersion,
the colonization and the dominance, are examined. This is the first record of the life
cycle of the ciliate P. vitiphila.
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ΕΛΛΕΙΨΗ Υ∆ΑΤΟΠΟΡΙΝΗΣ-1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ: ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Γεωργατζάκου Χαρά1, Αντωνέλου Μαριάννα1, Κριεµπάρδης Αναστάσιος2, Βελέντζας Αθανάσιος1, Λουκάς Χ. Μαργαρίτης1, Παπασιδέρη Ισιδώρα1
1Tοµέας

Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολις, Αθήνα, 2Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας, Αχαρνές, Αττική

Oι υδατοπορίνες (aquaporins) είναι µεµβρανικά κανάλια, τα οποία διενεργούν την ταχεία µεταφορά του νερού (οσµωτική ή µε διάχυση) διαµέσου της πλασµατικής µεµβράνης. Η υδατοπορίνη-1 που εκφράζεται στα ερυθροκύτταρα και στους νεφρούς,
φέρει τα αντιγόνα Colton των ερυθροκυττάρων και έλλειψή της (η οποία είναι πολύ
σπάνια στον άνθρωπο) σχετίζεται µε ήπια αναιµία και υπό συγκεκριµένες συνθήκες
στρες, µε ήπια νεφρική δυσλειτουργία. Ορισµένες µεταλλαγές στο γονίδιο της υδατοπορίνης-11 σχετίζονται µε πολυκυστική νόσο των νεφρών (ΠΝΝ) στον ποντικό. Στην
παρούσα µελέτη, παρουσιάζεται η πρώτη περίπτωση ασθενή µε κλινική διάγνωση
ΠΝΝ, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ολοκληρωτική έλλειψη της υδατοπορίνης-1 από
την ερυθροκυτταρική µεµβράνη. Η µορφολογία των ερυθροκυττάρων του συγκεκριµένου ασθενή αλλά και η πρωτεϊνική σύσταση της ερυθροκυτταρικής µεµβράνης είναι
διαφορετική σε σχέση µε άλλους νεφροπαθείς που υφίστανται αιµοκάθαρση. Τα στοµατοκύτταρα είναι κατά πολύ λιγότερα, ενώ αντίθετα, διαθέτει ιδιαίτερα πολλά εχινοκύτταρα και οβαλο-µακροκύτταρα. Στη µεµβράνη των κυττάρων παρατηρείται έντονη
ανεπάρκεια σπεκτρίνης/παλλιδίνης καθώς και ζώνης-3 κα πρωτεϊνών των λιπιδικών
σχεδιών που επιδεινώνεται ή αποκαθίσταται µε την αιµοκάθαρση αντίστοιχα. Από την
άλλη πλευρά πρωτεΐνες όπως οι Ηsp70, καλπαϊνη και συνεξίνη απαντώνται σε παθολογικές περίσσειες κυρίως ή αποκλειστικά πριν την αιµοκάθαρση. Ο οξειδωτικός δείκτης των πρωτεϊνών της µεµβράνης είναι έντονα διαταραγµένος. Τα αποτελέσµατα
προτείνουν ότι η ΠΝΝ στον άνθρωπο µπορεί να συνδυάζεται (αιτιολογικά ή όχι) µε
έλλειψη της υδατοπορίνης-1 και ότι οι ερυθροκυτταρικές µεταβολές, που σχετίζονται
µε κλινική εικόνα ήπιας αναιµίας, είναι διαφορετικές από τις αντίστοιχες που παρατηρούνται σε µη-διαβητικούς νεφροπαθείς που υφίστανται αιµοκάθαρση.
Η µελέτη αυτή χρηµατοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αθηνών προς την ΙΣ Παπασιδέρη.
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RED CELL AQUAPORIN-1 DEFICIENCY IN CHRONIC RENAL FAILURE:
THE FIRST CASE REPORT
Georgatzakou Hara1, Antonelou Marianna1, Kriebardis Anastasios2, Velentzas
Athanassios1, Lukas H. Margaritis1, Papassideri Issidora1
1Department

of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens,
Panepistimiopolis, Athens, 2National Blood Center, Athens

Aquaporins are water channels involved in controlling the rapid –osmotic or diffusionalwater flow through the plasma membrane. Aquaporin-1, that is expressed in both
erythrocytes and kidneys, carries the Colton blood group antigens in erythrocytes and
its deficiency - which is very rare in humans- correlates with mild anemia and –
occasionally- in mild renal dysfunction. Aquaporin-11 mutations are partially associated
with polycystic kidney disease in mice. We currently report the first case of a patient
under haemodialysis with clinical diagnosis of polycystic kidney disease and total
deficiency of red blood cell membrane in aquaporin-1. The protein composition of the
red cell membrane and the morphological distortions of the patient’s erythrocytes were
different compared to a group of chronic renal failure (CRF) patients under
haemodialysis. The stomatocytes were statistically lesser compared to those of CRF
patients, whereas echinocytes and ovalo-macrocytes were increased. The aquaporin1-deficient RBC membrane was also severely deficient in spectrin/pallidin and band3/lipid raft-associated proteins. Haemodialysis results in either amelioration or
deterioration of those distortions, respectively. On the other hand, the expression of
Hsp70, calpain and synnexin was found pathologically increased in the membrane
especially or exclusively before the haemodialysis session. The oxidation index of
membrane proteins was severely elevated. The above mentioned results suggest that
the polycystic kidney disease may be associated (either causatively or not) with
aquaporin-1 defects in humans and that the red cell modifications that are clinically
associated with mild anemia are characteristically different from those observed in nondiabetic CRF patients under haemodialysis.
This study was supported by the Special Account for Research Grants of the University of
Athens to IS Papassideri
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ΕΝ∆Ο- ΚΑΙ ∆ΙΑΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΗΛΟΛΟΝΘΗΣ (MELOLONTHINAE: SCARABAEIDAE: COLEOPTERA): ΜΙΑ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ, ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Γιαννούλης Θεµιστοκλής, Σταµάτης Κωνσταντίνος, Σαραφίδου Θεολογία,
Dutrillaux Anne-Marie, Dutrillaux Bernard, Μαµούρης Ζήσης
Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πλούτωνος 26 και Αιόλου,
41221 Λάρισα, e-mail:themisgia@hotmail.com

Στα κολεόπτερα του γένους Melolontha, εµφανίζεται ένας αξιοσηµείωτος πολυµορφισµός στα µορφολογικά χαρακτηριστικά που δυσχεραίνει την κατάταξη αρκετών δειγµάτων. Για την αξιόπιστη ταξινόµηση των ειδών αυτών, πραγµατοποιήθηκε κυτταρογενετική και µοριακή µελέτη (στο γονίδιο της υποµονάδας Ι της κυτοχρωµικής οξειδάσης COI), δειγµάτων µε χαρακτηριστική και µη µορφολογία των M. melolontha και M.
hippocastani, τα οποία συλλέχθηκαν την ίδια χρονική περίοδο και από την ίδια περιοχή. Η ανάλυση των δειγµάτων, τόσο σε επίπεδο καρυοτύπου όσο και απλοτύπου, κατέστησε δυνατή την αναγνώριση και ταξινόµηση όλων των δειγµάτων, καθώς τα δύο
είδη διαχωρίζονται σαφώς κυτταρογενετικά και µοριακά. Το αποτέλεσµα αυτό αποκλείει γεγονότα υβριδοποίησης µεταξύ των δύο ειδών, που θα είχαν ως αποτέλεσµα
φαινοτυπικές οµοιότητες. Με σκοπό την ανασύσταση του προγονικού καρυοτύπου, οι
παραπάνω καρυότυποι συγκρίθηκαν µε αυτούς των M. pectoralis και Phyllophaga
pleei (ένα λιγότερο συγγενικό είδος της οικογένειας Melolonthinae), καθώς και µε µερικών ειδών Dynastinae. Στην οικογένεια Melolonthinae, ο καρυότυπος του M.
melolontha ταυτοποιήθηκε ως ο πιο διαφοροποιηµένος ενώ αυτός του P. pleei ως ο
πιο συντηρηµένος. Το αποτέλεσµα αυτό είναι συµβατό και µε τη φυλογενετική ανάλυση βάσει της ανάλυσης των αλληλουχιών του γονιδίου COI. Επιπλέον, ο καρυότυπος
του M. melolontha εµφανίζεται πολυµορφικός, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συσχέτιση
µε αντίστοιχες µορφολογικές διαφοροποιήσεις. Επίσης, τόσο η ανάλυση των καρυοτύπων όσο και των απλοτύπων υποδηλώνουν τη στενή συγγένεια των M. pectoralis
και M. melolontha. Τέλος, η ύπαρξη παρόµοιων µορφολογικών πολυµορφισµών στα
τρία είδη των Melolontha και ο χρωµοσωµικός πολυµορφισµός στα Μ. melolontha εξετάζεται σε σχέση µε το ακτινωτό µοντέλο της ειδογένεσης.
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INTRA- AND INTERSPECIFIC VARIATIONS IN EUROPEAN COCKCHAFERS
(MELOLONTHINAE: SCARABAEIDAE: COLEOPTERA): A
MORPHOLOGICAL, MOLECULAR AND CHROMOSOMAL STUDY
Giannoulis Themistokles, Stamatis Costas, Sarafidou Theologia,
Anne-Marie Dutrillaux, Bernard Dutrillaux, Mamuris Zissis
Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly, 26 Ploutonos str,
41221 Larissa, e-mail:themisgia@hotmail.com

In cockchafers of the genus Melolontha, there is a marked polymorphism of morphological characters, making some specimens of one species resembling to another. A
cytogenetic and molecular (mitochondrial COI gene sequence) study of typical and
atypical forms M. melolontha and M. hippocastani, captured at the same period and
area, was performed. Karyotypes and haplotypes clearly characterize each taxon,
placing atypical specimens unambiguously in one or the other species. This formally
discards the role of hybridization in phenotypic resemblance. Karyotypes and
haplotypes were compared to those of M. pectoralis and Phyllophaga pleei (a more
distantly related Melolonthinae), and some Dynastinae species to reconstruct their
ancestral karyotype. The karyotype of M. melolontha is the most derivative and that of
P. pleei the most conserved among the Melolonthinae studied, which fits with the
phylogeny established by COI gene analysis. The karyotype of M melolontha is
polymorphic, without relationship with morphological variations. Both karyotypes and
COI haplotypes demonstrate the proximity of M. pectoralis and M. melolontha. Finally,
the existence of similar morphological polymorphisms in the three Melolontha species
and chromosomal polymorphism in M. melolontha is discussed in relation with a
network (reticulated) mode of speciation.
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ J/CLUSTERIN ΣΕ ΗΠΑΤΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Γιοράν Άννα1*, Χονδρογιάννη Νίκη2, Ευστάθιος Σ. Γκόνος2, Λουκάς Χ. Μαργαρίτης1 και Ιωάννης Π. Τρουγκάκος1
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Ζωγράφου, 15784, Αθήνα
2 Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας, Βασ. Κων/νου
48, 11635, Αθήνα

1

H ανθρώπινη Apolipoprotein J/Clusterin (CLU) είναι µια εκκρινόµενη ετεροδιµερής
γλυκοπρωτεΐνη η οποία εκφράζεται σε µεγάλο αριθµό ιστών και βρίσκεται σε ένα µεγάλο ποσοστό των βιολογικών υγρών του ανθρώπου. Η CLU δρα κυρίως σαν µοριακή συνοδός και εµπλέκεται τόσο σε φυσιολογικές διεργασίες, συµπεριλαµβανοµένης
της ανάπτυξης, της διαφοροποίησης και της γήρανσης, όσο και σε παθολογικές καταστάσεις του οργανισµού όπως στον καρκίνο, την αθηροσκλήρωση και τις αγγειοπάθειες, τον διαβήτη, το νευροεκφυλισµό και σε πολλές νεφροπάθειες. Προηγούµενες
µελέτες µας παρείχαν ενδείξεις για την ύπαρξη κάποιου ρόλου της CLU στην καρκινογένεση. Ως εκ τούτου, στην παρούσα µελέτη στοχεύσαµε στη διερεύνηση της µοριακής λειτουργίας της CLU σε ηπατικά ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα. Ιδιαίτερη έµφαση
δώσαµε στην επίδραση της CLU στον πολλαπλασιασµό και την αύξηση των κυττάρων. Προκαταρκτικές αναλύσεις στις HepG2 και Huh7 ηπατικές ανθρώπινες καρκινικές κυτταρικές σειρές υποδεικνύουν ότι η υπερέκφραση της CLU µέσω γονιδιακής
διαµόλυνσης καταστέλλει την ανάπτυξη και αυξάνει τα ενδογενή επίπεδα απόπτωσης
των κυττάρων. Αντιθέτως, µερική σιγή της έκφρασης του γονιδίου της CLU, µέσω µικρών RNAs παρεµβολής (small interference RNAs), στα ίδια κύτταρα φαίνεται να τους
προσδίδει κάποιο αναπτυξιακό πλεονέκτηµα καθώς αποκτούν υψηλότερους ρυθµούς
διπλασιασµού. Οι τρέχουσες µελέτες στο εργαστήριο µας αποσκοπούν στην αποκρυπτογράφηση των µοριακών σηµατοδοτικών µονοπατιών που εµπλέκονται στους παρατηρηθέντες φαινότυπους. ∆εδοµένου του σηµαντικού βιοΐατρικού ενδιαφέροντος
που παρουσιάζει η CLU τα ευρήµατά µας ενδεχοµένως να συνεισφέρουν σηµαντικά
την προσπάθεια κατανόησης των µηχανισµών της ογκογένεσης στα θηλαστικά.
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BIOLOGICAL ROLE OF APOLIPOPROTEIN J /CLUSTERIN IN HUMAN
LIVER CANCER CELLS
Gioran Anna1*, Niki Chondrogianni2, Efstathios S. Gonos2, Lukas H. Margaritis1
and Ioannis P. Trougakos1
1Department

of Cell Biology & Biophysics, Faculty of Biology, National & Kapodistrian
University of Athens, Panepistimiopolis, Zografou, Athens 15784, Greece
2National Hellenic Research Foundation, Institute of Biological Research and Biotechnology,
48 Vas. Constantinou Ave., Athens 11635, Greece

Human secretory Apolipoprotein J/Clusterin (CLU) is a heterodimeric glycoprotein that
has a ubiquitous expression pattern in human tissues and is found in most biological
fluids of the human body. CLU mainly functions as a molecular chaperon and has been
implicated in both physiological processes, including development, differentiation and
ageing, as well as, in many pathological states such as cancer, atherosclerosis and
vascular damage, diabetes, neurodegeneration and several nephropathies. Our
previous data have indicated a biological role of CLU in carcinogenesis. Therefore, in
the presented study we aimed to investigate the molecular function of CLU on human
hepatic cancer cells. We have particularly emphasized on the effect(s) of CLU on cell
proliferation and growth. Our preliminary analyses on the HepG2 and Huh7 hepatoma
human cell lines have shown that transgene-mediated CLU overexpression
suppressed growth and enhanced the spontaneous endogenous levels of apoptosis.
On the other hand, siRNA-mediated moderate CLU gene expression silencing in these
cells introduced a growth advantage as cells exhibited higher proliferation rates.
Current work in our lab aims to decipher the molecular signalling pathways involved in
these phenotypes. Considering the significant biomedical interest for CLU, our findings
may have important consequences on our effort to understand mammalian
tumorigenesis.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ
Γκιώνη Σ., Τσίκληρας Α.
Τµήµα Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 384 46, Νέα Ιωνία, Βόλος, Ελλάδα, Εmail: tsikliras@uth.gr

Στην εργασία αυτή συγκεντρώθηκε και αναλύθηκε η αλιευτική παραγωγή των θαλάσσιων θηλαστικών, όπως καταγράφεται από τον Οργανισµό Τροφίµων και Γεωργίας
(Food and Agricultural Organization, FAO), για την περίοδο 1950-2004. Όσο κι αν
φαίνεται παράξενο και αναχρονιστικό, ακόµη και σήµερα υπάρχουν χώρες που αλιεύουν/κυνηγούν δελφίνια, φώκιες και φάλαινες. Συνολικά 73 είδη (ή ταξινοµικές οµάδες) θαλάσσιων θηλαστικών είναι αντικείµενο εκµετάλλευσης από 53 χώρες σε όλες τις θάλασσες του κόσµου, ακόµη και στα εσωτερικά νερά, όπου διαβιούν ελάχιστα
είδη. Η παγκόσµια παραγωγή θαλάσσιων θηλαστικών το 2004 ανήλθε σε 529.000
άτοµα και παρουσιάζει σαφή µείωση σε σχέση µε τα 1.100.000 άτοµα που είχαν αλιευθεί το 1951. Ο υποδιπλασιασµός οφείλεται κυρίως στον αφανισµό των περισσότερων ειδών και στο καθεστώς προστασίας που έχει θεσµοθετηθεί από διεθνείς οργανισµούς για τα υπόλοιπα, και λιγότερο σε µείωση της αλιευτικής πίεσης. Η Ισπανία, η
Ιαπωνία και οι ΗΠΑ αλιεύουν τα περισσότερα είδη (28, 27 και 27 αντίστοιχα), ενώ ο
Καναδάς, η Νορβηγία και η Γροιλανδία τις υψηλότερες ποσότητες. Τα περισσότερα
είδη θαλάσσιων θηλαστικών αλιεύονται στην Ανταρκτική (54 είδη) και οι υψηλότερες
ποσότητες (490.000 άτοµα) στο B Ατλαντικό. Στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα
δεν εµφανίζεται αλιευτική παραγωγή από το 1990. Τα τελευταία χρόνια, η αρποφώκια
(Phoca groenlandica) είναι το είδος µε τις υψηλότερες συλλήψεις (περίπου 390.000
άτοµα παγκοσµίως) και αλιεύεται κυρίως στην Αρκτική. Σε υψηλές ποσότητες αλιεύονται όλες οι φώκιες του γένους Phoca, οι µπαλενόπτερες φάλαινες (Balaenopteridae),
οι φυσητήρες (Physeteridae) και τα δελφίνια (Delphinidae). ∆ιαχρονικά, η αρποφώκια
είναι το είδος µε τις υψηλότερες συνολικές συλλήψεις µέχρι σήµερα (17×106 άτοµα).
Ακολουθούν οι φώκιες P. hispida (3×106 άτοµα), Callorhinus ursinus (2.3×106 άτοµα)
και P. caspica (2.3×106 άτοµα). Τα κητώδη που έχουν αλιευτεί περισσότερο την περίοδο 1950-2004 είναι ο φυσητήρας (Physeter catodon), η πτεροφάλαινα (Balaenoptera
physalus), το µαυροδέλφινο (Globiceplala melas) και το δελφίνι µπελούγκα
(Delphinapterus leucas).
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GLOBAL FISHERIES PRODUCTION OF MARINE MAMMALS
Gioni S., Tsikliras Α.
Department of Ichthyology and Aquatic Environment, University of Thessaly, 384 46, Nea
Ionia, Volos, Greece, Email: tsikliras@uth.gr

We collected and analyzed the global captured production of marine mammals, as it is
recorded by the Food and Agricultural Organization (FAO) for the period 1950-2004.
As odd and old-fashioned as it seems, there are still nations that fish/hunt dolphins,
seals and whales. Overall, 73 species or groups of species (henceforth called species)
are being exploited by 53 nations across the world’s oceans, even in freshwater areas
that are inhabited by only a few species. The global production of marine mammals in
2004 was 529000 individuals, exhibiting a significant decrease compared to the
1100000 individuals that had been collected in 1951. This decline is mainly attributed
to the extermination of most species and the marine mammal protection policy adopted
by international organizations, rather than to a decrease in fishing/hunting effort. Spain,
Japan and USA are reported to exploit the highest number of species (28, 27 and 27,
respectively), while Canada, Norway and Greenland the highest quantities. Most
marine mammal species are captured in the Antarctic (54 species) and the highest
quantities (490000 individuals) in the northern Atlantic. No production appears for the
Mediterranean and the Black Sea since 1990. Lately, the harpseal (Phoca
groenlandica) is the species, which accounts for the highest catches (around 390000
individuals globally) and is mainly captured across the Arctic Ocean. Its congenerics,
along with baleen whales (Balaenopteridae), physeters (Physeteridae) and dolphins
(Delphinidae) are also captured in high quantities. The harpseal is also the species that
has been mostly exploited (around 17×106 individuals) between 1950 and 2004,
followed by the seals P. hispida (3×106 individuals), Callorhinus ursinus (2.3×106
individuals) and P. caspica (2.3×106 individuals). As far as the cetaceans are
concerned, the populations of spermwhale (Physeter catodon), finwhale (Balaenoptera
physalus), pilot whale (Globiceplala melas) and beluga whale (Delphinapterus leucas)
have been mostly exploited during the 1950-2004 period.
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ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ KINAΣHΣ ΤΗΣ ΚΑΖΕΙΝΗΣ 2
(CK2) ΣΤΟ ΕΝΤΟΜΟ RAGOLETIS CERASI
Γουλιελµάκη Μαρία1, Νίκος Παπαδόπουλος2 και Κάτια Κοµητοπούλου1
1Πανεπιστήµιο

Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστηµιόπολις, Αθήνα 15701. 2Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Εντοµολογίας και Εφαρµοσµένης Ζωολογίας, Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,Βόλος

H κινάση της καζεΐνης 2 (CK2) είναι µια κινάση σερίνης/θρεονίνης και υπάρχει σε όλους τους ευκαρυωτικούς οργανισµούς. Εντοπίζεται τόσο στο κυτταρόπλασµα όσο
και στον πυρήνα των κυττάρων. Η CK2 φωσφορυλιώνει περισσότερα από 100 υποστρώµατα, πολλά από τα οποία εµπλέκονται σε µεταβολικές και αναπτυξιακές διαδικασίες όπως, η κυτταρική διαίρεση, η κυτταρική ανάπτυξη, ο κιρκαδικός ρυθµός και η
µεταγωγή σήµατος. Η CK2 είναι ένα ετεροτετραµερές και αποτελείται από δύο καταλυτικές (άλφα) και δύο ρυθµιστικές (βήτα) υποµονάδες. Στη Drosophila melanogaster,
έχουν αποµονωθεί τέσσερα γονίδια που κωδικοποιούν για µια υποµονάδα CK2 α
(DmCK2alpha) και τρεις υποµονάδες CK2 β (DmCK2beta, DmCK2beta΄ και
DmCK2beta tes). Στην παρούσα µελέτη περιγράφονται τα αποτελέσµατα της πορείας
αποµόνωσης των cDNA µορίων των υποµονάδων α και β της κινάσης CK2 του
Ragoletis cerasi µε τη µέθοδο RT-PCR. Σύγκριση των προβλεπόµενων αµινοξικών
αλληλουχιών των υποµονάδων α και β, έδειξε υψηλή οµολογία µε τις αντίστοιχες κινάσες της ∆ροσόφιλας. Τα cDNA µόρια κλωνοποιήθηκαν σε φορείς έκφρασης, και οι
ανασυνδυασµένες υποµονάδες RcCK2α και RcCK2β εκφράστηκαν στο βακτηριακό
στέλεχος BL21 της Escherichia coli. Μελετήθηκε επίσης, η ενεργότητα της ενδογενούς
κινάσης CK2 του εντόµου Ragoletis σε ολικό εκχύλισµα από διαπαυσικές και µη διαπαυσικές νύµφες χρησιµοποιώντας ως υπόστρωµα την ανασυνδυασµένη ριβοσωµική πρωτεΐνη MgΡ1 του µυδιού.
To πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών (EΛΚΕ 2009, 70/4/5706 στην Κ.Κ)
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ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF CASEIN KINAΣE 2 (CK2) IN THE
INSECT RAGOLETIS CERASI
Maria Goulielmaki1, Nikos Papadopoulos2, and Katia Komitopoulou1
1University of Athens, Faculty of Biology, Department of Genetics and Biotechnology,
Panepistimiopolis, Athens 15701. 2 University of Thessaly, Laboratory of Entomology and
Applied Zoology Department of Agriculture, Crop Production and Rural Environment, Volos

Casein kinase is a ubiquitous eukaryotic ser/thr protein kinase present in the nucleus
and cytoplasm. CK2 is known to phosphorylate more than 100 substrates, many of
which are involved in the control of cell division, cell growth, in circadian rhythm and in
signal transduction. Protein casein kinase 2 (CK2) is a heterotetramer composed of
two catalytic (alpha) and two regulatory (beta) subunits. In Drosophila melanogaster,
four genes encoding for one CK2alpha (DmCK2alpha) and three CK2beta
(DmCK2beta, DmCK2beta' and DmCK2beta tes) subunits have been identified. We
present here the construction of the cDNA molecules of CK2 alpha and beta subunits
in the insect Ragoletis cerasi, by RT-PCR. Their predicted amino acid sequences
showed great similarity with the homologous kinases of other eukaryotic species,
especially of insects. The cDNAs were cloned into expression vectors, and the
recombinant subunits RcCK2α and RcCK2β were expressed in the BL21 strain of
Escherichia coli. The activity of the endogenous Ragoletis CK2 was also studied in
total extracts from diaupasic and non diaupasic pupae, using as a substrate the
recombinant ribosomal protein MgΡ1 of M. galloprovincialis.
This project was supported by the Special Account for Research Grants of the University of
Athens (70/4/5706 to Κ.Κ)
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Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ JNKS KAI p38-MAPKs ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΒΡΑΓΧΙΑ ΤΟΥ Mytilus galloprovincialis, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ
Γουργού Ε., Αγγελή Ι.-Κ., Μπέης Ι., Γαϊτανάκη Κ.
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη Ιλίσια, 157 84

Το θερµικό είναι µια από τις πιο συνήθεις µορφές στρες που καλούνται να αντιµετωπίσουν τα θαλάσσια δίθυρα της υποπαραλιακής ζώνης, όπως το M. galloprovincialis.
Στην παρούσα εργασία, η υπερθερµία βρέθηκε ότι προκαλεί την ενεργοποίηση και τη
µετάβαση των ενεργών JNKs και p38-MAPK (κύριων υπο-οικογενειών των MAPKs)
στον πυρήνα των κυττάρων των βραγχίων του M. galloprovincialis. Πιστοποιήθηκε
επίσης ότι στο πυρηνικό διαµέρισµα, οι συγκεκριµένες κινάσες επάγουν την ενεργοποίηση διαφόρων µεταγραφικών παραγόντων που αποτελούν υποστρώµατά τους
όπως ο c-jun, ο NFκB και ο ATF2. Ειδικότερα, µετά από χρήση των αντίστοιχων ειδικών αναστολέων, SB203580 για την p38-MAPK και SP600125 για τις JNKs, βρέθηκε
ότι η µεν p38-MAPK σχετίζεται µε την ενεργοποίηση του ATF2 και της p65 υποµονάδας του NFκB, ενώ οι JNKs διαµεσολαβούν στην ενεργοποίηση του ATF2 και του cjun. Η ενεργοποίηση αυτών των κινασών, βρέθηκε ότι οδηγεί, επίσης, στην επαγωγή
της έκφρασης γονιδίων µε προστατευτικό ρόλο. Ειδικότερα, η p38-MAPK εµπλέκεται
στην επαγόµενη µεταγραφή του γονιδίου της πρωτεΐνης θερµικού σοκ Hsp70, ενώ οι
JNKs στην επαγόµενη µεταγραφή του γονιδίου της µεταλλοθειονίνης ΜΤ20. Η µελέτη
της επίδρασης του θερµικού στρες στο ρυθµό απόπτωσης των κυττάρων των βραγχίων (µέσω της ανίχνευσης του θραύσµατος του παράγοντα PARP) έδειξε ότι και οι δύο
πρωτεϊνικές κινάσες (p38-MAPK και JNKs), έχουν προστατευτικό ρόλο στα αρχικά
στάδια του στρες, καθυστερώντας την έναρξη της απόπτωσης (στις 8 ώρες επίδρασης). Επιπλέον, η αναστολή της δράσης των µελετούµενων κινασών, βρέθηκε ότι επιταχύνει σηµαντικά την επαγωγή προ-αποπτωτικών γεγονότων, καθώς στην περίπτωση αυτή η θραύση του PARP ανιχνεύεται ήδη από την πρώτη ώρα έκθεσης στην υπερθερµία.
Η παρούσα έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από προγράµµατα του Ε.Λ.Κ.Ε (ΕΚΠΑ).
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ACTIVATION OF JNKs AND p38-MAPKs CONTRIBUTES TO DELAY OF
THERMAL STRESS-INDUCED APOPTOTIC EVENTS IN Mytilus
galloprovincialis
Gourgou E., Aggeli I-K., Beis I., and Gaitanaki C.
Dept. of Animal & Human Physiology, School of Biology, National & Kapodistrian University of
Athens, University Campus, Ilisia, 157 84

Thermal stress is a common form of adverse environmental stress that marine bivalves
of the intertidal zone, like M. galloprovincialis, face routinely. In this study, hyperthermia
was found to cause activation of JNKs and p38-MAPK (main MAPK subfamilies) in M.
galloprovincialis gill tissue as well as their translocation to the nucleus. Being in the
nuclear compartment, these kinases induced phosphorylation thus activation of a
number of transcription factors like c-jun, ATF2 and NFκB. In particular, using selective
inhibitors i.e. SB203580 for p38-MAPK and SP600125 for JNKs, p38-MAPK was found
to be involved in ATF2 and p65-NFκB subunit activation, whereas JNKs in ATF2 and cjun activation. Furthermore, activation of these two kinases leads to the upregulation of
cytoprotective genes. Thus, p38-MAPK was observed to mediate hyperthermiainduced transcription of hsp70 (heat shock protein 70), while JNKs were found to
mediate hyperthermia-induced transcription of MT20 (metallothionein 20). Studying the
effect of hyperthermia on cellular apoptosis (by detection of PARP fragmentation) in gill
tissue, revealed that p38-MAPK and JNKs play a protective beneficial role in the first
stages of the stressful condition investigated, delaying initiation of apoptosis (which
begins after 8 hours of exposure). Furthermore, inhibition of the kinases studied was
found to significantly accelerate the induction of apoptosis, since the apoptotic hallmark
event of PARP fragmentation was detected after only one hour of exposure to
hyperthermia.
This work was funded by grants from the Special Research Account (University of Athens)
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΩΠΗΠΟ∆ΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Γρηγοράτου Μ.1, Σ. Ζερβουδάκη2, ∆. Κουτσούµπας1
1Πανεπιστήµιο
2Ελληνικό

Αιγαίου, Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας, Μυτιλήνη
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστ. Ωκεανογραφίας Αθήνα

Tα Kωπήποδα αντιπροσωπεύουν περίπου το 80 % της βιοµάζας του µεσοζωοπλαγκτού, παίζοντας σηµαντικό ρόλο στη µεταφορά ενέργειας από το φυτοπλαγκτόν
στα ανώτερα τροφικά επίπεδα των πελαγικών οικοσυστηµάτων. Η µελέτη των ρυθµών
παραγωγής και διατροφής συµβάλει στη κατανόηση της ροής του άνθρακα στα τροφικά πλέγµατα. H παρούσα µελέτη, εξετάζει την παραγωγή και την διατροφή των κυρίαρχων ειδών των Kωπηπόδων σε εποχική κλίµακα στην παράκτια περιοχή του Αγίου
Κοσµά (Σαρωνικός Κόλπος). Τα είδη που µελετήθηκαν είναι τα: Clausocalanus
furtatus (Οκτώβριος 2009), Nannocalanus minor (∆εκέµβριoς 2009), Oncaea media
(Φεβρουάριος 2010) και Αcartia clausi (Απρίλιος 2010). Για την εκτίµηση της παραγωγής αυγών και της διατροφής των Κωπηπόδων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της
επώασης θηλυκών ατόµων σε φυσικό θαλασσινό νερό και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος για 24 h. Μετά από την περίοδο επώασης, συλλέχθηκαν δείγµατα για την µέτρηση του φυτοπλαγκτού (χλωροφύλλη-α) και του µικροζωοπλαγκτού (Βλεφαριδοφόρα), ενώ έγινε καταµέτρηση των αυγών και του µήκους των θηλυκών ατόµων για τον
υπολογισµό της βιοµάζας τους. Τη µεγαλύτερη παραγωγή αυγών παρουσίασε το είδος N.minor (14 ± 3,9 egg ind-1 day-1), ενώ τη µικρότερη το είδος Α.clausi (11 ± 6 egg
ind-1 day-1). Όσο αφορά την κατανάλωση στο φυτοπλαγκτό, ο ρυθµός αποµάκρυνσης
της τροφής παρουσίασε διακυµάνσεις µεταξύ των ειδών, µε µέγιστη τιµή στο είδος N.
minor (100,5 ± 66 ml ind-1 d-1) και ελάχιστη στο είδος Α. clausi.( 2,9 ± 11,5 ml ind-1 d1). Με την ολοκλήρωση των πειραµάτων και των αναλύσεων, θα µπορέσουµε να εξετάσουµε καλύτερα πως η εποχική διακύµανση των περιβαλλοντικών παραµέτρων και
της συγκέντρωσης τροφής (π.χ. φυτοπλακτόν και µικροζωοπλαγκτόν) επηρεάζει την
παραγωγή και την διατροφή των Κωπηπόδων στο συγκεκριµένο παράκτιο οικοσύστηµα του Σαρωνικού Κόλπου.
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PRODUCTION AND GRAZING OF COPEPODS IN A COASTAL ECOSYSTEM
OF SARONIKOS GULF
Grigoratou Μ.1, S. Zervoudaki2, D. Koutsoumpas1
1Aegean
2Hellenic

University, Department of Marine Science, Lesvos
Center for Marine Research, Institute of Oceanography, Athens

Copepods represent about the 80% of the mesozooplankton biomass, having an
important role in the transport of energy from the phytoplankton to the higher food
levels of the pelagic ecosystem. The study of vital rates contributes in the estimation of
the carbon flow in the food webs. The present study examines the production and
grazing of the dominant species of Copepods in a seasonal scale in a coastal region of
Ag. Kosmas (Saronikos Gulf). The species that were studied are: Clausocalanus
furtatus (October 2009), Nannocalanus minor (December 2009), Oncaea media
(February 2010) and Acartia clausi (April 2010). To estimate copepod egg production
and grazing, we used the incubation method of female individuals in natural sea water
and in ambient temperature for 24 h. After that period, samples were collected for
phytoplankton (chlorophyll-a) and mikrozooplankton (Ciliates) measurements, whereas
the number of the eggs and length of the females were counted for estimation of their
biomass. The highest egg production was observed in the species N. minor (14 ± 3,9
egg ind-1 day-1), whereas the smallest one was observed in the species A. clausi (11
±6 egg ind-1 day-1). Concerning the consumption in phytoplankton, the clearance rate
presented variability among the species, with the highest value observed in species N.
minor (100,5 ± 66 ml ind-1 d-1) and the smallest one in spieces A. clausi. (2,9 ± 11,5
ml ind-1 d-1). After the completion of experiments and analyses, we will be able to
examine better how the seasonal fluctuation of environmental parameters and the
concentration of food (eg phytoplankton and mikrozooplankton) influence the
production and the grazing of Copepods in this coastal ecosystem of the Saronikos
Gulf.
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Γρίβας Ιωάννης N.1*, Νάντια Καβροχωριανού2, Έρα Ταουφίκ3, Σύλβα Χαραλάµπους2 και Ιωάννης Π. Τρουγκάκος1
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Ζωγράφου, 15784, Αθήνα; 2 Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ, Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής, 11521, Αθήνα, 3 Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Εργαστήριο/Μονάδα ∆ιαγονιδιακής Τεχνολογίας, 11521, Αθήνα

1

Η εκκρινόµενη µορφή της Apolipoprotein J/Clusterin (CLU) δρα ως εξωκυττάρια µοριακή συνοδός και αποτελεί έναν αξιόπιστο βιολογικό δείκτη γήρανσης. Η CLU εµπλέκεται λειτουργικά σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις συµπεριλαµβανοµένων του
διαβήτη, της αθηρωµάτωσης, των νευροεκφυλιστικών ασθενειών και της καρκινογένεσης. Επιπρόσθετα, η CLU παρουσιάζει βιοϊατρικό ενδιαφέρον αφού πολυµορφισµοί
του γονιδίου έχει δειχθεί ότι συσχετίζονται µε την ύστερη εµφάνιση της ασθένειας
Alzheimer. Ακόµη η CLU αποτελεί θεραπευτικό στόχο antisense ολιγονουκλεοτιδίων
σε κλινικές δοκιµές φάσης ΙΙΙ σε πολλούς τύπους καρκίνου. Σε προηγούµενες µελέτες
δείξαµε ότι η CLU αποτελεί έναν ευαίσθητο βιο-αισθητήρα αυξηµένου οξειδωτικού
φορτίου καθώς και ότι η CLU δρα ενδοκυττάρια καταστέλλοντας την προ-αποπτωτική
δράση της πρωτεΐνης Bax. Συµπερασµατικά προτάθηκε ότι η CLU συµµετέχει στην
καρκινογένεση συµβάλλοντας σε ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των καρκινικών
κυττάρων, την ανθεκτικότητα στην απόπτωση. Επιπλέον, προκαρτακτικά δεδοµένα
από γονιδιωµατικές µικροσυστοιχίες έδειξαν ότι η CLU συµµετέχει στη ρύθµιση του
µονοπατιού σηµατοδότησης της ινσουλίνης και εµπλέκεται στις αποκρίσεις του κυττάρου σε θραύσεις του DNA (Trougakos et al., µη δηµοσιευµένα δεδοµένα). Καθώς τα
ανωτέρω δεδοµένα παρέχουν καινοτόµες θεωρήσεις σχετικά µε τη εµπλοκή της CLU
στην ανθρώπινη γήρανση και την καρκινογένεση, επιχειρείται η δηµιουργία διαγονιδιακών ποντικών CLU για τη µελέτη της λειτουργίας του εν λόγω βιοµορίου σε in vivo
µοντέλα θηλαστικών. Ειδικότερα, θα δηµιουργηθούν ποντίκια µε γενικευµένη ιστική
υπερέκφραση CLU. Η διαδικασία κλωνοποίησης αλλά και οι προκαταρκτικές µελέτες
θα αναφερθούν.
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PRELIMINARY STUDIES FOR THE ESTABLISHEMENT OF
APOLIPOPROTEIN J/CLUSTERIN TRANSGENIC MICE
Grivas Ioannis N.1*, Nadia Kavrochorianou2, Era Taoufik3, Sylva Haralambous2,
and Ioannis P. Trougakos1
Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens, Athens
15784, Greece. 2 Hellenic Pasteur Institute, Transgenic Technology Laboratory/Unit, Athens
11521, Greece. 3 Hellenic Pasteur Institute, Molecular Genetics Laboratory, Athens 11521,
Greece

1

Secretory Clusterin/Apolipoprotein J (CLU) is an extracellular chaperone and a reliable
biomarker of in vivo and in vitro ageing. Moreover, CLU has been functionally
implicated in many pathological conditions including diabetes, atherosclerosis,
degenerative diseases and tumorigenesis. CLU has attracted significant biomedical
interest as variants of the gene were found to correlate with the late onset of the
Alzheimer’s disease. Moreover, CLU is currently an antisense target in phase III clinical
trials for various types of cancer. We have previously found that CLU is an extremely
sensitive cellular biosensor of even minute alterations in the cellular oxidative load and
that it functions also intracellularly by suppressing Bax pro-apoptotic activities.
Therefore, we proposed that CLU may enhance tumorigenesis by contributing to one of
the major characteristics of cancer cells, namely resistance to apoptosis. Additionally,
genome-wide microarrays have shown that CLU regulates the GH/IGF-1 regulatory
axis and is implicated in DNA damage cell responses (Trougakos et al., unpublished
data). As these findings provide novel insights regarding CLU functional implication in
human ageing and carcinogenesis we sought to develop CLU transgenic mice in order
to study CLU function in vivo at mammalian models. Mice with ubiquitous CLU
overexpression will be established. Our cloning strategy and preliminary efforts will be
reported.
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ
ΤΟΥ ΜΥ∆ΙΟΥ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (Lmk.)
∆ανελλάκης ∆ηµήτριος και Στέφανος Νταϊλιάνης
Τοµέας Βιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26500, Πάτρα.

Στην παρούσα µελέτη διερευνώνται οι πιθανές επιπτώσεις των αποβλήτων που
προέρχονται από ελαιοτριβεία τριών φάσεων σε ιστούς του µυδιού Mytilus
Galloprovincialis. Άτοµα που εκτέθηκαν σε διαφορετικές αραιώσεις αποβλήτου για 5
ηµέρες παρουσίασαν µεγάλη θνησιµότητα σε αραιώσεις 1/100 και 1/500, ενώ µεγαλύτερες αραιώσεις του αποβλήτου (1/1000 και 1/10000), στις οποίες η θνησιµότητα µειώθηκε σηµαντικά, χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση α) της σταθερότητας των λυσοσωµικών µεµβρανών σε αιµοκύτταρα της αιµολέµφου (LMS), β) της συχνότητας
εµφάνισης µικροπυρήνων (ΜΝ) και κυτταρικών ανωµαλιών σε αιµοκύτταρα και γ) της
δραστικότητας της ακετυλχολινεστεράσης (AChE) στην αιµόλεµφο, τον πεπτικό αδένα
και τα βράγχια των εκτιθέµενων ατόµων. Σύµφωνα µε τα εξαγόµενα αποτελέσµατα,
άτοµα που εκτέθηκαν σε αραιώσεις 1/1000 και 1/1000 του αποβλήτου, εµφάνισαν
σηµαντική µείωση του χρόνου αποσταθεροποίησης των λυσοσωµικών µεµβρανών
των αιµοκυττάρων τους, µε ταυτόχρονη αύξηση της συχνότητας εµφάνισης µικροπυρήνων και κυτταρικών ανωµαλιών. Επιπλέον, σηµαντική µείωση της δραστικότητας
της AChE παρατηρήθηκε σε όλους τους ιστούς (αιµόλεµφος, πεπτικός αδένας και
βράγχια), σε σχέση µε τα αντίστοιχα επίπεδα δραστικότητας που µετρήθηκαν στους
ιστούς ατόµων που δεν εκτέθηκαν στο απόβλητο. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, το
υψηλό οργανικό φορτίο, η µεγάλη συγκέντρωση φαινολών, καθώς και η ύπαρξη µεταλλικών στοιχείων µπορεί να ευθύνονται για την πρόκληση των επιβλαβών επιπτώσεων του αποβλήτου σε υδρόβιους οργανισµούς, όπως τα ∆ίθυρα µαλάκια, προκαλώντας σηµαντικές βλάβες τόσο σε κυτταρικό όσο και σε µοριακό επίπεδο.
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BIOLOGICAL IMPACTS OF OLIVE OIL MILL WASTEWATER IN TISSUES OF
MUSSEL MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (Lmk.)
Danellakis Dimitrios and Stefanos Dailianis
Section of Animal Biology, Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Patras,
26500, Patra, Greece.

The present study investigates the biological effects of olive oil mill wastewaters
(OMW) on tissues of mussels Mytilus galloprovincialis. Mussels exposed to different
quantities of OMW (dilution factors 1/100 and 1/500) for 5 days showed increased
levels of mortality, while in mussels showed significantly increased levels of viability
after exposure to lower quantities of the OMW (dilution factors 1/1000 and 1/1000),
stress-indices, such as lysosomal membrane stability via the neutral red retention
assay (NRR), acetylcholinesterase (AChE) activity and micronuclei frequency (MN),
were measured in different tissues, like haemolymph, digestive gland and gills.
According to the results of the present study, decreased NRR times and significantly
elevated levels of MN and nuclear abnormalities were observed in haemocytes of
exposed mussels in each case. Moreover, mussels exposed to either 1/1000 or
1/10000 diluted OMW showed significantly decreased levels of AChE activity in
haemolymph, digestive gland and gills, compared with levels measured in the
respective tissues of control mussels. The results of the present study indicates that
biological effects of OMW could be due to the high organic loading toxicity of OMW, its
high levels of phenolic compounds, as well as the presence of metallic anions, thus
giving rise to the hypothesis that short-time exposure of marine organisms to OMW
could resulted in the induction of severe cytotoxic and genotoxic damage.
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ΤΟ ALTER EGO ΤΟΥ “ΥΠΝΟΥ” : “ΘΑΝΑΤΟΣ” ΣΤΗ ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Arabidopsis thaliana
∆άρας Γεράσιµος1, Σταµάτης Ρήγας1, Bryan Penning2, ∆ήµητρα Μηλιώνη1,
Maureen C. McCann2, Nicholas C. Carpita3, Κωσταντίνος Φασσέας1 και Πολυδεύκης Χατζόπουλος1
1Τµήµα

Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών; 2Department of
Biological Sciences, Purdue University, USA; 3Department of Botany and Plant Pathology,
Purdue University, USA

Η λειτουργική ανάλυση µεταλλάξεων γονιδίων που κωδικοποιούν συνθετάσες της κυτταρίνης (CesAs) έχει αποκαλύψει ότι η εναπόθεση της κυτταρίνης στα φυτά προϋποθέτει τη συνεργιστική λειτουργία πολυάριθµων CesA πρωτεϊνικών υποµονάδων. Με τη
σάρωση πληθυσµού γενετικά µεταλλαγµένων φυτών Arabidopsis thaliana αποµονώθηκε η ηµικυρίαρχη µετάλλαξη thanatos (than), η οποία εµφανίζει πρόβληµα στην επιµήκυνση και αρχιτεκτονική των κυττάρων. Σε οµοζυγωτή κατάσταση το µετάλλαγµα
than είναι θνησιγόνο, ενώ σε ετεροζυγωτή κατάσταση η ανάπτυξη περιορίζεται δραµατικά, µε αποτέλεσµα τα άτοµα να εµφανίζουν νανισµό και διογκωµένη ρίζα. Η περιεκτικότητα σε κυτταρίνη µειώνεται κατά 20% στα ετεροζυγωτά φυτά, ενώ στα οµοζυγωτά µειώνεται περαιτέρω κατά 40%, υποδηλώνοντας συσχέτιση µεταξύ φαινοτυπικής κατάστασης και γενοτυπικής ταυτότητας της µετάλλαξης. Μοριακή χαρτογράφηση
της µετάλλαξης αποκάλυψε νουκλεοτιδική αντικατάσταση που προκαλεί αλλαγή της
Προλίνης (578) σε Σερίνη στο καταλυτικό τµήµα του γονιδίου Αt5g05170 (CesA3).
Πολλαπλή πρωτεϊνική ευθυγράµµιση έδειξε ότι η Προλίνη είναι συντηρηµένη µεταξύ
φυτικών και µη οργανισµών που συνθέτουν κυτταρίνη, αναδεικνύοντας τη σηµασία
της στη δοµή και λειτουργία του συµπλέγµατος συνθετάσης της κυτταρίνης (ΣΣΚ). Η
ab initio πρόβλεψη µοριακής απεικόνισης έδειξε ότι η αµινοξική υποκατάσταση σε Σερίνη ενδέχεται να τροποποιεί τη δευτεροταγή δοµή του καταλυτικού κέντρου της συνθετάσης. Η ενσωµάτωση και λειτουργική έκφραση του µεταλλαγµένου γονιδίου CesA3
(P578S) σε φυτά αγρίου τύπου προκάλεσε, σε συνάρτηση µε τον αριθµό των διαγονιδιακών ενθέσεων, την εµφάνιση φαινοτύπου παρόµοιου µε το κυρίαρχο αρνητικό
πρότυπο των µεταλλαγµάτων than. Τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν ότι η λειτουργικότητα του ΣΣΚ καθυστερεί ή αναστέλλεται εξαιτίας της ενσωµάτωσης των προβληµατικά αναδιπλωµένων υποµονάδων CesA3.
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THE EFFECT OF THANATOS MUTATION ON THE BIOGENESIS OF
PRIMARY CELL WALL IN Arabidopsis thaliana
Daras Gerasimos1, Stamatis Rigas1, Bryan Penning2, Dimitra Milioni1, Maureen C.
McCann2, Nicholas C. Carpita3, Constantinos Fasseas1 and Polydefkis Hatzopoulos1
1

Department of Agricultural Biotechnology, Agricultural University of Athens, Iera Odos 75,
Athens 11855, Greece; 2 Department of Biological Sciences, Purdue University, West
Lafayette, IN47907, USA; 3 Department of Botany and Plant Pathology, Purdue
University,West Lafayette, IN 47907, USA

Genetic functional analyses of mutants in plant genes encoding cellulose synthases
(CesAs) have suggested that cellulose deposition requires the activity of multiple CesA
proteins. Here, a genetic screen has led to the identification of thanatos (than), a
semidominant mutant of Arabidopsis thaliana with impaired growth of seedlings.
Homozygous seedlings of than germinate and grow but do not survive. In contrast to
other CesA mutants, heterozygous plants are dwarfed and display a radially swollen
root phenotype. Cellulose content is reduced by approximately one-fifth in
heterozygous and by two-fifths in homozygous plants, showing gene-dosage
dependence. Map-based cloning revealed an amino acid substitution (P578S) in the
catalytic domain of the AtCesA3 gene, indicating a critical role for this residue in the
structure and function of the cellulose synthase complex. Ab initio analysis of the
AtCesA3 subdomain flanking the conserved proline residue predicted that the amino
acid substitution to serine alters protein secondary structure in the catalytic domain.
Gene dosage-dependent expression of the AtCesA3 mutant gene in wild-type A.
thaliana plants resulted in a than dominant-negative phenotype. We propose that the
incorporation of a mis-folded CesA3 subunit into the cellulose synthase complex may
stall or prevent the formation of functional rosette complexes.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ
ΤΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ
∆ασκαλάκης Α.Ε., Αποστολίδης Α.Π.
Εργαστήριο Ιχθυοκοµίας-Αλιείας, Τοµέας Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ.
E-mail: apaposto@agro.auth.gr

Οι πληθυσµοί άγριας πέστροφας των Βαλκανίων και ιδιαίτερα της Ελλάδας χαρακτηρίζονται από εκτεταµένη µορφολογική και γενετική ποικιλότητα. Μάλιστα, όσον αφορά
τη γενετική ποικιλότητα, προηγούµενες έρευνες αποκάλυψαν την ύπαρξη σηµαντικής
ετερογένειας ακόµη και µεταξύ πληθυσµών πέστροφας που διαβιούν σε διαφορετικούς παραπόταµους του ίδιου ποτάµιου συστήµατος. Σε µια παρόµοια περίπτωση η
ανάλυση της αλληλουχίας του µιτοχονδριακού DNA του πληθυσµού άγριας πέστροφας της Αράπιτσας (Νάουσα) αποκάλυψε διαφοροποίηση από τον γειτονικό πληθυσµό του Τριπόταµου (Βέροια). Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η σύγκριση της γενετικής σύστασης των δύο πληθυσµών στο επίπεδο του πυρηνικού DNA µε τη βοήθεια
των µικροδορυφορικών δεικτών. Με βάση τα πρώτα αποτελέσµατα, όλα τα άτοµα των
δύο πληθυσµών που εξετάστηκαν βρέθηκαν οµόζυγα, µε κοινά αλληλόµορφα, σε επτά
από τους οκτώ µικροδορυφορικούς δείκτες. ∆ιαφοροποίηση βρέθηκε σε έναν µόνο
δείκτη όπου ενώ στον Τριπόταµο βρέθηκαν δύο αλληλόµορφα στην Αράπιτσα όλα τα
άτοµα ήταν και πάλι οµόζυγα. Η περαιτέρω ανάλυση των δειγµάτων µε περισσότερους δείκτες είναι απαραίτητη ώστε να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για τη γενετική δοµή των πληθυσµών. Σε κάθε περίπτωση, τα ιδιαίτερα µορφολογικά και γενετικά
τους χαρακτηριστικά και οι κίνδυνοι εξαφάνισης των τοπικών αποθεµάτων των δύο
πληθυσµών (π.χ. ανθρωπογενείς επεµβάσεις, περιορισµένο εύρος διαβίωσης) καθιστούν αναγκαία την άµεση λήψη διαχειριστικών µέτρων για την προστασία τους.
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COMPARISON OF THE GENETIC STRUCTURE BETWEEN BROWN TROUT
POPULATIONS FROM TRIPOTAMOS AND ARAPITSA BASED ON
MICROSATELLITE MARKERS
Daskalakis A.E., Apostolidis A.P.
Lab of Ichthyology & Fisheries, Department of Animal Production, Faculty of Agriculture,
Aristotle University of Thessaloniki

Brown trout populations from Balkans and particularly from Greece present extensive
morphological and genetic variation. As it concerns the genetic variation, previous
studies revealed extensive divergence even among trout populations living in
tributaries of the same river system. In a similar case, sequence analyses of the control
region of mitochondrial DNA revealed divergence between trout populations from
Arapitsa (Naousa) and Tripotamos (Veria). The aim of this study was the comparison
of the genetic structure of these two populations using microsatellite markers. Based
on first results, the two populations were fixed with similar alleles at seven
microsatellite markers. Differentiation was found in only one marker which revealed two
alleles at the population of Tripotamos while in Arapitsa all individuals were again fixed.
However, further genetic analyses are needed to examine in detail the genetic
structure of these populations. In any case, the particular morphologic and genetic
characteristics of these populations, combined with the human activities in the area,
make urgent and necessary the application of a plan in order to conserve and manage
the local populations.
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ΤΟ ΓΕΝΟΣ LEPIOTA (BASIDIOMYCOTA) ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΕΙΝΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
ΤΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ
∆εληβοριάς Π., Ζ. Γκόνου-Ζάγκου & Ε. Καψανάκη-Γκότση
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Οικολογίας και Ταξινοµικής, Πανεπιστηµιούπολη, GR 15784, Αθήνα

Το γένος Lepiota ανήκει στην οικογένεια Agaricaceae των Βασιδιοµυκήτων, µε περίπου 400 καταγεγραµµένα είδη παγκοσµίως. Τα µέλη του γένους χαρακτηρίζονται από
την παραγωγή βασιδιοκαρπίων µε συνδυασµό χαρακτήρων που περιλαµβάνει πίλο
µε λεπιοειδή διακόσµηση, ελεύθερα ανοικτόχρωµα ελάσµατα και λευκά, συνήθως δεξτρινοειδή βασιδιοσπόρια. Το γένος περιλαµβάνει είδη που µπορούν να προκαλέσουν
θανατηφόρες δηλητηριάσεις, καθώς παράγουν επικίνδυνους τοξικούς µεταβολίτες παρόµοιους µε εκείνους που παρατηρούνται στα θανατηφόρα είδη του γένους Amanita.
Αν και ο προσδιορισµός δειγµάτων στο επίπεδο του γένους είναι µάλλον εύκολος, ο
προσδιορισµός στο επίπεδο του είδους ενέχει σηµαντικές δυσκολίες καθώς προϋποθέτει λεπτοµερή περιγραφή µικροσκοπικών χαρακτήρων όπως η µορφολογία των βασιδιοσπορίων και των χειλοκυστιδίων και η δοµή της επιδερµίδας του πίλου. Η γνώση
της ποικιλότητας του γένους Lepiota στην Ελλάδα είναι ελλιπής. Στην επιστηµονική
βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί 13 είδη του γένους, συνήθως χωρίς να συνοδεύονται
από αναλυτικές περιγραφές και ταξινοµικό σχολιασµό, ενώ άλλα 7 είδη περιλαµβάνονται σε φωτογραφικά λευκώµατα και οδηγούς πεδίου. Στο πλαίσιο της παρούσας µελέτης συλλέχθηκαν 41 δείγµατα του γένους από την ορεινή περιοχή των Αγράφων (Ν.
Πίνδος) και προσδιορίστηκαν 11 είδη, τα Lepiota aspera, L. castanea, L. clypeolaria,
L. cristata, L. erminea, L. forquignonii, L. ignivolvata, L. lilacea, L. oreadiformis, L.
subgracilis και L. subincarnata. Από αυτά, τα L. forquignonii, L. lilacea, L. subgracilis
και L. subincarnata αναφέρονται για πρώτη φορά στην ελληνική επιστηµονική βιβλιογραφία. Όλα τα προσδιορισθέντα δείγµατα είναι κατατεθειµένα στο Μυκητολογικό
Ερµπάριο (ATHU–M) του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

32nd Scientific Conference of the Hellenic Association for Biological
Sciences
Karpenissi, May 20-22, 2010

91

THE GENUS LEPIOTA (BASIDIOMYCOTA) IN THE MOUNTAINOUS REGION
OF AGRAPHA
Delivorias P., Z. Gonou-Zagou & E. Kapsanaki-Gotsi
University of Athens, Department of Biology, Section of Ecology & Systematics,
Panepistimiopolis, GR 15784, Athens

The genus Lepiota belongs to the family Agaricaceae of the Basidiomycota, comprising
about 400 species worldwide. The members of the genus are characterized by
basidiocarps that combine characters such as a scaly pileus, free, pale-coloured
lamellae, and white, usually dextrinoid basidiospores. Some species produce toxic
metabolites similar to those of the deadly poisonous Amanita species. Although the
determination of specimens at the generic level rarely leaves room to doubt, the
identification of species may prove difficult, as it requires a thorough description of
microscopic characters including the structure of the pileipellis and the morphology of
basidiospores and cheilocystidia. Τhe diversity of Lepiota in Greece is not adequately
known. To date, 13 species have been reported in the scientific literature, in most
cases not accompanied by detailed descriptions and taxonomic notes. An additional 7
species are included in photographic albums and field guides. In this work, 41
specimens of the genus were collected from the mountainous region of Agrapha (S.
Pindos) and 11 species were identified, namely Lepiota aspera, L. castanea, L.
clypeolaria, L. cristata, L. erminea, L. forquignonii, L. ignivolvata, L. lilacea, L.
oreadiformis, L. subgracilis και L. subincarnata. Of these, L. forquignonii, L. lilacea, L.
subgracilis, and L. subincarnata are newly reported from Greece in the scientific
literature. All examined specimens are deposited in the ATHU–M Mycological
Herbarium of the University of Athens.
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ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΣΤΕΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΟΝΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΝΤΟΜΟ
SESAMIA NONAGRIOIDES
∆ηµαράς Παντελής, Κοντογιαννάτος ∆ηµήτριος και Άννα Κούρτη
Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Οι ορµόνες νεότητας (JHs) αποτελούν έναν από τους βασικότερους ρυθµιστές του βιολογικού κύκλου των εντόµων. Σε συνεργασία µε τα εκδυστεροειδή ρυθµίζουν την µετάβαση των εντόµων στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια και οργανώνουν τις µεταµορφωτικές τους δραστηριότητες. H αποδόµηση και κατά συνέπεια η ρύθµιση του τίτλου
των JHs στους ιστούς και την αιµολέµφο επιτυγχάνεται από τις εστεράσες της ορµόνης νεότητας (juvenile hormone esterases, JHEs). Σε προηγούµενη εργασία αποµονώθηκε και χαρακτηρίστηκε το cDNA του γονιδίου της εστεράσης της ορµόνης νεότητας (SnoJHE) στο έντοµο Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae). Στην εργασία αυτή µελετήθηκε η έκφραση του γονιδίου µε την τεχνική του ηµιποσοτικού RTPCR, τόσο σε σχέση µε την επίδραση ανάλογων ορµονών, όσο και σε διάφορα αναπτυξιακά στάδια της προνύµφης (διάπαυση και µη διάπαυση). Σε προνύµφες 4ου σταδίου εφαρµόστηκαν τοπικά 25 µg και 500 µg του χηµικού αναλόγου της JH,
methoprene, καθώς και συνδυασµός 25 µg methoprene και 2,5 µg του χηµικού αναλόγου της εκδυσόνης, RH-5992, για 12 h και 24 h. Από τους χειρισµούς αυτούς φάνηκε ότι η µεταγραφή του SnoJHE δεν επηρεάζεται. Σε συνθήκες µη διάπαυσης, (LD),
το SnoJHE µεταγράφεται σταθερά κατά το τέλος του 4ου, αρχές 5ου και κατά τη διάρκεια του 6ου προνυµφικού σταδίου. Τα επίπεδα µεταγραφής του αυξάνονται σταδιακά
από τη 2η ηµέρα του 5ου σταδίου ενώ την 3η ηµέρα του σταδίου αυτού εµφανίζει και τα
µέγιστα ποσοστά έκφρασης. Σε συνθήκες διάπαυσης, (SD), το SnoJHE παραµένει σε
σταθερά χαµηλά επίπεδα και εµφανίζει δύο µέγιστα, ένα κατά το µέσον της προδιάπαυσης και ένα κατά το µέσον της βαθειάς διάπαυσης.
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HORMONAL REGULATION AND DEVELOPMENTAL EXPRESSION OF THE
SESAMIA NONAGRIOIDES JUVENILE HORMONE ESTERASE GENE
Dimaras Pantelis, Dimitrios Kontogiannatos, and Anna Kourti
Department of Agricultural Biotechnology, Agricultural University of Athens,
Iera Odos 75, 11855, Athens

Juvenile hormone (JH) plays major roles in control of growth, development, metamorphosis, diapause and reproduction in insects. Degradation of JH in tissues and
hemolymph is the prime way in which hormone titers are regulated, and JH esterase
(JHE) has been thought to play key roles in the metabolism of JH. In previous study,
we isolated and characterized a juvenile hormone esterase gene (SnoJHE) from the
moth Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae). Semi-quantitative RT-PCR was
used to study the developmental expression and hormonal regulation of SnoJHE
transcripts. 4th instar larvae were treated with 25 µg and 500 µg of the juvenile
hormone analog methoprene and with a mixture of 25 µg methoprene and 2,5 µg of the
ecdysone analog, RH-5992 for 12 h and 24 h. Semi-quantitative RT-PCR showed that
SnoJHE transcripts were not changed after the hormonal treatments. In nondiapausing conditions, SnoJHE was constitutively expressed in the end of 4th instar,
the beginning of 5th instar and during the 6th instar. On the contrary, SnoJHE mRNA
levels showed a gradient increase from the 2nd to the 3rd day of the 5th instar. In
diapausing conditions, SnoJHE transcript levels remained low during pre-diapause,
deep-diapause and post-diapause and showed two transcriptional peaks in the middle
of pre- and deep-diapause respectively.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ mRNA ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ KLK15 (ΚΑΛΛΙΚΡΕΪΝΗ 15) ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
∆ηµητρακοπούλου ∆ιονυσία1, Κωνσταντίνος Μαυρίδης1, Μαργαρίτης Αυγέρης1,
Κωνσταντίνος Στραβοδήµος2 και Ανδρέας Σκορίλας1
1Τοµέας

Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη 15701 Αθήνα
2Α΄Πανεπιστηµιακή Ουρολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Αθηνών, «Λαïκό» Νοσοκοµείο Αγίου
Θωµά 17, 11527 Αθήνα

Το γονίδιο KLK15 που ανακαλύφθηκε και κλωνοποιήθηκε πρόσφατα, ανήκει στην
οικογένεια των καλλικρεϊνών (KLKs) του ανθρώπου, που αποτελείται από 15 γονίδια
πρωτεασών σερίνης. Μεταβαλλόµενη έκφραση των KLKs έχει παρατηρηθεί σε πολλές
νεοπλασίες. Η καλλικρεΐνη-3 είναι το γνωστό PSΑ, το οποίο θεωρείται ως ο πλέον
αποδεκτός βιοδείκτης µε ευρεία εφαρµογή στη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη.
Ο στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση της έκφρασης των mRNA µεταγράφων του
KLK15 στην καλοήθη προστατική υπερπλασία (BPH) και στον καρκίνο του προστάτη
(CaP) και η αξιολόγησή τους ως µοριακούς δείκτες στη διαφορική διάγνωση.
Aποµονώθηκε ολικό RNA από στατιστικά σηµαντικό µέγεθος δείγµατος προστατεκτοµών, ασθενών µε BPH & CaP. Έγινε έλεγχος ποιότητας του ολικού RNA και ακολούθησε παρασκευή του cDNA, µέσω αντίστροφης µεταγραφής. Η µελέτη έκφρασης των
µεταγράφων του KLK15 έγινε µε ανάλυση προϊόντων αντίδρασης PCR σε πηκτή αγαρόζης και πυκνοµέτρηση. Τα γονίδια GAPDH και HPRT1 χρησιµοποιήθηκαν ως γονίδια αναφοράς. Παρατηρείται στατιστικά σηµαντική αύξηση (p<0.05) της έκφρασης της
κλασικής mRNA ισοµορφής του γονιδίου KLK15, που κωδικοποιεί την ενζυµικώς ενεργή µορφή της καλλικρεΐνης-15, καθώς και του εναλλακτικού µεταγράφου 2 στα
δείγµατα CaP σε σχέση µε τα BPH δείγµατα. Ο προσδιορισµός και η ανάλυση της
έκφρασης των mRNA µεταγράφων του KLK15 γονιδίου δύναται να συµβάλει στη διαφοροδιάγνωση του καρκίνου του προστάτη.
Ευχαριστίες: Η παρούσα έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα "Καποδίστριας" του
Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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EVALUATION OF THE DIFFERENTIAL DIAGNOSTIC POTENTIAL OF THE
mRNA TRANSCRIPTS ENCODED BY THE NOVEL GENE KLK15
(KALLIKREIN 15) IN PROSTATE TUMORS
Dimitrakopoulou Dionisia 1, Konstantinos Mavridis1, Margaritis Avgeris1,
Konstantinos Stravodimos2, and Andreas Scorilas1
1Department

of Biochemistry and Molecular Biology, University of Athens, Panepistimiopolis,
15701 Athens, Greece
2A’ Urological University Clinic, Medical School of Athens, “Laiko” Hospital, Agiou Thoma 17,
11527, Athens, Greece

The recently discovered and cloned KLK15 gene belongs to the kallikrein-related
peptidases gene family (KLKs), which consists of 15 members encoding for serine
proteases. Aberrant expression of KLKs has been observed in several neoplasms.
KLK3 is the already known PSA, which has been credited as the most important
biomarker and is employed extensively in the clinical diagnosis of prostate cancer. The
aim of this study is the expression analysis of KLK15 mRNA transcripts variants in
prostate cancer (CaP) and benign prostate hyperplasia (BPH) and their evaluation as
biomarkers in differential diagnosis. Total RNA was isolated from a statistically
significant number of CaP and BPH prostatectomy samples. After testing the quality of
total RNA, cDNA was produced via reverse transcription. The study of the expression
of the KLK15 transcripts was made with analysis of the polymerase chain reaction
(PCR) products in agarose gel. GAPDH and HPRT1 housekeeping genes were used
as endogenous controls. The analysis of the data showed a statistically significant
increase (p<0.05) in the expression levels of the classical KLK15 transcript which
encodes for the active isoform of KLK15, as well as for the alternatively spliced variant
2, in the CaP compared to the BPH samples. The aforementioned results propose that
the expression analysis of KLK15 could possibly contribute towards providing a novel
tool in the field of differential diagnosis of CaP.
Acknowledgements: This work was supported through the research grant “KAPODISTRIAS” of
the University of Athens.
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Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ HSP90 ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΒΛΑΣΤΟΥ
∆ηµοπούλου Α., Μαργαριτοπούλου Θ., Μηλιώνη ∆. και Χατζόπουλος Π.
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
11855, Αθήνα. anast_dimop@yahoo.gr

Οι HSP90 πρωτεΐνες ανήκουν στην µεγάλη οικογένεια των θερµοεπαγώµενων πρωτεϊνών. Αποτελούν υψηλά συντηρηµένες πρωτεΐνες σε όλους τους οργανισµούς από τον
άνθρωπο και τα φυτά µέχρι τα βακτήρια. Εκτός από το βασικό ρόλο του µοριακού συνοδού που τις χαρακτηρίζει, συµµετέχουν και σε ποικίλες λειτουργικές διαδικασίες
όπως η ορθή αναδίπλωση πολυπεπτιδίων, συστήµατα µεταγωγής σήµατος καθώς και
ο έλεγχος του κυτταρικού κύκλου. Για τη µελέτη του ρόλου των κυτταροπλασµατικών
HSP90 στη διαδικασία ανάπτυξης κεντρικού βλαστού του φυτού Arabidopsis thaliana,
χρησιµοποιήθηκε ο µηχανισµός της RNA αποσιώπησης (RNA interference). Κατάλληλη κατασκευή αποσιώπησης των κυτταροπλασµατικών HSP90 υπό την καθοδήγηση
του ιστοειδικού προαγωγέα RAC, χρησιµοποιήθηκε για το µετασχηµατισµό φυτών . Οι
διαγονιδιακές σειρές που προέκυψαν παρουσίασαν πλειοτροπικό φαινότυπο, µε έντονες µορφολογικές αλλοιώσεις στην έκπτυξη του κεντρικού βλαστού.
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THE FUNCTION OF THE HSP90 DURING SHOOT DEVELOPMENT
Dimopoulou A., Margaritopoulou T., Milioni D., and Hatzopoulos P.
Laboratory of Molecular Biology, Faculty of Biotechnology, Agricultural University of Athens,
11855, Athens. anast_dimop@yahoo.gr

The HSP90 protein is a member of the super-family of Heat Shock Proteins and is
highly conserved among all organisms from human and plants to bacteria. Apart from
the basic function as molecular chaperon, the HSP90 participates in many biological
procedures of the cell such as signal transduction, cellular homeostasis and control of
the cell cycle. In order to investigate the function of the cytoplasmic HSP90 during
shoot development in Arabidopsis thaliana, the mechanism of RNA silencing (or RNA
interference) was used. Plants were transformed by a silencing construct targeting the
cytoplasmic HSP90, driven by the tissue-specific promoter RAC. The produced
transgenic lines presented pleiotropic phenotype with severe shoot morphological
alterations.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
∆ιβόλης Γ., Μαυροφρύδη Όλ., Παπαζαφείρη Π.
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστηµών,
Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου

Η κυτταρική επιβίωση αποτελεί σηµαντική παράµετρο της οµοιόστασης τόσο των υγιών όσο και των καρκινικών ιστών και ελέγχεται από διάφορα µονοπάτια, µεταξύ των
οποίων αυτά της ΡΙ3Κ/Akt (αντι-αποπτωτική κινάση Ser/Thr) και του HIF-1 (βασικός
µεταγραφικός παράγοντας που ελέγχει την έκφραση γονιδίων για προσαρµογή στη
µειωµένη διαθεσιµότητα O2). Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν τα ανθρώπινα
κύτταρα αδενοκαρκινώµατος πνεύµονα Α549 στα οποία διερευνήθηκαν α) ο ρόλος της
αλλαγής της συγκέντρωσης του Ca2+ σε διάφορες υποκυτταρικές θέσεις στην ενεργοποίηση τόσο της Akt όσο και της ρυθµιστικής υποµονάδας α του HIF-1 και β) οι συνθήκες διασύνδεσης των δύο µονοπατιών επιβίωσης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι σε
συνθήκες που ευνοούν την επιβίωση, παρουσία αυξητικών παραγόντων, αυξάνουν τα
επίπεδα της pAkt και του HIF-1α, ενώ η χρήση wortmannin, του ειδικού αναστολέα
της ΡΙ3Κ/Akt, ελαττώνει σε σηµαντικό βαθµό την ενεργοποίηση του HIF-1α. Η αύξηση
του κυτταροπλασµατικού Ca2+ (παρουσία ιονοµυκίνης) προκάλεσε µια σταδιακή µείωση στα επίπεδα της pAkt, ενώ η εκκένωση των ενδοκυττάριων αποθηκών Ca2+ του
Ε∆ (µε τη µεσολάβηση της Tg) οδήγησε µακροπρόθεσµα σε σταδιακή ελάττωση των
επιπέδων της, έπειτα από µία παροδική αλλά σηµαντική αύξησή τους. Αντίθετα, η Τg
προκαλεί βραχυπρόθεσµα την άµεση αποικοδόµηση του HIF-1α, ενώ αργότερα παρατηρείται µια σταδιακή αύξηση των επιπέδων του, πιθανόν λόγω εκ νέου έκφρασής
του. Ακόµη, η δέσµευση του ενδοκυττάριου Ca2+ (από το BAPTA-AM) οδήγησε σε άµεση πτώση των βασικών επιπέδων της pAkt, καθώς και σε µείωση της ενεργοποίησης που επιφέρει βραχυπρόθεσµα η παρουσία Tg. Αντίθετα, οδηγεί σε µια σταδιακή
αύξηση στα επίπεδα της φωσφορυλιωµένης µορφής του HIF-1α, ευνοώντας τη συσσώρευσή του στον πυρήνα, πιθανόν λόγω της µεταφοράς του από το κυτταρόπλασµα
ή/και της αύξησης στην έκφρασή του. Φαίνεται εποµένως ότι σηµειακά γεγονότα στην
οµοιόσταση του Ca2+ επηρεάζουν διαφορικά τους παράγοντες Akt και HIF-1α, οι οποίοι όµως διασυνδέονται σε σηµαντικό βαθµό σε ευνοϊκές συνθήκες επιβίωσης.
Η εργασία αυτή χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα “Καποδίστριας” του Πανεπιστηµίου
Αθηνών.
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THE ROLE OF CALCIUM IN CELL SURVIVAL PATHWAYS ACTIVATION
Divolis G., Mavrofrydi Ol., Papazafiri P.
Department of Animal & Human Physiology, National & Kapodistrian University of Athens,
Panepistimioupolis

The cellular survival is an important parameter of homeostasis of both healthy and
cancer tissues and is controlled by various pathways, such as those of PI3K/Akt: an
anti-apoptotic Ser/Thr kinase, and HIF-1: a key transcription factor controlling the
expression of hypoxia inducible genes needed by cells to adapt to decreased oxygen
availability. In the present study, the human adenocarcinoma lung cells A549 were
used in order to examine a) the role of calcium (Ca2+) concentration alterations in
different subcellular locations in the activation of both Akt kinase and HIF-1 regulatory
subunit (HIF-1α) and b) the conditions under which these two cell survival pathways
are crosstalking. The results of our experiments revealed that under conditions that
promote cellular survival, i.e. treatment with growth factors, the levels of both
phosphorylated Akt and HIF-1α were increased, while wortmannin, a specific inhibitor
of PI3K/Akt pathway, also caused a significant inactivation of HIF-1α. Elevation of
intracellular Ca2+ by ionomycin, diminished the pAkt levels in a time-dependent
manner, and parallel depletion of intracellular Ca2+ stores by thapsigargin (Tg) had the
same effect, after a transient but important increase. On the contrary, in the presence
of Tg, HIF-1α levels were undetectable after short term incubation periods and showed
a progressive increase later, probably because of de novo synthesis. Furthermore,
chelation of intracellular Ca2+ (by BAPTA-AM) resulted in an acute decrease in pAkt
basic levels and totally inverted the short term effect of Tg. Under these conditions a
progressive increase in the levels of HIF-1α phosphorylated form was detected,
accompanied by nuclear accumulation, probably because of its transport from the
cytoplasm and/or an increase in its synthesis. In conclusion, it appears that elementary
events in the Ca2+ homeostasis influence differentially Akt kinase and HIF-1α, but
these two factors show a significant degree of crosstalking under conditions that
promote cell survival.
This work was funded by the "Kapodistrias" program of the University of Athens
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ VHH ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΟΜΑ ΦΥΤΩΝΜΟΝΤΕΛΩΝ
El Khatabi M.2, Verrips T.2, and Α. Roussis1
1Εθνικό

& Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Οµάδα Μοριακής Φυσιολογίας Φυτών, 15784 Αθήνα. 2Utrecht University, Science Faculty,
Department of Biology, Group of Cellular Architecture and Dynamics, Padualaan 8, 3584CH
Utrecht, The Netherlands.

Το πεδίο των ανασυνδυασµένων αντισωµάτων, έλαβε τα τελευταία 20 χρόνια τεράστια ώθηση λόγω των δυνατοτήτων της µοριακής εξελικτικής για βελτίωση των χαρακτηριστικών τους και της συγγένειάς τους προς τα αντίστοιχα αντιγόνα. Επίσης σηµαντική, ήταν και η ανάπτυξη µοριακών συστηµάτων «παρουσίασης» αντισωµάτων
(display technologies). Η ανακάλυψη ότι τα Camilideae παράγουν ένα επιπλέον ανοσοποιητικό ρεπερτόριο που αποτελείται από αντισώµατα από τα οποία απουσιάζουν
οι ελαφριές αλυσίδες, αποτέλεσε κοµβικό σηµείο για το πεδίο. Το Ν-τελικό άκρο των
αντισωµάτων αυτών, (VHH) δεσµεύει το αντιγόνο, χωρίς να απαιτείται συνδυασµός
βαριάς-ελαφριάς αλυσίδας. Η παρουσίαση σε βακτηριοφάγους (phage display),
θραυσµάτων από την µεταβλητή περιοχή των VHH, αποτελεί µια πηγή φυσικών ανοσοδεσµευτικών µοτίβων µε τα οποία µπορούν να ξεπεραστούν οι τεχνικοί περιορισµοί
στην κατασκευή βιβλιοθηκών αντισωµάτων µεγάλου βάθους, που οφείλονται στην
«απαίτηση» (σε συµβατικά ανοσο-ρεπερτόρια) για τυχαίο συνδυασµό των γονιδίων V
που κωδικοποιούν τις βαριές και ελαφριές αλυσίδες. Έχουµε αναπτύξει ένα πρωτόκολο αποµόνωσης εξειδικευµένων ανοσοθραυσµάτων VHH από βιβλιοθήκες phage
display, βασισµένο στην εναλλακτική παρουσίαση του αντιγόνου σε διαδοχικούς κύκλους σάρωσης. Η µέθοδος αυτή µπορεί να αυτοµατοποιηθεί και είναι δυνατό να γίνονται παράλληλες σαρώσεις για πολλές πρωτεΐνες-στόχους. Η ευελιξία της στρατηγικής σάρωσης και της επιλογής επιτοπίου, καθιστά τα VHH, ένα εξαιρετικό εργαλείο
στην πρωτεοµική. Ενσωµατώνοντας την τεχνολογία αυτή στην µοριακή βιολογία φυτών κατασκευάζουµε βιβλιοθήκες VHH από ανοσοποιηµένα Llama glama, ενάντια στο
πρωτέοµα φυτών-µοντέλων και µεταξύ αυτών ενάντια στο βρυόφυτο Physcomitrella
patens (Pp). Πειράµατα αξιολόγησης της βιβλιοθήκης Pp οδήγησαν στην επιτυχή αποµόνωση διαφορετικών αντισωµάτων VHH ενάντια σε πρωτεΐνες που δεσµεύουν
σελήνιο (SBP, Selenium Binding Proteins).
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VHH ANTIBODY LIBRARIES AGAINST THE PROTEOME OF MODEL
PLANTS
El Khatabi M.2, Verrips T.2, and Α. Roussis1
1National

& Kapodistrian University of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany, Group
of Molecular Plant Physiology, 15784 Athens, Greece. 2Utrecht University, Science Faculty,
Department of Biology, Group of Cellular Architecture and Dynamics, Padualaan 8, 3584CH
Utrecht, The Netherlands.

The last two decades the field of recombinant antibody technology has been boosted.
This is due to the possibilities of improving antibody properties by molecular evolution
and the rapid development of display technologies. The discovery that a fraction of the
camelid immune repertoire is devoid of light chains while maintaining antigen binding
without domain pairing, further accelerated research. The combination of phage display
with fragments derived from the variable domains of heavy chain antibodies (VHH) is a
source of naturally occurring antibody binding domains that can be utilized beyond the
technical limitations related to the random combination of conventional heavy and light
chain V-genes. It is possible to isolate specific antibody fragments from VHH phage
display libraries by alternating rounds of antigen immobilization. As this procedure
allows parallel selections for many antigens and is amenable to automation, large
panels of antibody fragments can rapidly be obtained. The flexibility in selection
strategy, including the choice of epitope, the mode of selection (e.g., biopanning,
capturing, or epitope-masking), renders these antibody fragments and their genetically
modified derivatives useful tools for proteomics to correlate function to genomic
alterations. We implement this technology in plant research by generating llama
derived VHH libraries against the proteome of model plants and amongst them the
bryophyte Physcomitrella patens (Pp). We have successfully generated and selected
VHHs against plant proteins involved in selenium metabolism from the Pp library. We
hope to establish in the near future a VHH screening facility to assist interested
partners in their research, by providing high affinity binders for their targets, especially
in the plant field.
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Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ BRI2 ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΤΗΣ Αkt
Ζάρκου Β., Λιάκος Α., Λοΐζου Ε., Σλάβη Ν., Tσαχάκη Μ., Ευθυµιόπουλος Σ.
Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 157 84,
Πανεπιστιµιούπολη, Ιλίσια

Oι οικογενείς άνοιες Βρετανικού και ∆ανέζικου τύπου είναι δύο σπάνιες νευροεκφυλιστικές νόσοι, η εµφάνιση των οποίων σχετίζεται µε δύο µεταλλαγµένες µορφές
της πρωτεΐνης ΒRI2. Ο µεταβολισµός των µεταλλαγµένων µορφών της BRI2 οδηγεί
στην απελευθέρωση πρωτεολυτικών θραυσµάτων, τα οποία είναι αµυλοειδογενή και
συσσωρεύονται ως πλάκες στους εγκεφάλους των ασθενών. Η φυσιολογική λειτουργία της BRI2 παραµένει άγνωστη. Πειράµατα συν-ανοσοκατακρήµνισης έδειξαν ότι η
BRI2 οµοδιµερίζεται και εµφανίζεται στην κυτταρική επιφάνεια ως οµοδιµερές. Επιπλέον, η δοµή της οµοιάζει πολύ µε αυτή ενός υποδοχέα και υπάρχουν δεδοµένα που
δείχνουν ότι µπορεί να συµµετέχει στην κυτταρική επιβίωση/θάνατο. Κατά συνέπεια
θεωρήσαµε ότι η BRI2 µπορεί να ελέγχει σηµατοδοτικά µονοπάτια που εµπλέκονται
στην επιβίωση των κυττάρων όπως για παράδειγµα το σηµατοδοτικό µονοπάτι της
Akt. Αρχικά µελετήσαµε την ενεργοποίηση αυτού του σηµατοδοτικού µονοπατιού από
το οξειδωτικό στρες που θεωρείται βέβαιο ότι εµπλέκεται στο θάνατο των νευρικών
κυττάρων σε χρόνιες νευροεκφυλιστικές διαταραχές. Αποκτήσαµε αποτελέσµατα τα
οποία δείχνουν ότι επώαση νευροβλαστικών κυττάρων SY5Y µε Η2Ο2 προκαλεί µια
δόσο-εξαρτώµενη αύξηση στα επίπεδα την φωσφορυλιωµένης Akt. Επιπλέον, βρέθηκε ότι η υπερέκφραση της BRI2 στα κύτταρα SY5Y είχε σαν αποτέλεσµα την σηµαντική µείωση των επιπέδων της φωσφορυλίωσης της Akt µετά από επώαση µε Η2Ο2. Τα
αποτελέσµατα αυτά υποστηρίζουν ότι η BRI2 ρυθµίζει τους µηχανισµούς επιβίωσης
των νευρώνων και ότι η απώλεια αυτής της λειτουργίας της µπορεί να είναι υπεύθυνη
για τον νευροεκφυλισµό που παρατηρείται στις άνοιες τύπου ∆ανίας και τύπου Βρετανίας.
Αυτή η έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από το Εµπειρίκιο Ίδρυµα.

32nd Scientific Conference of the Hellenic Association for Biological
Sciences
Karpenissi, May 20-22, 2010

103

BRI2 PROTEIN REGULATES THE ACTIVATION OF Akt SIGNAL
TRANSDUCTION PATHWAY
Zarkou V., Liakos A., Loizou E., Slavi N., Tsachaki M., Efthimiopoulos S.
Department of Biology, Division of Animal and Human Physiology, University of Athens, 157 84
Panepistimiopolis, Ilisia

Familial British and Danish dementias are two rare neurodegenerative diseases, which
are genetically linked with two mutated forms of the BRI2 protein. Processing of
mutated BRI2 proteins releases proteolytic fragments which are amyloidogenic and
accumulate forming plaques in the patients’ brains. The physiological function of BRI2
remains unknown. Co-immunoprecipitation experiments showed that BRI2 homodimerizes and is expressed at the cell surface as a homodimer. Moreover, its structure
resembles that of a receptor and there is data showing that it may be involved in cell
survival / death. Therefore, we hypothesized that BRI2 may regulate signaling
pathways involved in cell survival such as the signaling pathway of Akt. Initially we
investigated the activation of this signaling pathway by oxidative stress since it is
believed that, in chronic neurodegenerative disorders, is involved in nerve cell death.
We obtained results indicating that incubation of SY5Y neuroblastoma cells with H2O2
results in a dose-dependent increase in levels of phosphorylated Akt. Furthermore, we
found that overexpression BRI2 in SY5Y cells resulted in a significant reduction in the
levels of phosphorylation of Akt after incubation with H2O2. These results argue that
BRI2 regulates the survival mechanisms of neurons and the loss of this function may
be responsible for the neurodegeneration observed in British and Danish dementias.
This research was funded by a grant from Embeirikion Foundation
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ
∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΚΟ∆ΑΖΟΛΗΣ
Ζαχαράκη Π., Στεφάνου Γ., ∆ηµόπουλος Ν.Α.
Τµήµα Βιολογίας, E-mail: geosteph@biology.upatras.gr
Πανεπιστήµιο Πατρών, 265 00 Πάτρα

Η νοκοδαζόλη είναι µία ανευπλοειδογόνος αντινεοπλασµατική ένωση. Η ανευπλοειδία
προκαλείται λόγω χρωµοσωµατικής καθυστέρησης ή µη αποχωρισµού των χρωµοσωµάτων κατά την πυρηνική διαίρεση. Οι µικροπυρήνες αποτελούν γενετικό υλικό
που βρίσκεται εκτός του κύριου πυρήνα του κυττάρου και χρησιµοποιούνται ως δείκτης ανίχνευσης γενετικών βλαβών. Η δηµιουργία τους είναι, είτε αποτέλεσµα χρωµοσωµατικής θραύσης, οπότε περιέχουν άκεντρα χρωµοσωµατικά τµήµατα, είτε χρωµοσωµατικής καθυστέρησης, οπότε περιέχουν ολόκληρα χρωµοσώµατα. ∆ιερευνήθηκε η
ικανότητα της νοκοδαζόλης να προκαλεί χρωµοσωµατική καθυστέρηση στην κυτταρική σειρά ποντικού C2C12, µε την ανοσοχηµική µέθοδο CREST και σήµανση των πρωτεϊνών του κινητοχώρου. Η νοκοδαζόλη προκαλεί στατιστικώς σηµαντική αύξηση της
συχνότητας των µικροπυρήνων, οι οποίοι προέρχονται κυρίως από το φαινόµενο της
χρωµοσωµατικής καθυστέρησης, χωρίς να αποκλείεται το φαινόµενο της χρωµοσωµατικής θραύσης. Ακολούθησε µελέτη της µιτωτικής ατράκτου στην ίδια κυτταρική
σειρά, µε διπλό ανοσοφθορισµό β- και γ-τουµπουλίνης, δοµικών στοιχείων των µικροσωληνίσκων και του κεντροσώµατος αντίστοιχα. Η µιτωτική άτρακτος αποτελεί
έναν από τους κύριους στόχους των ανευπλοειδογόνων παραγόντων. Επιβεβαιώθηκε
η ικανότητα της νοκοδαζόλης να προκαλεί τη συσσώρευση των κυττάρων στο στάδιο
της µετάφασης. Παρατηρήθηκε η δηµιουργία µονοπολικών µεταφάσεων µε ένα κεντρόσωµα, γύρω από το οποίο διατάσσονται τα χρωµοσώµατα. Σε χαµηλές συγκεντρώσεις φαίνεται ότι επάγει την πρόκληση µεταφάσεων µε περισσότερους από δύο
πόλους. Η διαίρεση τέτοιων κυττάρων έχει ως συνέπεια τον ανισοµερή χρωµοσωµατικό διαχωρισµό και τη δηµιουργία ανευπλοειδικών κυττάρων. Τα αποτελέσµατα αυτά
ερµηνεύουν τα ευρήµατα από την ανάλυση CREST. ∆ιερευνάται η επίδραση της νοκοδαζόλης στην έκφραση των πρωτεϊνών, aurora-Α, β- και γ-τουµπουλίνης, οι οποίες
παίζουν σηµαντικό ρόλο στο διαχωρισµό των χρωµοσωµάτων.
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INVESTIGATION OF THE GENETIC CHANGES INDUCED BY NOCODAZOLE
Zacharaki P., Stephanou G., Demopoulos N.A.
Department of Biology, E-mail: geosteph@biology.upatras.gr
University of Patras, 265 00 Patras, Greece

Nocodazole is one antimitotic agent, with anticancer activity, which depolymerizes the
microtubules as it binds to β-tubulin. Aneuploidy is a phenomenon that appears
through chromosome loss or non-disjunction during cell division. Micronuclei, a genetic
biomarker, consists of genetic material that has not been incorporated into the main
nucleus. They are the result of chromosome breakage and/or loss due to lagging
chromosomes during anaphase of mitosis or meiosis. The aneugenic potential of
nocodazole was investigated in C2C12 mouse cell line, using antikinetochore antibodies
from patients with CREST syndrome. CREST analysis has been proved a valuable tool
in assessing compounds that induce aneuploidy. A statistically significant increase in
micronucleus frequency was observed, which are mainly generated due to chromosome loss, while a weak clastogenic effect was also observed. The effect of
nocodazole on the organization of mitotic apparatus, as a possible cell target of
chemicals with aneugenic potential, was also investigated. The analysis was performed
in the same cell line using simultaneous immunofluorescence staining of β- and γtubulin, which constitute basic components of mitotic spindle. The capability of
nocodazole to induce metaphase arrest was confirmed. The formation of monopolar
metaphases with one centrosome, around which the chromosomes are oriented, was
also observed. At lower concentrations nocodazole seemed to induce metaphases with
more than two poles. The division of such cells may lead to chromosome
malsegregation and aneuploidy. Further experiments are in progress to investigate the
effect of nocodazole on the expression of aurora-A, β- και γ-tubulin, proteins which
regulate chromosome segregation.
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΩΟΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ DROSOPHILA
MELANOGASTER
Ζιώµας Κ., Ξένος Κ., Xαβδούλα Ε. και Λ.Χ. Μαργαρίτης
Εργαστήριο Ηλεκτροµαγνητικής Βιολογίας, Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου& Βιοφυσικής, Τµήµα
Βιολογίας Πανεπιστήµιο Αθηνών,Πανεπιστηµιούπολη 157 84,Αθήνα.
e-mail: lmargar@biol.uoa.gr

Κινητό και ασύρµατο τηλέφωνο αποτελούν δύο από τις πιο ευρεία χρησιµοποιούµενες
συσκευές επικοινωνίας του σύγχρονου ανθρώπου. Οι δύο αυτές συσκευές εκπέµπουν
µε διαφορετικά πρότυπα στην περιοχή ραδιοσυχνοτήτων 1,8 GHz. Προηγούµενες µελέτες της ερευνητικής µας οµάδας έχουν αναδείξει µείωση της αναπαραγωγικής ικανότητας σε έντοµα του είδους D.melanogaster, καθώς και αποδόµηση του DNA στα ωοθυλάκια κατά την ωογένεση. Στην παρούσα µελέτη προσοµοιάσαµε τις συνθήκες
χρήσης των συσκευών αυτών από τον άνθρωπο, εκθέτοντας ενήλικα έντοµα σε συνδυαστική ακτινοβόληση ως εξής: α) βάση ασύρµατου, β) κινητό τηλέφωνο, γ) βάση
ασύρµατου µε κινητό ταυτόχρονα, δ) ακουστικό ασύρµατου και κινητό διαδοχικά. Σε
κάθε πειραµατικό πρωτόκολλο υπήρχε αντίστοιχη οµάδα µαρτύρων (control), καθώς
και οµάδα ελέγχου (sham exposed). Η διάρκεια ακτινοβόλησης στα πειράµατα µελέτης της αναπαραγωγικής ικανότητας ήταν 7 ηµέρες µε ηµερήσια έκθεση 30 λεπτά για
τα τρία πρώτα πρωτόκολλα, ενώ στο τελευταίο τα έντοµα ακτινοβολήθηκαν συνολικά
για 1 ώρα, 30 λεπτά από κάθε πηγή. Οι πιθανές επιδράσεις της ακτινοβολίας ανιχνεύθηκαν ύστερα από υπολογισµό της µέσης ωοτοκίας των θηλυκών εντόµων. Αντίστοιχα, στα πειράµατα µελέτης αποδόµησης του DNA τα έντοµα ακτινοβολήθηκαν για
4 ηµέρες, µε ίδια ηµερήσια έκθεση µε τα πρωτόκολλα αναπαραγωγικής ικανότητας.
∆ιαπιστώθηκε σε όλες τις συνθήκες ακτινοβόλησης στατιστικά σηµαντική µείωση στη
µέση ωοτοκία των εκτεθειµένων οµάδων στα πειράµατα αναπαραγωγικής ικανότητας,
καθώς και σηµαντική αύξηση στο ποσοστό αποδοµηµένου DNA στα ωοθυλάκια των
εκτεθειµένων οµάδων. Κατά συνέπεια, τόσο η ταυτόχρονη, όσο και η διαδοχική χρήση
των ασύρµατων αυτών συσκευών, µπορεί να έχει δυσµενείς επιπτώσεις και στον άνθρωπο.
Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασµό κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αθηνών προς την Ερευνητική οµάδα του Καθηγητή Λ.Χ. Μαργαρίτη.
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COMBINED EXPOSURE OF DROSOPHILA MELANOGASTER FROM
MOBILE AND WIRELESS DECT PHONE AFFECTS THE REPRODUCTIVE
CAPACITY AND OOGENESIS
Ziomas C., Xenos C., Chavdoula E. and L.H. Margaritis
Electromagnetic Biology Lab, Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology,
University of Athens, Panepistimioupolis 157 84, Athens.
e-mail: lmargar@biol.uoa.gr

Mobile phones and wireless DECT phones are two of the most widely used
communication devices in modern times. Both these devices are transmitting in the
frequency of 1.8 GHz but at different protocols. Previous experiments of our research
team discovered a decrease in the reproduction capacity of the insect D. melanogaster
as well as DNA fragmentation in their egg chambers during oogenesis. In this study the
conditions of usage of these devices by man were simulated by exposing adult flies in
a combined manner of radiation carried out in the following protocols: a) DECT base,
b) mobile phone, c) DECT base and mobile phone simultaneous exposure, d) DECT
base and mobile phone consecutively for 30 min each. In the experiments concerning
the reproduction capacity of the insects, irradiation lasted for seven days with a daily
exposure of thirty (30) minutes for the first three protocols and for one hour for the last
one (thirty minutes from each source). The potential effects of the radiation were
evaluated by measuring the mean oviposition of the female insects after irradiation.
Respectively, in the experiments concerning the fragmentation of DNA, the insects
were exposed to radiation for four days with the same daily duration as the
reproduction capacity experiments for all four protocols. The results revealed
statistically significant decrease in the reproduction capacity of the insects as well as
an equally important increase in the percentage of follicles showing DNA fragmentation
of the exposed insects in every radiating condition. In conclusion, the individual but
also the combined exposure by mobile phone and wireless DECT base as described
above, induce unfavourable effects to the biological system studied, suggesting
possible harmful effects to humans if used similarly.
This study was financed by the Special Account for Research Grants of the University of
Athens to the Research Group of Professor L.H. Margaritis.
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ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΘΑΝΑΤΙΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ ΙΑΤΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ζορµπά Ε., Μωραΐτης Κ., Νασοπούλου Μ., Σπηλιοπούλου Χ.
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Μ. Ασίας 75, Γουδή 115 27, Αθήνα.
Email: ezorba@med.uoa.gr kmoraitis@med.uoa.gr

Η αξιολόγηση των κακώσεων του σκελετού που λαµβάνουν χώρα κοντά στο χρόνο του
θανάτου (περιθανατίως) θεωρείται µείζονος σηµασίας για τις Ανακριτικές Αρχές. Οι σκελετικές κακώσεις διακρίνονται σε θλαστικές κακώσεις, σε κακώσεις που προκαλούνται
από τέµνοντα και νύσσοντα όργανα και σε κακώσεις από πυροβόλα όπλα. Σκοπός της
εργασίας είναι η αναδροµική µελέτη των περιθανάτιων κακώσεων που διαπιστώθηκαν σε
σκελετικό υλικό ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος που εξετάστηκε κατά τα έτη 1999-2010
στη Μονάδα ∆ικαστικής Ανθρωπολογίας του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η εν λόγω µονάδα αποτελεί το µοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα που είναι πλήρως εξοπλισµένο για τη διενέργεια δικαστικών ανθρωπολογικών εξετάσεων σε πτωµατικά υπολείµµατα και σκελετικό υλικό. Εξετάστηκαν αναδροµικά 100 δικαστικές υποθέσεις από τις οποίες οι 16 αφορούσαν άτοµα
που έφεραν περιθανάτιες σκελετικές κακώσεις. Οι υποθέσεις αυτές απεστάλησαν από
διάφορες περιοχές της Ελλάδας ύστερα από έγγραφη παραγγελία των αρµοδίων Αρχών.
Οι κακώσεις που παρατηρήθηκαν εξετάστηκαν ως προς τον τύπο, τους ιδιαίτερους χαρακτήρες και την κατανοµή τους στο σκελετό, λαµβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία που
προέκυψαν από την προανάκριση. Από τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων
προέκυψε ότι το 68,8% των περιθανάτιων κακώσεων ήταν θλαστικές, το 18,8% είχαν
προκληθεί από τέµνον ή νύσσον όργανο και το 12,5% από πυροβόλο όπλο. Το υψηλότερο ποσοστό κακώσεων διαπιστώθηκε στην κεφαλή και στον τράχηλο.
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A RETROSPECTIVE STUDY OF PERIMORTEM TRAUMA IN
SKELETAL MATERIAL OF FORENSIC INTEREST
Zorba E., Moraitis K., Nasopoulou M., Spiliopoulou C.
Department of Forensic Medicine and Toxicology, School of Medicine, University of Athens. 75 M. Asias
St., Goudi 115 27, Athens, Greece.

Email: ezorba@med.uoa.gr kmoraitis@med.uoa.gr

The assessment of perimortem skeletal injuries is of vital importance for the law
enforcement authorities. Skeletal trauma is divided into three categories: blunt force, sharp
force, and projectile trauma. The goal of this retrospective study is to describe the
perimortem injuries observed in skeletal remains submitted to the Forensic Anthropology
Unit of the Department of Forensic Medicine and Toxicology at University of Athens during
the 1999-2010 period. The Forensic Anthropology Unit is the only laboratory in Greece,
which is fully equipped for the anthropological examination of decomposing and
skeletonized human remains. Perimortem skeletal trauma was noticed in 16 of the 100
cases examined. All the cases were sent from various regions of Greece after the
issuance of a written order by a police agency. The skeletal injuries were analyzed
according to the type, the characteristics, and their distribution to the body. Our results
show that 68.8% of the traumatic injuries were due to blunt force trauma, 18.8% to
sharp force trauma, and 12.5% to projectile trauma. The highest rate of perimortem
trauma occurred in head and neck.
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΙΣΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΑΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ (BACTROCERA OLEAE) ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
Ζυγουρίδης Ν.Ε.1, Αυγουστίνος Α.Α.2, Ματθιόπουλος Κ.∆.1
1Τµήµα

Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας,, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
2Τµηµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών

Ο δάκος της ελιάς (Bactrocera oleae) αποτελεί το κυριότερο παράσιτο του ελαιοκάρπου και η εξάπλωση του εντόµου ακολουθεί στενά την εξάπλωση της ζώνης καλλιέργειας της ελιάς. Στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ η καλλιέργεια της ελιάς έχει ιστορία
εκατό περίπου ετών και σήµερα αποτελεί σηµαντικό τοµέα της αγροτικής οικονοµίας
της, µε συνεχή τάση ανάπτυξης. Παρόλα αυτά, η εισβολή του εντόµου στην περιοχή
αυτή είναι σχετικά πρόσφατη. Οι πρώτες συλλήψεις εντόµων χρονολογούνται µόλις το
1998 στην περιοχή του Los Angeles, όµως εντός µιας πενταετίας ο δάκος της ελιάς
βρέθηκε σε όλες τις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Πολιτείας αυτής. Με στόχο την
κατανόηση των δρόµων διεθνούς εµπορίου ή τουριστικών µετακινήσεων που πιθανώς
µετέφεραν το έντοµο στη νέα Ήπειρο, διερευνήθηκε η δυναµική της εισβολής του στην
Καλιφόρνια µε τη χρήση δέκα µικροδορυφορικών δεικτών. Οι µικροδορυφορικοί δείκτες αποτελούν πολύ καλά εργαλεία για τη µελέτη πρόσφατων φαινοµένων εισβολής,
λόγω του υψηλού πολυµορφισµού τους. Η ανάλυση αυτή προσδιόρισε ως πιθανή
περιοχή προέλευσης την ανατολική Μεσόγειο [Zygouridis et al. 2009]. Η παραπάνω
µελέτη ανέδειξε το ερώτηµα εάν και κατά πόσο επήλθαν νέες εισβολές µετά την αρχική. Η µικροδορυφορική ανάλυση διαχρονικών συλλογών δάκου από τη Βόρεια [Napa
(2004, 2008)], Κεντρική [San Luis Obispo (2002, 2004, 2006, 2008)] και Νότια [San
Diego (2002, 2005, 2009)] Καλιφόρνια δείχνουν ως πιθανή µια δεύτερη εισβολή στην
περιοχή του San Luis Obispo.
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SINGLE OR MULTIPLE OLIVE FRUIT FLY (BACTROCERA OLEAE)
INVASIONS IN CALIFORNIA?
Zygouridis N.E.1, Augustinos A.A.2, Mathiopoulos K.D.1
1Department

of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly, Greece
2Department of Biology, University of Patras, Greece

The olive fruit fly, Bactrocera oleae, is the major insect pest of the olive fruit. The
expansion of the insect follows closely the cultivation zone of the olive tree. Olive
cultivation in California has a century-old history. Today, it represents an important part
of the State’s agricultural economy, with a clear tendency to increase. Τhe first report
of the olive fly in California was in the Los Angeles area not before 1998. However, in
the next 5 years (till 2003), it was detected in all the olive producing areas of this state.
In order to understand the fly’s invasion dynamics in California, several California
populations were analysed with the use of ten microsatellite markers. Microsatellites
are very useful genetic tools for the analysis of recent invasion phenomena, because of
their high polymorphism. The analysis pointed to the eastern part of the Mediterranean
basin as the putative source of the observed biological invasion [Zygouridis et al.
2009]. However, the question whether there have been one or multiple invasions
remained. Microsatellite analysis of diachronic samples from North [Napa (2004,
2008)], Central [San Luis Obispo (2002, 2004, 2006, 2008)] and South [San Diego
(2002, 2005, 2009)] California indicate a possible second invasion that took place in
the San Luis Obispo area.
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∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΩΝ ΣΕ S-ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΕΣ ΤΗΣ
ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ
Ηλιοπούλου Σοφία1, Τούλα Μυσίκου1, Mark J.I. Paine2, Ιωάννης Βόντας3,
και Παύλος Αγιανιάν1
1Τµήµα

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ∆.Π.Θ., ∆ραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη,
E-mail: magiania@mbg.duth.gr
2Liverpool School of Tropical Medicine, Vector Control Group, Liverpool L3 5QA U.K.
3Εργαστήριο Μοριακής Εντοµολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Παν. Κρήτης,71409 Ηράκλειο

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα στην µάχη για την αντιµετώπιση της ελονοσίας,
η οποία σκοτώνει παγκοσµίως περίπου 1 εκατοµµύριο άτοµα (κυρίως παιδιά), αποτελεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα εντοµοκτόνα σε είδη κουνουπιών φορέων του παρασίτου της ελονοσίας. Ένας από τους µηχανισµούς ανθεκτικότητας χρησιµοποιεί τα
αποτοξινωτικά ένζυµα S-τρανσφεράσες της γλουταθειόνης (GSTs). Οι GSTs δρουν
κυρίως µε δύο τρόπους: (1) µεταβολίζουν τα εντοµοκτόνα σε µη δραστικές ουσίες και
(2) προσδένουν εντοµοκτόνα και τα «αποσύρουν» από την αιµόλεµφο. Ωστόσο, ο ακριβής µηχανισµός δράσης τους παραµένει άγνωστος, ιδιαίτερα όσον αφορά στην
πρόσδεση των εντοµοκτόνων. Εδώ, περιγράφουµε τα αποτελέσµατα µιας προκαταρτικής µελέτης σάρωσης της πρόσδεσης µιας σειράς αντιπροσωπευτικών εντοµοκτόνων
τριών χηµικών κατηγοριών (πυρεθροειδή, οργανοφοσφωρικά, οργανοχλωρικά) σε
κύριες ισοµορφές πρωτεϊνικών κλάσεων GST από τα κουνούπια Anopheles gambiae
και Anopheles dirus, φορείς της ελονοσίας στην Αφρική και Ν.Α. Ασία αντίστοιχα. Η
σάρωση βασίστηκε στην ανίχνευση της θερµικής σταθερότητας των πρωτεϊνών, µε
χρήση διαφορικής φθορισµοµετρίας. Τα αποτελέσµατα αξιολογήθηκαν σε δοκιµές αναστολής της ενζυµικής δραστικότητας των GSTs από τα εντοµοκτόνα.
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DIFFERENTIAL BINDING OF INSECTICIDES TO GLUTATHIONE STRANFERASES OF MALARIA VECTOR MOSQUITOES
Eliopoulou Sofia1, Toula Mysikou1, Mark J.I. Paine2, John Vontas3, and
Pavlos (Bogos) Agianian1
Department of Molecular Biology & Genetics, Democritus University of Thrace,
Dragana, 68100 Alexandroupolis E-mail: magiania@mbg.duth.gr
2Liverpool School of Tropical Medicine, Vector Control Group, Liverpool L3 5QA U.K.
3Molecular Entomology Laboratory, Dep. of Biology, University of Crete,71409 Heraklion
1

Insecticide resistance of mosquito malaria vectors constitutes one of the biggest
problems in the fight against malaria, which kills more than 1 million people (mostly
children) worldwide. A mechanism of insecticide resistance utilizes the detoxifying
enzymes glutathione S-transferases (GSTs). GSTs are involved in resistance mainly
via two pathways: (1) they metabolize insecticides and (2) they bind insecticides and
sequester them from hemolymph circulation. However, the exact role of GSTs remains
elusive, in particular their physical interaction with insecticide molecules. Here, we
present a preliminary screen of insecticide binding against main isoforms of GSTs from
Anopheles gambiae and Anopheles dirus, the main malaria vectors in Africa and S.A.Asia respectively. The insecticides tested were representative of three chemical
classes (pyrethroids, organophosphates and organochlorinates). The screen was
based on monitoring protein thermal stability upon binding, using differential scanning
fluorimetry (DSF). The results were validated in enzymatic inhibition assays.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ H4/D10S170
Θανασοπούλου Α.1, Α. Σαµαρά1, Λ.Χ. Μαργαρίτης2, Ι. Παπασιδέρη2, Φ. Τσίχλης3,
∆. Στραβοπόδης2, Ε. Αναστασιάδου1
1Τοµέας

Γενετικής & Γονιδιακής Θεραπείας, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας
Αθηνών, 2Τοµέας Κυτταρικής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
3Molecular Oncology Research Institute, Tufts Medical Center, Boston, USA

Το γονίδιο Η4(D10S170), αποµονώθηκε και χαρακτηρίστηκε λόγω της εµπλοκής του
στη χρωµοσωµική αναστροφή inv(10)(q11.2q210), που παρατηρείται στο 25% των
ασθενών µε θηλωµατώδες καρκίνωµα του θυρεοειδούς. Παρά το γεγονός αυτό, το
πρωτεϊνικό προϊόν που κωδικοποιεί, έχει αδιευκρίνιστη κυτταρική λειτουργία και µοριακές αλληλεπιδράσεις. Οι βάσεις δεδοµένων το αναφέρουν ως δοµικό συστατικό
του κυτταροσκελετού, το οποίο πιθανόν εµπλέκεται σε αποπτωτικά µονοπάτια. Οι
πληροφορίες αυτές είναι περιορισµένες και χρίζουν περαιτέρω διερεύνησης. Η παρούσα εργασία στοχεύει να µελετήσει το φυσιολογικό ρόλο του Η4(D10S170) και έτσι
δυνητικά να συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των κακοηθειών στις οποίες το συγκεκριµένο γονίδιο εµπλέκεται. Με την εφαρµογή
ειδικού µονοκλωνικού αντισώµατος, σε κυτταρικές σειρές και πρωτογενείς καλλιέργειες, παρατηρήθηκε ότι η πρωτεΐνη H4(D10S170) είναι κυτταροπλασµατική και πυρηνική. Όµως η κατανοµή και η µορφολογία της διαφοροποιείται ανάλογα µε τα στάδια
του κυτταρικού κύκλου. Επιπρόσθετα, σε εµβρυϊκούς ινοβλάστες ποντικού (MEFs) τα
επίπεδα του H4(D10S170) µειώνονται µε τη πάροδο των κυτταρικών διαιρέσεων και
σχεδόν εξαφανίζεται όταν σταµατά ο πολλαπλασιασµός τους, λόγω γήρανσης. Έτσι,
τα κύτταρα που παρουσιάζουν θετική χρώση x-gal, εµφανίζουν µειωµένο επίπεδο του
µετάγραφου καθώς και της εκφραζόµενης πρωτεΐνης, όπως αυτό αποδεικνύεται µε
ηµιποσοτική µέθοδο RT-PCR και χρήση Συνεστιακού Μικροσκοπίου, αντίστοιχα. Τα
επίπεδα του H4(D10S170) είναι αναστρέψιµα όταν τα MEFs διαµολυνθούν µε το µόριο Ndy1, µία αποµεθυλάση της ιστόνης Η3. Το Ndy1 είναι φυσιολογικός αναστολέας
της κυτταρικής γήρανσης µέσω αλληλεπίδρασης µε το Ezh2 (συστατικό του συµπλέγµατος polycomb) και καταστολής του Ink/Arf. Μέσω αυτών των επιγενετικών µοριακών
µηχανισµών πιθανόν να εµπλέκεται και το H4(D10S170), στην καρκινογένεση.
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STUDYING THE ROLE OF H4(D10S170)
Thanasopoulou Α.1, Α. Samara1, L.H. Margaritis2, Ι. Papasideri2, P. Tsichlis3,
D. Stravopodis2, Ε. Anastasiadou1
1Division

of Genetics & Gene Therapy, BRFA, 2Division of Cellular Biology, Department of
Biology, NKUA, 3Molecular Oncology Research Institute, Tufts Medical Center, USA

Η4(D10S170) was identified and characterized due to its implication to a chromosomal
inversion, inv(10)(q11.2q210), observed in 25% of patients with papillary thyroid
carcinoma. Although Η4(D10S170) is frequently implicated in cancer, very few is
known about its cellular function and its molecular interactions. The data bases refer to
Η4(D10S170) as a structural compound of the cytoskeleton, potentially involved in
apoptotic pathways. However, this information is limited and further verification is
required. The current study is aiming to address the physiological role of Η4(D10S170)
and therefore expected to contribute to better understanding and efficiently tackle the
malignant incidents that Η4(D10S170) is implicated. Η4(D10S170) is both cytoplasmic
and nuclear, as demonstrated with a specific monoclonal antibody applied to cell-lines
and primary cultures. The location and morphology of the signal is altered during the
cell cycle and follows a specific pattern. Additionally, in Murine Embryonic Fibroblasts
(MEFs) the expression levels of H4(D10S170) are related to the cell divisions of the
primary culture. When cells become senescence due to cell aging, Η4(D10S170) is
almost switched off. Hence, the cells that are stained blue with x-gal, demonstrate
lower levels of the transcript and the expressed protein; this was revealed, using semiquantitative RT-PCR and confocal microscopy, respectively. This effect is reversible
and the levels of H4(D10S170) are back to normal when MEFs are trasfected with a
vector expressing Ndy1, a dεmethylase of Η3 histone. Ndy1 is a physiological inhibitor
of senescence through its interaction with Ezh2 (a compound of the polycomb
complex) and suppression of the Ink/Arf locus. We believe that Η4(D10S170) involved
in this epigenetic, molecular pathway and disruption of its normal function contributes
to cancer formation and progression. Uncovering the cellular and molecular role of
Η4(D10S170) will greatly contribute to our knowledge and understanding of papillary
thyroid carcinomas and cover unmet medical needs.
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Θεοδωρίδης Σ.1, Στεφανάκη Α.2, Tezcan M.3, Aki C.3, Κοκκίνη Σ.2 και
Βλαχονάσιος Κ.4
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Εκµετάλλευση Αυτοφυών Φυτών (ΒΑΦ)», Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη
2Εργαστήριο Συστηµατικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
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Canakkale, Turkey.
4Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Η οικογένεια Labiatae αποτελεί την πολυπληθέστερη οικογένεια αρωµατικών φυτών
στην Ελλάδα και την Τουρκία. Πέραν του µεγάλου οικονοµικού της ενδιαφέροντος, η
οικογένεια Labiatae συµβάλλει τόσο στην ελληνική όσο και στην τουρκική ενδηµική
χλωρίδα. Ιδιαίτερα στις υπό µελέτη περιοχές (νήσος Χίος – χερσόνησος Ερυθραία),
φύονται taxa της οικογένειας µε στενές συγγένειες που αξίζει να διερευνηθούν σε γενετικό επίπεδο. Η εκπλήρωση των στόχων της Παγκόσµιας Στρατηγικής για τη ∆ιατήρηση της Φυτικής Ποικιλότητας (GSPC), ο έλεγχος των εµπορεύσιµων φυτικών γενετικών πόρων αλλά και η διερεύνηση συγγενειών και εξελικτικών τάσεων πρωταρχικά
απαιτούν την ταυτοποίηση των φυτικών taxa. Το «DNA barcoding», εκτός από την
ταυτοποίηση, µπορεί να συνεισφέρει σε µελέτες γενετικής πληθυσµών και την κατανόηση φυλογενετικών σχέσεων. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι α) η ταυτοποίηση αυτοφυών φυτών της οικογένειας Labiatae από τη νήσο Χίο (Ελλάδα) και τη χερσόνησο Ερυθραία (Τουρκία) µε χρήση της χλωροπλαστικής περιοχής matK ως «DNA
barcode» και β) η διερεύνηση των φυλογενετικών σχέσεων ανάµεσα σε µέλη της οικογένειας. Tα µέχρι τώρα αποτελέσµατα υποδεικνύουν πως η χρήση της περιοχής matK
ως barcode διαχωρίζει τα αυτοφυή φυτά σε επίπεδο πληθυσµών του ίδιου γένους και
είδους και ακόµη, σε µερικές περιπτώσεις, σε επίπεδο διαφορετικών είδους.
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USE OF cpDNA REGION MATK AS DNA BARCODE IN SPECIES OF
LABIATAE FAMILY FROM CHIOS ISLAND [EAST AEGEAN (EAI) ISLANDS,
GREECE] AND THE ADJACENT CESME-KARABURUN PENINSULA
(ANATOLIA, TURKEY)
Theodoridis S.1, Stefanaki A.2, Tezcan M.3, Aki C.3, Kokkini S.2, and Vlachonasios K.4
1Postgraduate

Studies Program «Conservation of Biodiversity and Sustainable Exploitation of
Native Plants (BNP)», School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124
Thessaloniki
2Laboratory of Systematic Botany & Phytogeography, School of Biology, Aristotle University of
Thessaloniki
3Department of Biology, Faculty of Arts and Science, Canakkale Onsekiz Mart University,
Canakkale, Turkey
4Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki

The Labiatae family is the most numerous family of aromatic plants in Greece and
Turkey. Besides its great economic interest, the Labiatae family contributes to the
Greek and Turkish endemic flora. Particularly in the study areas (Chios Island, ÇeşmeKaraburun Peninsula), many taxa of the family demonstrate close affinities, worthy of
being studied in genetic level. The fulfilment of the Global Strategy for Plant
Conservation (GSPC) targets, the control of the tradable plant genetic resources as
well as the study of affinities and evolutionary trends, require plant taxa identification.
Besides plant identification, DNA barcoding can contribute to population genetics as
well as to the understanding of phylogenetic relationships. Purpose of this study is a)
the identification of native plants of the Labiatae family from Chios Island (Greece) and
the adjacent Çeşme-Karaburun Peninsula (Turkey) with the use of cpDNA region matK
as DNA barcode and b) the study of phylogenetic relationships between the members
of this family. Current results show that matK region discriminates native plants not
only within genera but also, in some cases, within different populations of the same
species.
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ G-ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ (GPCRs) ΣΤΑ ΠΡΩΤΕΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ D. melanogaster, C.
elegans ΚΑΙ T. thermophila
Θεοδωροπούλου Μ.Κ.1, Λίτου Ζ.Ι1, Μπάγκος Π.Γ.2 και Χαµόδρακας Σ.Ι.1
1Τοµέας

Βιολογιας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα
157 01
2Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας, Λαµία
35 100

Οι συζευγµένοι µε G-πρωτεΐνες υποδοχείς (GPCRs) αποτελούν µία από τις µεγαλύτερες και την πλέον ποικιλόµορφη οικογένεια υποδοχέων της κυτταρικής µεµβράνης
στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς. Οι περισσότερες λειτουργίες των GPCRs επιτελούνται µέσω µιας ειδικής οµάδας πρωτεϊνών που ονοµάζονται G-πρωτεΐνες. Αυτές
λειτουργούν ως «διακόπτες» για τη µεταγωγή µηνυµάτων από τον εξωκυττάριο χώρο
στο εσωτερικό του κυττάρου, µέσω της αλληλεπίδρασής τους µε τους GPCRs. Οι Gπρωτεΐνες στη συνέχεια αλληλεπιδρούν µε διάφορα µόρια-εκτελεστές (effectors) µε
αποτέλεσµα άµεσες αλλαγές στις συγκεντρώσεις κυτταρικών µορίων-σηµατοδοτών.
Εξαιτίας της λειτουργίας τους ως κόµβων εισόδου στα µονοπάτια µεταγωγής σήµατος
των ευκαρυωτικών οργανισµών, οι GPCRs παίζουν σηµαντικό ρόλο στην υγεία και τις
ασθένειες, ενώ η σηµασία τους ως φαρµακευτικών στόχων δεν µπορεί να συγκριθεί
µε καµία άλλη οικογένεια πρωτεϊνών. Η µελέτη των µονοπατιών µεταγωγής σήµατος
των GPCRs µπορεί να βοηθήσει στη διαλεύκανση των µηχανισµών διαφόρων ασθενειών, στην κατανόηση των παρενεργειών των φαρµάκων, καθώς και στην ανακάλυψη νέων φαρµάκων. Στην παρούσα µελέτη επιχειρήθηκε ο εντοπισµός τόσο των
GPCRs όσο και των G- πρωτεϊνών στα πρωτεώµατα της Drosophila melanogaster,
του Caenorhabditis elegans και της Tetrahymena thermophila. Για την επίτευξη του
σκοπού αυτού χρησιµοποιήθηκαν διάφορες υπολογιστικές µέθοδοι πρόγνωσης, οι
οποίες είτε προϋπήρχαν είτε, ειδικά, σχεδιάστηκαν για το σκοπό αυτό. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν ήταν: (α) Στο σύνολο των 21909 πρωτεϊνών της D.
melanogaster εντοπίστηκαν 29 G-πρωτεΐνες και 385 GPCRs (1.8%) (β) Στο σύνολο
των 23962 πρωτεϊνών του C. elegans εντοπίστηκαν 26 G-πρωτεΐνες και 1911 GPCRs
(8%) (γ) Στο σύνολο των 27769 πρωτεϊνών της T. thermophila εντοπίστηκαν 201
GPCRs (0.7%), ενώ δεν εντοπίστηκαν µε καµία µέθοδο πρόγνωσης G-πρωτεΐνες.

IDENTIFYING G-PROTEINS AND GPCRs WITHIN THE PROTEOMES OF D.
melanogaster, C. elegans AND T. thermophila
Theodoropoulou M.C.1, Litou Z.I.1, Bagos P.G.2 and Hamodrakas S.J.1
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G-protein coupled receptors are one of the largest and definitely the most diverse
family of membrane receptors in eukaryotes. Most functions of GPCRs are conducted
via a special group of proteins called G-proteins. G-proteins act as switches of signal
transduction from the extracellular space inside the cell, through their interactions with
GPCRs. After their activation by a receptor, G-proteins interact with different effector
molecules leading to immediate changes in the concentrations of cellular messengers.
Because of their function as starting nodes in signal transduction pathways of
eukaryotes, GPCRs play important roles in health and various diseases, while their
significance as pharmaceutical targets cannot be compared with any other protein
family. Studying GPCR-meditated signal transduction may help towards an
understanding of disease mechanisms, the comprehension of drugs’ side effects and
also the discovery of new drugs. In this study, we attempted to detect GPCRs and Gproteins within the proteomes of Drosophila melanogaster, Caenorhabditis elegans and
Tetrahymena thermophila. In order to achieve our goal we used various predictive
computational methods, which either pre-existed or were specifically designed for this
purpose. The results derived from this study can be summarized as follows: (a) In
21909 proteins of Drosophila melanogaster, 385 GPCRs (1.8%) and 29 G-proteins
were found (b) In 23962 proteins of Caenorhabditis elegans, 1911 GPCRs (8%) and
26 G-proteins were identified, and, (c) In 27769 proteins of Tetrahymena thermophila,
201 GPCRs (0.7%) and not even a single G-protein could be discerned.
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ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ CARASSIUS
GIBELIO (BLOCH, 1782) ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ;
Καλαµοβράκας Λ., Λιούσια Β., Μιχαήλ Γ., Τσουµάνη Μ., Λιάσκο Ρ., Λιούσια Μ.,
Λεονάρδος Ι.∆.
Εργαστήριο Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα, e-mail: ileonard@cc.uoi.gr

Το Carassius gibelio είναι ένα βενθοπελαγικό παµφάγο είδος, το οποίο παρουσιάζει
ευρεία γεωγραφική κατανοµή. Οι πληθυσµοί του, που αναπαράγονται γυνογενετικά,
αποτελούνται κυρίως από τριπλοειδή θηλυκά άτοµα. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν οι ηλικιακές κλάσεις και οι ρυθµοί αύξησης των πληθυσµών του είδους C.
gibelio σε διαφορετικά οικοσυστήµατα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η ηλικία των πληθυσµών εκτιµήθηκε µέσω της ανατοµικής προσέγγισης των λεπιών σε σύνολο 442
ατόµων. Βάσει των ηλικιών υπολογίστηκαν τα ανάδροµα µήκη των ατόµων. Για την
εύρεση των διαφορών του ρυθµού αύξησης των πληθυσµών του C. gibelio στα υπό
εξέταση οικοσυστήµατα πραγµατοποιήθηκε η παραγοντική ανάλυση της διακύµανσης
(One-Way ANOVA). Η µέγιστη παρατηρούµενη ηλικία του είδους ήταν τα 7 έτη. Παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στον ρυθµό αύξησης και στα ανάδροµα
µήκη του πληθυσµού του ποταµού Ρήχειου σε σχέση µε τους πληθυσµούς των λιµνών. Ανάµεσα στους πληθυσµούς των λιµνών παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάλογα µε το βαθµό ευτροφισµού τους. Στις ολιγότροφες λίµνες ευνοείται ο µεγάλος ρυθµός αύξησης και τα µεγάλα µήκη, ενώ τα υψηλά επίπεδα ευτροφισµού αποτελούν περιοριστικό παράγοντα της αύξησης.
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IS THE GROWTH OF CARASSIUS GIBELIO INFLUENCED BY EXOGENOUS
FACTORS IN DIFFERENT ECOSYSTEMS?
Kalamovrakas L., Liousia V., Michail G., Tsoumani M., Liasko R., Liousia M.,
Leonardos I.D.
Laboratory of Zoology, Department of Biological Applications and Technology, University of
Ioannina, 45110, Greece, e-mail: ileonard@uoi.gr

Carassius gibelio (Bloch, 1782) is an invasive freshwater, benthipelagic, omnivorous
species which is widely distributed and flourishing from Europe, including Greece, to
the Japanese Islands. The populations which reproduce by sperm-dependent
parthenogenesis consist mainly of triploid females. The aim of the present study is to
investigate cohorts and growth rates of populations of C. gibelio in different
ecosystems of the Greek mainland. Fish were aged by examination of scales, and the
use of scales was validated by analysis of marginal growth in a total amount of 442
individuals. Back calculations of Standard Lengths at age were estimated from a
modified version of the direct proportion formula (Lee, 1920). The univariate analysis of
One-way ANOVA was used to identify differences in the growth rate between the
populations. According to the annual growth marks present, the lifespan of the
Prussian carp was 7 years old. Back calculated lengths and growth rate of the
population of Richeios River differed significantly from the populations of the other
ecosystems. Among the remaining populations back calculated lengths and growth
patterns of C. gibelio were influenced by the eutrophic profile of each lake. In the
eutrophic lakes, populations achieved lower growth rate and back calculated lengths
than in the oligotrofic.
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Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ COUP-TF ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΤΟΥ ΑΧΙΝΟΥ
PARACENTROTUS LIVIDUS
Καλαµπόκη Λαµπρινή και Κωνσταντίνος Ν. Φλυτζάνης
Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πανεπιστηµιούπολη, Ρίο 26504.

Οι µεταγραφικοί παράγοντες Coup-TF είναι ορφανά µέλη της υπεροικογένειας των
υποδοχέων στεροειδών-θυρεοειδικών ορµονών και του ρετινοϊκού οξέος. Για να µελετήσουµε τη ρύθµιση του γονιδίου Coup-TF στον αχινό, κλωνοποιήσαµε και αλληλουχήσαµε την ανοδική περιοχή, µεγέθους 2000bp και προσδιορίσαµε τη θέση έναρξης
της µεταγραφής. Η ανοδική περιοχή εισήχθη στο φορέα EpGFPII που περιέχει το γονίδιο GFP καθώς και το βασικό υποκινητή του γονιδίου Endo16 του αχινού. Ο υποκινητής του γονιδίου Endo16 δεν είναι ικανός από µόνος του να επάγει την έκφραση του
γονιδίου GFP χωρίς την παρουσία επιπρόσθετων ρυθµιστικών στοιχείων. Έτσι, η
έκφραση του γονιδίου GFP εξαρτάται από τα ρυθµιστικά στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ανοδική περιοχή του γονιδίου Coup-TF. Επιπλέον δηµιουργήσαµε µια σειρά
διαδοχικών 5’ αφαιρέσεων της ανοδικής περιοχής καθώς και µια σειρά ενθέσεων µεµονωµένων ανοδικών τµηµάτων της περιοχής αυτής, τα οποία εισήχθησαν στον ίδιο
φορέα. Όλα τα κατασκευάσµατα ενέθηκαν σε γονιµοποιηµένα αυγά του αχινού
Paracentrotus lividus και τα έµβρυα που προέκυψαν αναπτύχθηκαν µέχρι τα στάδια
του γαστριδίου και του πλουτέα. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν δείχνουν ότι το
τµήµα α της ανοδικής περιοχής (-213 έως -532) του γονιδίου Coup-TF, είναι απαραίτητο και επαρκές για να κατευθύνει την έκφραση του γονιδίου αναφοράς στο στοµατικό εξώδερµα του εµβρύου, στην ίδια κυτταρική στοιβάδα που εκφράζεται και το ενδογενές γονίδιο. Επακόλουθες ανοδικές και εσωτερικές αφαιρέσεις εντός του τµήµατος α
και πειράµατα in vitro DNA πρόσδεσης (EMSA) πυρηνικών πρωτεϊνικών εκχυλισµάτων µε συγκεκριµένα στοιχεία απόκρισης, ανέδειξαν δύο µικρές ανοδικές περιοχές
που είναι σηµαντικές για τη ρύθµιση του γονιδίου. Επιπρόσθετα, στοχευµένες µεταλλάξεις στοιχείων απόκρισης εντός των δύο αυτών περιοχών, δείχνουν ότι οι µεταγραφικοί παράγοντες ΑP1 καθώς και µέλη της οικογένειας ETS, είναι απαραίτητοι για την
ορθή ρύθµιση του γονιδίου Coup-TF στο στοµατικό εξώδερµα του αναπτυσσόµενου
εµβρύου. Κλωνοποιήσαµε cDNAs που κωδικοποιούν τους µεταγραφικούς παράγοντες
AP1 και ETS του αχινού P. lividus και µελετάµε το ρόλο τους στη ρύθµιση του γονιδίου
Coup-TF.
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THE EMBRYONIC REGULATION OF THE COUP-TF GENE IN THE SEA
URCHIN PARACENTROTUS LIVIDUS
Kalampoki Lamprini, and Constantin N. Flytzanis
Department of Biology, University of Patras, University Campus, Rio 26504

Coup-TFs are transcription factors, orphan members of the steroid-thyroid-retinoic acid
receptor superfamily. To study the transcriptional regulation of the sea urchin Coup-TF
gene we cloned and sequenced a 2000bp upstream region and determined the
transcription initiation site. This upstream region was inserted in a vector containing the
reference green fluorescence protein gene (GFP) and the basal promoter of the sea
urchin gene Endo16. The Endo16 gene promoter is unable to drive expression of the
GFP gene without the presence of additional regulatory elements. Thus, GFP
expression from the constructed vector depends on the regulatory sequences of the
Coup-TF gene. In addition to this vector, a series of upstream deletions were
constructed, as well as insertions of isolated small fragments from the Coup-TF
upstream region in front of the Endo16/GFP cassette. All constructs were microinjected into fertilized Paracentrotus lividus eggs and resulting transgenic embryos
were let developed to gastrula and pluteus embryonic stages. Our upstream deletions
as well as the expression of individual segments of the Coup-TF regulatory region,
suggest that module a (-213 to -532) is necessary and sufficient to direct expression of
the reporter gene in the oral ectoderm territory of the embryo, the embryonic lineage
where the endogenous Coup-TF gene is expressed. Upstream and internal deletions
within module a and EMSA experiments with embryonic nuclear protein extracts and
individual response elements, indicated two small upstream segments with regulatory
capacity. Furthermore, site directed mutagenesis of response elements within these
two segments indicate that the transcription factors AP1 and members of the ETS
family are necessary for correct regulation of the Coup-TF gene in the oral ectoderm
territory of the developing P. lividus embryo. We have cloned the corresponding cDNAs
for the transcription factors AP1 and ETS of the sea urchin P. lividus and we study their
role in the embryonic regulation of the Coup-TF gene.
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Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ATLF1 ΣΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗΣ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΘΙΣΗΣ ΣΤΟ ARABIDOPSIS THALIANA
Καπόλας Γ., Μπερή ∆. και Κ. Χαραλαµπίδης
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, 15781 Αθήνα.

Το πρωτεϊνικό µοτίβο WD40 εντοπίζεται σε πολλές ευκαρυωτικές πρωτεΐνες που αποτελούν «υποµονάδες» πρωτεϊνικών συµπλόκων, ή «διαµεσολαβητές» άλλων πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων. Το γονίδιο LF1 του Α. thaliana (AtLF1) κωδικοποιεί µια
WD40 πρωτεΐνη 330 αµινοξέων, η οποία εντοπίζεται στο πυρήνα των φυτικών κυττάρων, όπως καταδεικνύουν πειράµατα υποκυτταρικού εντοπισµού. Μελέτες συµπληρωµατικότητας, χρησιµοποιώντας το θερµοευαίσθητο στέλεχος degron Y40075, υποδεικνύουν πως το AtLF1 είναι ορθόλογο του γονδίου YKL018ws της ζύµης που κωδικοποιεί την Swd2 υποµονάδα του συµπλόκου της µεθυλοτρανσφεράσης Η3Κ4
(SET1). Ο προσδιορισµός των µεταγραφηµάτων του γονιδίου έδειξε ότι η έκφρασή του
είναι ιδιαίτερα υψηλή τόσο στη βλαστητική, όσο και στην αναπαραγωγική φάση ανάπτυξης του φυτού. Τα ολικής απώλειας µεταλλάγµατα lf1 παρουσιάζουν φαινότυπο
καθυστερηµένης εισόδου στην αναπαραγωγική φάση σε φωτοπερίοδο µακράς ηµέρας, υποδεικνύοντας την εµπλοκή του στην επιγενετική ρύθµιση των µονοπατιών επαγωγής της άνθισης.
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ATLFL1 ENCODES A NUCLEAR LOCALISED WD40 PROTEIN INVOLVED
IN THE EPIGENETIC CONTROL OF FLOWERING TIME IN ARABIDOPSIS
THALIANA
Kapolas G., Mperi D. and K. Haralampidis
University of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany, Athens, Greece

The WD motif is found in a multitude of eukaryotic proteins that act as a site for proteinprotein interactions. Proteins containing those repeats (WDRs) are known to serve as
platforms for the assembly of protein complexes or mediators of transient interplay
among other proteins. AtLF1 encodes a 330aa WD40 repeat protein of unknown
function. In planta subcellular localization experiments confirmed that AtLF1 is a
nuclear targeted protein. Complementation experiments using the temperaturesensitive yeast degron strain Y40075 indicate that AtLF1 (At5g14530) encodes the
yeast ortholog, Swd2 subunit of the H3Κ4 methyltransferase complex (SET1). Semiquantitative RT – PCR analysis showed that the gene is differentially upregulated
during vegetative and reproductive development. Homozygous loss-of-function
mutants display a late flowering phenotype, indicating its involvement in the epigenetic
regulation of the flowering time pathways.

126 32ο Επιστηµονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών
Καρπενήσι, 20-22 Μαϊου 2010

ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΗΡΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΕΣΟΚΟΣΜΟΥΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΥΠΟ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΩΤΟΣ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Καραγιάννη Ήρα1, Κωνσταντίνος Αρ. Κορµάς2
1Τµήµα
2Τµήµα

Βιολογικών Εφαρµογών & Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα
Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 384 46 Νέα Ιωνία

Η παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος MESOAQUA
(Network of leading MESOcosm facilities to advance the studies of future AQUAtic
systems from the Arctic to the Mediterranean, 2009-2012, FP7). Η πειραµατική εργασία έγινε σε µεσόκοσµους (ca. 1,5 m3) το Φεβρουάριο 2010 στο IFM-GEOMAR (Γερµανία) µε στόχο τη µελέτη των επιπτώσεων µίας πρώιµης φωτοπεριόδου στην έναρξη
της φυτοπλαγκτικής άνθισης. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν εντάσεις φωτός
αυξηµένες κατά τέσσερις φορές σε σχέση µε τις φυσιολογικές συνθήκες του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου για τη Βαλτική θάλασσα. Ως µέρος αυτού του πειράµατος
στόχος της παρούσας εργασίας είναι ο προσδιορισµός της αφθονίας και της ποικιλότητας των προκαρυωτών (Bacteria και Archaea) και η διερεύνηση της επιλεκτικής θήρευσης τους από τα ετερότροφα νανοµαστιγωτα κάτω από διαφορετικές συνθήκες
φωτός. Τα πρώτα αποτελέσµατα δείχνουν µία αύξηση της αφθονίας των προκαρυωτών από συγκεντρώσεις της τάξης ≤105 κύτταρα ml-1 σε συγκεντρώσεις >4 x 105 κύτταρα ml-1 σε όλους τους µεσόκοσµους 15 ηµέρες µετά την έναρξη του πειράµατος. Οι
αφθονίες των ετερότροφων νανοµαστιγωτών κυµάνθηκαν µεταξύ 102 και 3,6 x 103 κύτταρα ml-1. Παρουσίασαν ένα µέγιστο την 5η µέρα του πειράµατος και εν συνεχεία µειώθηκαν εκτός από το µεσόκοσµο µε προσοµοίωση των συνθηκών Φεβρουαρίου και
µε ένταση φωτός x4 σε σχέση µε τις φυσιολογικές συνθήκες όπου έφτασαν 3,6 x 103
κύτταρα ml-1. Η παρατηρηθείσα διαφορική απόκριση των νανοµαστιγωτών στη θαλάσσια υδάτινη στήλη υποδεικνύει ότι υπό διαφορετικές συνθήκες φωτός, όπως εκτιµάται ότι µπορεί να συµβεί σε περιπτώσεις εκτεταµένων κλιµατικών αλλαγών, µπορεί
να οδηγήσει σε διαφορετική σύσταση της ετερότροφης βάσης του µικροβιακού τροφικού πλέγµατος.
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BACTERIA AND THEIR GRAZERS IN EXPERIMENTAL MARINE
MESOCOSMS UNDER DIFFERENT LIGHT REGIMES: PRELIMINARY
RESULTS
Karayanni Hera, Konstantinos Ar. Kormas
1 Department

of Biological Applications and Technologies, University of Ioannina, 451 10
Ioannina, Greece, 2 Department of Ichthyology & Aquatic Environment, University of Thessalia,
38446 Nea Ionia, Greece

This study was conducted in the frame of MESOAQUA project (Network of leading
MESOcosm facilities to advance the studies of future AQUAtic systems from the Arctic
to the Mediterranean, 2009-2012, FP7) in February 2010. An experiment on the
initiation of spring blooms by transient high-light periods under otherwise low-light
conditions in late winter/early spring was performed at IFM-GEOMAR Indoor facility
(Kiel, Germany). As part of this experiment, the current study aims at (a) the estimation
of prokaryotic abundance and biomass, (b) the estimation of the relative abundance of
Bacteria and Archaea populations within the prokaryotic assemblage and (c) the
investigation of food selection of heterotrophic nanoflagellates (HNF) under different
experimental light regimes. Preliminary results show an increase in prokaryotic cell
abundance from ≤105 to >4 x 105 cells ml-1 in all mesocosms sampled, 15 days after
the initiation of the experiment. HNF abundance reached maximal values earlier (day
5) except in the February treatment with high light conditions where abundance
continue to increase and reached 3,6 x 103 cells ml-1. They peaked at the fifth day and
then decreased, except from the mesocosm with simulated February light regime with
x4 that of the physiological light intensity, where they reached 3.6x103 cells ml-1. The
observed differential response of the HNF of the marine water column suggests that
under different light regimes, as this can take place in cases of extended climate
changes, can result to different composition of the heterotrophic base of the microbial
food web.
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Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΝ∆ΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ
ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ brick2 ΚΑΙ brick3 ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ZEA
MAYS
Καραδήµου Γλυκερία, Αδαµάκης Ιωάννης-∆ηµοσθένης, Παντερής Εµµανουήλ
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, e-mail: epanter@bio.auth.gr

Τα µεταλλάγµατα brick2 και brick3 του φυτού Zea mays εµφανίζουν προβλήµατα στην
οργάνωση της F-ακτίνης, λόγω υπολειτουργίας του συµπλόκου ARP2/3. Με δεδοµένη
τη σχέση της F-ακτίνης µε την κατανοµή του ενδοπλασµατικού δικτύου (Ε∆) αλλά και
την συνεντόπιση του τελευταίου µε τα µιτωτικά συστήµατα µικροσωληνίσκων, διερευνήσαµε την κατανοµή του Ε∆ σε µιτωτικά και κυτοκινητικά κύτταρα των παραπάνω
µεταλλαγµάτων, συγκριτικά µε αυτά του άγριου τύπου. Εφαρµόσθηκε ανοσοεντόπιση
Ε∆ και παρατήρηση σε συνεστιακό µικροσκόπιο ακτίνων laser. Παρατηρήθηκε ότι η
άτρακτος των µεταφασικών και αναφασικών κυττάρων των µεταλλαγµάτων περιλάµβανε στοιχεία Ε∆, που εκτείνονταν από τους κινητοχώρους των χρωµοσωµάτων ως
τους πόλους, µιµούµενα τους µικροσωληνίσκους των κινητοχώρων. Αντίθετα, σε µεταφασικά και αναφασικά κύτταρα άγριου τύπου το Ε∆ κατανεµόταν κυρίως εξωτερικά
της ατράκτου στην περιοχή των πόλων. Τα κυτοκινητικά κύτταρα των µεταλλαγµάτων
περιείχαν περισσότερα στοιχεία Ε∆ στον φραγµοπλάστη απ’ ό,τι αυτά του άγριου
τύπου. Σχετίζοντας το Ε∆ µε το βαθµό ακετυλίωσης της α-σωληνίνης, συγκρίναµε τόσο µε ανοσοφθορισµό όσο και µε ανάλυση κατά Western την παρουσία ακετυλιωµένης α-σωληνίνης στα µεταλλάγµατα, σε σχέση µε τον άγριο τύπο. Βρέθηκε, ότι τα κύτταρα του άγριου τύπου περιέχουν περισσότερη ακετυλιωµένη α-σωληνίνη απ’ ό,τι
αυτά των µεταλλαγµάτων. Με βάση ότι η ακετυλίωση της α-σωληνίνης προδίδει αυξηµένη σταθερότητα, φαίνεται ότι η συνεντόπιση του Ε∆ µε τα µιτωτικά και κυτοκινητικά
συστήµατα µικροσωληνίσκων είναι αντιστρόφως ανάλογη της σταθερότητας των µικροσωληνίσκων που αυτά περιλαµβάνουν. Η σχέση αυτή, σε συνάρτηση µε την ελαττωµατική οργάνωση της F-ακτίνης χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.
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ENDOPLASMIC RETICULUM DISTRIBUTION IN DIVIDING CELLS OF brick2
AND brick3 MUTANTS OF ZEA MAYS
Karadimou Glykeria, Adamakis Ioannis-Dimosthenis, Panteris Emmanuel
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki GR541 24, email: epanter@bio.auth.gr

The brick2 and brick3 mutants of Zea mays exhibit defective F-actin organization due
to malfunction of the ARP2/3 complex. Taking into account the relationship between Factin and the distribution of endoplasmic reticulum (ER), as well as the colocalization of
ER with mitotic microtubule arrays, we investigated ER distribution in mitotic and
cytokinetic cells of the above mutants in comparison with those of wild type. Confocal
laser scanning microscopy was used after ER immunostaining. In metaphase and
anaphase cells of the mutants, the spindle exhibited more ER elements than in those
of wild type. ER arrays mimicking the kinetochore microtubule bundles were observed
in the mutants, while in the wild type ER was abundant outside the spindle, especially
at the poles. In cytokinetic cells of the mutants, ER was quite prominent in the
phragmoplast, while it was less apparent in wild type cytokinetic cells. In order to
correlate ER presence with α–tubulin acetylation, we compared by both
immunofluorescence and Western blotting the occurrence of acetylated α–tubulin between the mutants and the wild type. It was found that wild type cells contained more
acetylated α–tubulin than those of the mutants. As α–tubulin acetylation reveals
increased stability of microtubules, it seems that ER colocalization with the mitotic and
cytokinetic microtubule arrays is reversely proportional to microtubule stability. Further
research is needed to elucidate this relationship, in combination with defective F-actin
organization.
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΕΛΑΦΙΟΥ (Cervus elaphus) ΤΗΣ
ΠΑΡΝΗΘΑΣ
Καραΐσκου Ν.1, Γκαγκαβούζης Κ.1, Φορέας ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας2, Παπίκα Σ.3, Λατσούδης Π. 4, Αµπατζόπουλος Θ.Ι.1, Τριανταφυλλίδης Κ.1,
Τριανταφυλλίδης Α.1
1Τµήµα

Βιολογίας, ΑΠΘ, 54124 Θεσσαλονίκη, 2 Θρακοµακεδόνων 136, 13601, Αθήνα,
Πάρνηθας, Θρακοµακεδόνων 142, 13601, Αθήνα, 4 WWF Ελλάς, Φιλελλήνων 26,
10558, Αθήνα

3∆ασαρχείο

Το κόκκινο ελάφι (Cervus elaphus) κάποτε ζούσε σε ολόκληρη σχεδόν την ηπειρωτική
Ελλάδα. Σήµερα, όµως, έχει περιοριστεί σηµαντικά. Μέσα σε λίγες δεκαετίες οι πληθυσµοί του συρρικνώθηκαν σε τέτοιο βαθµό που το είδος βρέθηκε στην κατηγορία των
«Απειλούµενων» ζώων της χώρας. Ο σηµαντικότερος βιότοπος ελεύθερων κόκκινων
ελαφιών στην Ελλάδα είναι ο ορεινός όγκος της Πάρνηθας. Ωστόσο, οι διαθέσιµες
πληροφορίες σχετικά µε την καταγωγή και τη σύσταση του πληθυσµού αυτού είναι
λίγες. Για τη σωστή λοιπόν διαχείριση του µοναδικού αποθέµατος ελαφιών στη χώρα
µας, είναι απαραίτητος ο έλεγχος της γενετικής ποικιλότητας και η διερεύνηση της γενετικής του δοµής, καθώς και η συλλογή στοιχείων σχετικά µε την προέλευση και την
εξέλιξη του είδους. Ταυτόχρονα, η συστηµατική επιστηµονική µελέτη του πληθυσµού
καθίσταται αναγκαία γιατί οι συνεχείς πυρκαγιές από τη µια και η γενετική αποµόνωση του είδους για πολλά χρόνια από την άλλη, ενδέχεται να οδηγήσουν σε σηµαντική
γενετική πτώχευση και σε γενετική κατάρρευση του πληθυσµού.
Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιήθηκαν µη επεµβατικές µέθοδοι δειγµατοληψίας και αναλύθηκαν δύο περιοχές του µιτοχονδριακού DNA µε αλληλούχιση καθώς και έντεκα
µικροδορυφορικοί τόποι µε ηλεκτροφόρηση σε ηµι-αυτόµατο µηχάνηµα. Η ανάλυση
αποκάλυψε την ύπαρξη δύο διακριτών απλοτύπων και από σύγκριση που έγινε µε
αντίστοιχες Ευρωπαϊκές έρευνες, αποκαλύφθηκε η βαλκανική προέλευση του ελαφιού
της Πάρνηθας. Τα πρώτα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα επίπεδα ετεροζυγωτίας του
πληθυσµού είναι ικανοποιητικά και συγκρίσιµα µε άλλους Ευρωπαϊκούς πληθυσµούς.
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Πάρνηθας
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GENETIC STUDY OF ΤΗΕ RED DEER POPULATION (Cervus elaphus) OF
MOUNTAIN PARNITHA
Karaiskou N.1, Gagavouzis K.1, Οperator of Parnitha’s national park2 Papika S.3,
Latsoudis P.4, Abatzopoulos T.J.1, Triantaphyllidis K.1, Triantafyllidis A.1
1School

of Biology, AUTH, 54124 Thessaloniki, 2Thrakomacedonon 136, 13601, Athens,
3Forest Service of Parnitha, Thrakomacedonon 142, 13601, Athens
4WWF Greece, Phillelinon 26, 10558, Athens

Until the middle of 19th century, the red deer (Cervus elaphus) was widespread in
continental Greece with large populations. However, in recent years, its populations
have suffered a major range decline. The most important habitat of wild red deer in
Greece right now is Mountain Parnitha and the species is under protected status.
However, little information is available on the origins and the genetic structure of this
population. Proper management should investigate the genetic diversity and the
genetic structure of the species as well as its origins and evolution. Furthermore, the
systematic study of the population is of high importance since the effects of frequent
fires on Parnitha as well as the long-term isolation and the limited gene flow of the
population could possibly result in significant reduction of the genetic diversity and in
genetic depression. For this reason, non invasive methods were used to sample
biological material. Two mitochondrial DNA regions were sequenced and 11
microsatellite loci were analyzed. The analysis (of a limited number of individuals)
indicated the existence of two discrete mitochondrial haplotypes, while comparison with
similar European studies revealed the Balkan origin of the Greek population.
Microsatellite analysis revealed high heterozygosity values which are comparable to
other European populations.
This project is financed by the Οperator of Parnitha’s national park
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ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΟΥΡΙΚΟΥ
ΟΞΕΟΣ – ΞΑΝΘΙΝΗΣ (UAPA)
Καραχάλιου Μάγια1, James Leung2, Claudia Alves2,3, Bernadette Byrne2
και Γιώργος ∆ιαλλινάς1
1Τµήµα

Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, ΕΚΠΑ, Πανεπιστηµιούπολη 15781, Αθήνα 2Division of
Molecular Biology, Imperial College London, London SW7 2AZ, UK 3Department of
Biochemistry, University of Alberta, Edmonton, Canada

Η οικογένεια µεταφορέων νουκλεοτιδικών βάσεων–ασκορβικού (NAT) περιλαµβάνει
µεταφορείς µε θεµελιώδη ρόλο στην πρόσληψη βασικών κυτταρικών µεταβολιτών,
όπως το ουρικό οξύ και η βιταµίνη C. Ο πιο εκτενώς µελετηµένος NAT µεταφορέας
είναι ο µεταφορέας ουρικού– ξανθίνης (UapA) στον ασκοµύκητα Aspergillus nidulans.
Λεπτοµερείς γενετικές και βιοχηµικές αναλύσεις έχουν αποκαλύψει πολλά σε σχέση
µε το µηχανισµό δράσης αυτής της πρωτεΐνης. Ωστόσο, η δυσκολία χειρισµού µεµβρανικών πρωτεϊνών αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στην προσπάθεια κατανόησης σχέσεων δοµής–λειτουργίας µέσω κλασικών προσεγγίσεων δοµικής βιολογίας
(κρυσταλλογραφία, NMR). Στην παρούσα εργασία περιγράφουµε την ετερόλογη υπερέκφραση λειτουργικών µορίων UapA σηµασµένων µε την GFP σε στελέχη του
Saccharomyces cerevisiae. Από το στέλεχος pep4∆, στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί
µία βασική χυµοτοπιακή ενδοπεπτιδάση, παρήχθησαν 2.3mg/L UapA-GFP, ενώ από
το στέλεχος npi1-1, το οποίο παρουσιάζει µειωµένη δράση της λιγάσης της ουβικουιτίνης, Rsp5p, παρήχθησαν 3,8 mg/L. Παρατήρηση µε µικροσκόπιο επιφθορισµού έδειξε ότι η UapA-GFP εντοπίζεται στην πλασµατική µεµβράνη και στα δύο στελέχη, µε
υψηλότερη ένταση φθορισµού στο στέλεχος npi1-1. Σε συµφωνία µε αυτές τις παρατηρήσεις, το στέλεχος npi1-1 έδειξε 5-πλάσια πρόσληψη [3H]-ξανθίνης σε σύγκριση µε
το pep4∆. Ωστόσο, το στέλεχος pep4∆ έδωσε σηµαντικά σταθερότερα µόρια UapA και
επιλέχτηκε για περαιτέρω καθαρισµό για την παραγωγή mg καθαρής, κατάλληλης για
κρυσταλλογραφία, πρωτεΐνης. Επιπλέον, η εργασία αυτή έχει δηµιουργήσει ένα απλό
ευκαρυωτικό σύστηµα κατάλληλο για βασικές προσεγγίσεις µοριακής γενετικής, µε
σκοπό την περαιτέρω κατανόηση του µηχανισµού δράσης αυτής της σηµαντικής πρωτεΐνης.
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EXPRESSION AND PURIFICATION OF A FUNCTIONAL URIC ACID –
XANTHINE TRANSPORTER (UAPA)
Karachaliou Mayia1, James Leung2, Claudia Alves2,3, Bernadette Byrne2
and George Diallinas1
1Faculty

of Biology, Department of Botany, University of Athens, Panepistimioupolis 15781,
Athens, Greece, 2Division of Molecular Biology, Imperial College London, London SW7 2AZ,
UK, 3Department of Biochemistry, University of Alberta, Edmonton, Canada

The Nucleobase–Ascorbate Transporters (NATs) family includes carriers with
fundamental functions in uptake of key cellular metabolites, such as uric acid or vitamin
C. The best studied example of a NAT transporter is the uric acid–xanthine permease
(UapA) from the model ascomycete Aspergillus nidulans. Detailed genetic and
biochemical analyses have revealed much about the mechanism of action of this
protein; however, the difficulties associated with handling eukaryotic membrane
proteins have limited efforts to elucidate the precise structure–function relationships of
UapA by structural analysis. In this manuscript, we describe the heterologous overexpression of functional UapA as a fusion with GFP in different strains of
Saccharomyces cerevisiae. The UapA–GFP construct expressed to 2.3 mg/L in a
pep4∆ deletion strain lacking a key vacuolar endopeptidase and 3.8 mg/L in an npi1-1
mutant strain with defective Rsp5 ubiquitin ligase activity. Epifluorescence microscopy
revealed that the UapA–GFP was predominately localized to the plasma membrane in
both strains, although a higher intensity of fluorescence was observed for the npi1-1
mutant strain plasma membrane. In agreement with these observations, the npi1-1
mutant strain demonstrated a ~5-fold increase in uptake of [3H]-xanthine compared to
the pep4∆ deletion strain. Despite yielding the best results for functional expression, ingel fluorescence of the UapA–GFP expressed in the npi1-1 mutant strain revealed that
the protein was subject to significant proteolytic degradation. Large scale expression of
the protein using the pep4∆ deletion strain followed by purification produced mg
quantities of pure, monodispersed protein suitable for further structural and functional
studies. In addition, this work has generated a yeast cell based system for performing
reverse genetics and other targeted approaches, in order to further understand the
mechanism of action of this important model protein.
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Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Παράρτηµα Ν. Μουδανιών,
Τµήµα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Τ.Θ. 157, Ν. Μουδανιά 63200.
E-mail:karidas@aqua.teithe.gr, gminos@aqua.teithe.gr

Το νταλιάνι ή θυννείο είναι µια ηµιµόνιµα εγκατεστηµένη διχτυωτή ιχθυοπαγίδα (ελάχ.
άνοιγµα µατιού 20mm) σε κάθετη διάταξη από την ακτή, µε σκοπό να εγκλωβίζει τα
αλιεύµατα που κινούνται παράλληλα και σε µικρή απόσταση (µεγ. 500m) από αυτήν.
Η εξαλίευση του γίνεται δύο φορές καθηµερινά. Αν και ανήκει στα παραδοσιακά αλιευτικά εργαλεία, χρησιµοποιείται ακόµα σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας,
χωρίς ωστόσο να έχει κερδίσει την πρέπουσα προσοχή των µελετητών ως εργαλείο
µελέτης των παράκτιων ιχθυοπληθυσµών. Στη παρούσα εργασία, που πραγµατοποιήθηκε για ένα έτος (Σεπτέµβριος 2007 έως Αύγουστος 2008), µε συχνότητα δύο
δειγµατοληψιών ανά µήνα, καταγράφηκε το σύνολο της πρωινής εξαλίευσης νταλιανιού εγκατεστηµένου 6km βόρεια των Ν. Μουδανιών. Συνολικά µετρήθηκαν 3432 άτοµα που ανήκαν σε 37 είδη, εκ των οποίων 34 είδη ιχθύων (94,5%) και 3 είδη κεφαλόποδων (5,5%). Από τους ιχθείς, µόνο ένα ανήκε σε χονδριχθύ (Torpedo marmorata),
ενώ τα υπόλοιπα ανήκαν στις κάτωθι οικογένειες οστεϊχθύων: Centracanthidae
(62,1%) µε έναν (1) αντιπρόσωπο Spicara flexuosa, Sparidae (21,1%) µε δώδεκα (12)
συνολικά είδη και αντιπροσωπευτικότερα τα Diplodus annularis, Sarpa salpa και
Lithognathus mormyrus, Scombridae (3,1%) µε δύο (2) είδη Scomber japonicus και
Sarda sarda, Mugilidae (2,2%) µε πέντε (5) είδη και αντιπροσωπευτικότερο το Chelon
labrosus, Carangidae (1,1%) µε τρία (3) είδη. Τέλος µε συχνότητα εµφάνισης µικρότερη του 1% και µε ένα (1) είδος εµφανίσθηκαν οι οικογένειες: Clupeidae, Atherinidae,
Sphyraenidae, Belonidae, Moronidae, Pomatomidae, Lophiidae, Merluccidae, Zeidae,
Pleuronectidae και Uranoscopidae. Από τα κεφαλόποδα, κυριαρχούσε το Loligo
vulgaris και υπολείπονταν το Octopus vulgaris και η Sepia officinalis. Από άποψη εµπορικότητας, το 3,6% του αλιεύµατος (5 είδη) ανήκε στην Α κατηγορία, το 8,6% (12
είδη) στη Β και το 83,2% (19 είδη) στη Γ. Το 4,6% (1 είδος και υποµεγέθη άλλων ειδών) συγκροτούσαν τα απορριπτόµενα αλιεύµατα.
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FISHERIES COMPOSITION AND VALUE OF A FISHING TRAP CALLED
DALIANI IN THERMAIKOS GULF
Karidas T., Papadimitriou C., Minos G., and L. Kokokiris
Alexander Technological Educational Institute Thessalonikis, Department of Aquaculture and
Fisheries Technology, P.O. Box: 157, N. Moudania 63200.
E-mail: karidas@aqua.teithe.gr, gminos@aqua.teithe.gr

The fishing trap called “daliani” or “thinio” is a semi permanent installation (min. mesh
size 20 mm) in a vertical provision from the coast, aiming to trap fishes that are moving
parallel and in small distance (max. 500 m) from the coast. The collection of the catch
becomes two times daily. Even if it belongs in the traditional fishing tools, it is still used
in a lot of regions of northern Greece, without however it has gained the proper
attention of the researchers as a tool to study coastal fish populations. In the present
study, that was contacted for one year (September 2007 until August 2008), twice a
month, was recorded the total of morning catch of a “daliani” installed 6 km north of N.
Moudania. Totally were measured 3432 individuals that where belonging in 37 species,
from which 34 fishe species (94.5%) and 3 cephalopod species (5.5%). Among the fish
species, only one belonged in Chondrichthyes (Torpedo marmorata), while the
remaining belonged in the following teleostei families: Centracanthidae (62.1%) with
only one (1) representative Spicara flexuosa, Sparidae (21.1%) with twelve (12)
species and more representatives Diplodus annularis, Sarpa salpa and Lithognathus
mormyrus, Scombridae (3.1%) with two (2) species Scomber japonicus and Sarda
sarda, Mugilidae (2.2%) with five (5) species and more representative Chelon labrosus,
Carangidae (1.1%) with three (3) species. Finally with frequency of appearance lower
than 1% and with one (1) species appeared the families of: Clupeidae, Atherinidae,
Sphyraenidae, Belonidae, Moronidae, Pomatomidae, Lophiidae, Merluccidae, Zeidae,
Pleuronectidae and Uranoscopidae. Among the cephalopods, dominated Loligo
vulgaris followed by Octopus vulgaris and Sepia officinalis. Studying the marketability
of the total catch, in the A category belonged 3.6% (5 species) of the catch, in the B
category 8.6% (12 species) and in the C category 83.2% (19 species). The discards (1
species and undersized individuals of other species) constituted only 4.6% of the total
catch.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΒΑΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ DECT ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΝΙΚΛΩΝ
Κατσαρού Α.1,2, Τσιρώνη Κ.1, Σεραφετίνιδου Μ.1, Φραγκοπούλου Α.Φ.2, Μαργαρίτης Λ.Χ.2 και Ν. Κωστοµητσόπουλος1
1Μονάδα

Ζωικών Προτύπων, Κέντρο Πειραµατικής Χειρουργικής, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών
Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών, Σωρανού Εφεσίου 4, 11527 Αθήνα.
2Εργαστήριο Ηλεκτροµαγνητικής Βιολογίας, Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα
Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστηµιούπολη, 15784 Αθήνα.
e-mail: nkostom@bioacademy.gr, lmargar@biol.uoa.gr

Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κονίκλων που χρησιµοποιούνται ως ζώα
εργαστηρίου µέσω υλικών εµπλουτισµού του περιβάλλοντος είναι πολύ σηµαντική και
υποστηρίζεται από συστάσεις και οδηγίες των αρµοδίων φορέων. Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η µελέτη της επίδρασης µιας εµπορικά διαθέσιµης κατασκευής,
επονοµαζόµενης ως rabbit hut, στη συµπεριφορά των ατοµικά στεγαζόµενων κονίκλων
και συγκεκριµένα στην εκδήλωση συγκεκριµένων κινήσεων, όπως ο καλλωπισµός
(grooming), το δάγκωµα του κιγκλιδώµατος ή του δαπέδου (gnawing), το τέντωµα του
κορµού (stretching of the body), και την όσφρηση του χώρου (sniffing). Μετά από 5
µέρες εγκλιµατισµού η συµπεριφορά έξι αρσενικών ενήλικων κονίκλων φυλής Νέας
Ζηλανδίας καταγράφηκε µέσω κάµερας από τις 06:00 ως τις 18:00 για 4 συνεχόµενες
µέρες. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε σε κάθε κλουβί συσκευή εµπλουτισµού (rabbit hut)
και µετά από 5 µέρες εγκλιµατισµού έγινε εκ νέου καταγραφή της συµπεριφοράς των
ζώων µέσω κάµερας για 4 συνεχόµενες µέρες. Προσδιορίστηκαν οι συχνότητες των
κινήσεων και έγινε σύγκριση αυτών πριν και µετά την εισαγωγή της συσκευής µε τη
βοήθεια των καταγραφών. ∆ιαπιστώθηκε πως ο εµπλουτισµός του περιβάλλοντος
φαίνεται να επηρεάζει τη συµπεριφορά των στεγαζόµενων κονίκλων. Περαιτέρω έρευνα επί του θέµατος µε µεγαλύτερο αριθµό ζώων κρίνεται αναγκαία για να διευκρινιστεί
εάν αυτές οι διαφορές συµπεριφοράς είναι βιολογικά σηµαντικές. Ακολουθώντας το
µοντελοποιηµένο σύστηµα που περιγράφηκε, ερευνάται επίσης η επίδραση ακτινοβολίας ασύρµατου τηλεφώνου DECT στη συµπεριφορά και την κατάσταση άγχους
(stress) των ζώων αυτών.
Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτήθηκε από το Πανεπιστήµιο Αθηνών.
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STUDY OF EFFECTS OF ENVIRONMENTAL ENRICHMENT AND
ELECTROMAGNETIC RADIATION BY WIRELESS DECT TELEPHONE IN
RABBITS’ BEHAVIOUR
Katsarou A.1,2, Tsironi A.1, Serafetinidou M.1, Fragopoulou A.F.2,
Margaritis L.H. 2 and N. Kostomitsopoulos1
1Laboratory

Animal Facilities, Centre of Experimental Surgery, Biomedical Research
Foundation, Academy of Athens, 4 Soranou Ephessiou, 11527, Athens, Greece.
2Electromagnetic Biology Laboratory, Dept of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology,
Athens University, Panepistimiopolis, 15784, Athens, Greece.
e-mail: nkostom@bioacademy.gr, lmargar@biol.uoa.gr

Improving housing conditions for laboratory rabbits with environmental enrichment
devices has a high priority for the scientific community and is supported by
recommendations and guidelines from numerous laboratory animal associations as
well as by government regulations. The aim of the present study was to investigate the
influence of a commercially available shelter, the rabbit hut, on the behavior of
individually-caged rabbits and specifically on grooming, gnawing, total body stretching,
sniffing, eating and drinking. After a 5-day acclimatization period, six NZW rabbits
(average body weight 2.6 kg) were video-recorded between 06:00 – 18:00 for four
consecutive days. At the end of this period, a rabbit hut was introduced into each cage
and after five days of familiarization with the device the animals were again videorecorded for four consecutive days. The frequency of each behavioral type was
determined and compared before and after the introduction of the rabbit hut from the
two video recordings. Analysis of the data showed that environmental enrichment
seems to influence the behavior of the caged rabbits. Further continuation of the
project with a larger number of animals is recommended in order to establish whether
these behavioral differences are of biological significance. Following the model system
described above, we are now investigating the effects of electromagnetic radiation
emitted by wireless DECT phone base on rabbits’ behavior and stress response.
This research was financed by Athens University.
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ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ
(HSPS) ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ MODIOLUS BARBATUS
Κατσικάτσου Μαρία1, Βρατσίστας Ανδρέας1, Ανέστης Ανδρέας1, Ντόκου Αγλαΐα1,
Portner H.O.2 και Μιχαηλίδης Βασίλειος1
1Εργαστήριο

Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ΤΚ 54124, Ελλάδα
2Alfred-Wegener-Institut für Polar-und Meeresforschung, Ökophysiologie mariner Tiere,
Postfach 120161, D-27515 Bremerhaven, Germany

Στα πλαίσια της αύξησης της παγκόσµιας θερµοκρασίας η παρούσα µελέτη στοχεύει
στη διερεύνηση των εποχικών θερµικών ορίων ανοχής σε ιστούς του υποπαραλιακού
διθύρου Modiolus barbatus (χάβαρο). Για το λόγο αυτό, στο µανδύα και στον πρόσθιο προσαγωγό µυ (PAM) έγινε προσδιορισµός των επιπέδων έκφρασης των πρωτεϊνών θερµικού πλήγµατος, Hsp70 και Hsp90 που αποτελούν καθιερωµένους µοριακούς δείκτες στρες. Ώριµα άτοµα του είδους Modiolus barbatus από το Θερµαϊκό κόλπο τοποθετήθηκαν σε κλωβούς σε δύο διαφορετικά βάθη µέσα στο νερό (3m και
17m). Οι δειγµατοληψίες γίνονταν κάθε µήνα στο χρονικό διάστηµα από το Νοέµβριο
του 2007 ως τον Αύγουστο του 2008. Κάθε φορά οι ιστοί καταψύχονταν σε υγρό άζωτο και µεταφέρονταν στο εργαστήριο για τις περαιτέρω αναλύσεις. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατά µας για τα 3m, η Ηsp90 εµφάνισε αυξηµένα επίπεδα από το ∆εκέµβριο
του 2007 έως το Φεβρουάριο του 2008 και από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο του 2008
και στους δύο ιστούς. Το ίδιο πρότυπο ακολούθησε η Hsp72 (επαγόµενη ισοµορφή)
στο µανδύα, ενώ ο πρόσθιος προσαγωγός µυς εµφάνισε µια αρχική αύξηση την άνοιξη και στη συνέχεια σταδιακή µείωση µέχρι το καλοκαίρι. Σε όλες τις περιπτώσεις το
εποχικό πρότυπο έκφρασης των Hsps στα 3m ήταν έντονότερο σε σχέση µε τα 17m.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα χάβαρα που ζουν στο Θερµαϊκό κόλπο, είναι πολύ πιθανό να προσεγγίζουν τα ανώτερα θερµικά τους όρια την περίοδο του καλοκαιριού.
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FIELD STUDY OF THE SEASONAL STRESS RESPONSES OF THE
BIVALVE MODIOLUS BARBATUS
Katsikatsou Maria1, Vratsistas Andreas1, Anestis Andreas1, Ntokou Aglaia1,
Portner H.O.2 and Michaelidis Basile1
1Laboratory

of Animal Physiology, Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
54124, Greece
2Alfred-Wegener-Institut für Polar-und Meeresforschung, Ökophysiologie mariner Tiere,
Postfach 120161, D-27515 Bremerhaven, Germany

In light of global warming, thε present study aimed to explore the thermal limits of the
sublitoral bivalve Modiolus barbatus, commonly known as bearded-horse mussel,
within its natural habitat. For this reason expression levels of two well established
molecular stress bioindicators, heat shock proteins Hsp70 and Hsp90, were
determined. Mature individuals were collected from Thermaikos Gulf and placed within
three different thermal niches in the water column (3m and 17m). The mantle and
posterior adductor muscle (PAM) were sampled monthly from November 2007 until
August 2008 and frozen immediately in liquid nitrogen for further analysis in the
laboratory. According to our results, the expression of Hsp90 showed a gradual
increase after the middle of December 2007 until the end of February 2008 and from
mid July 2008 until August 2008 in both tissues. The same pattern was identified for
Hsp72 (inducible isoform) in the mantle. However, in the PAM the levels of Hsp72 were
found increased in the spring and then gradually decreased until summer. The
seasonal pattern of the Hsp expression was intense in 3m rather than in 17m. These
data indicate that bearded-horse mussels of Thermaikos Gulf are most likely
approaching their upper thermal tolerance limits.
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ΜΑΛΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ ΤΗΣ ΡΟ∆ΟΥ (ΝΑ ΑΙΓΑΙΟ, ΕΛΛΑ∆Α)
Κεκλίκογλου Κλεονίκη1, Χαρίτων Χιντήρογλου1, Γεώργιος Συρίδης2
και Χρυσάνθη Αντωνιάδου1
1Αριστοτέλειο

Πανεπιστήµιο, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Ζωολογίας, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54124,
Ελλάδα.
2Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Γεωλογίας, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54124, Ελλάδα.

Μελετήθηκε η ποικιλότητα των διατροφικών τύπων θαλάσσιας απολιθωµένης πανίδας
µαλακίων Πλειστοκαινικής ηλικίας από το νησί της Ρόδου (νότιο Αιγαίο, Ελλάδα). Τα
δείγµατα των απολιθωµένων µαλακίων συλλέχθηκαν τον Οκτώβριο του 2008 στην
Καλλιθέα, στην βορειοανατολική πλευρά του νησιού, από 6 σταθµούς. Οι πέντε σταθµοί (St.1-St.5) περιελάµβαναν το ίδιο απολιθωµατοφόρο στρώµα σε µήκος 200µ. ο
τελευταίος σταθµός (St.6) υπερκάλυπτε τον St.1 και τον St.2 και βρισκόταν σε ύψος
8µ. Συνολικά, αναγνωρίστηκαν 72 είδη που κατανέµονται σε τρεις Οµοταξίες: ∆ίθυρα
(42 είδη), Γαστερόποδα (28 είδη) και Σκαφόποδα (2 είδη). Τα περισσότερα απολιθωµένα είδη συναντώνται επίσης και στην αρτίγονη πανίδα µαλακίων της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η πλειοψηφία των δίθυρων περιλαµβάνει αιωρηµατοφάγα (88%) είδη,
και λίγα ιζηµατοφάγα (12%). Στα γαστερόποδα κυριαρχούν τα φυτοφάγα (39%) και τα
σαρκοφάγα (32%) είδη και ακολουθούν τα ιζηµατοφάγα (18%), τα αιωρηµατοφάγα
(7%) και τα παράσιτα (4%). Η σύγκριση της ποικιλίας των τύπων διατροφής µεταξύ
των απολιθωµένων και αρτίγονων µαλακίων από τη Ρόδο (δεδοµένα για την αρτίγονη
πανίδα από Zenetos et al., 1993) έδειξε επικράτηση των σαρκοφάγων γαστεροπόδων
στην αρτίγονη πανίδα ενώ στην απολιθωµένη επικρατούν ελαφρώς τα φυτοφάγα. Αντίθετα, στα δίθυρα δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα ποσοστά των τροφικών τύπων.
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FEEDING TYPES OF A FOSSIL MARINE MOLLUSKAN FAUNA FROM THE
PLEISTOCENE OF RHODES ISLAND (SE AEGEAN, GREECE)
Keklikoglou Kleoniki1, Chariton Chintiroglou1, George Syrides2,
and Chryssanthi Antoniadou1
1Aristotle

University, School of Biology, Department of Zoology, Thessaloniki, GR-54124,
Greece.
2Aristotle University, School of Geology, Thessaloniki, GR-54124, Greece.

The Pleistocene marine molluscan fauna has been studied in Rhodes Island (south
Aegean, Greece) focusing to the diversity of their feeding types. Samples of fossil
mollusks have been collected from six sites at Kallithea, located at the NE Rhodes, in
October 2008. Five sites (St.1-St.5) comprised the same fossiliferous layer at a
distance of 200 m; the last one (St.6) superimposed St.1 and St.2 at about 8 m higher.
Overall, 72 species have been identified, belonging to three classes as follows: 42
Bivalvia, 28 Gastropoda and 2 Scaphopoda. Most of these species exist in the present
molluscan fauna of the southeast Mediterranean Sea. The majority of bivalves were
assigned to suspension feeders (88%) and all the remaining species were deposit
feeders (12%). In the gastropods, predominate herbivores (39%) and carnivores
(32%), followed by deposit feeders (18%), suspension feeders (7%) and parasites
(4%). The comparison of the diversity of feeding types between fossil and present
mollusks from Rhodes Island (data for present fauna derived by Zenetos et al., 1993)
revealed the increased percentage of carnivores at the recent gastropods. On the
contrary, the percentages of bivalves showed no differences.
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Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
2Τµήµα Ιατροβιολογικών Εφαρµογών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας,
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Σφάλµατα στη µίτωση µπορεί να αποτελέσουν πηγή γονιδιωµατικής αστάθειας που
συνήθως συνδέεται µε την καρκινογένεση. Πολλοί µιτωτικοί ρυθµιστικές εκφράζονται
ανώµαλα σε καρκινικά κύτταρα. Η HURP (Hepatoma Up Regulated Protein) είναι µία
πρωτεΐνη που συνδέεται µε µικροσωληνίσκους (MAP), η έκφρασή της ρυθµίζεται από
τον κυτταρικό κύκλο και απαιτείται για τη συναρµολόγηση των µικροσωληνίσκων της
µιτωτικής ατράκτου που επάγονται από τη χρωµατίνη. Η HURP συνεντοπίζεται µε
τους µικροσωληνίσκους της µιτωτικής ατράκτου, κυρίως των κινητοχώρων. Αυξηµένα
επίπεδα έκφρασης HURP έχουν υψηλό βαθµό συσχέτισης µε το ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα (HCC) και το µεταβατικό καρκίνωµα της ουροδόχου κύστης (TCC), ενώ απόκλιση της έκφρασης της πρωτεΐνης HURP σε ανθρώπινες καρκινικές κυτταρικές σειρές δηµιουργεί ανωµαλίες στο διαχωρισµό των χρωµοσωµάτων στα θυγατρικά κύτταρα, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ακεραιότητα της γενετικής πληροφορίας. Ως εκ τούτου, είναι ενδιαφέρον να διερευνηθεί κατά πόσον το προφίλ γονιδιακής έκφρασης της
HURP συσχετίζεται µε την νεοπλασία. Στην παρούσα µελέτη εξετάσαµε τα επίπεδα
mRNA και πρωτεΐνης της hurp σε αρκετούς ανθρώπινους όγκους διαφορετικής προέλευσης, καθώς και σε µία οµάδα από κυτταρικές σειρές ποντικού οι οποίες αντιπροσωπεύουν το πολυσταδιακό µοντέλο χηµικής καρκινογένεσης του δέρµατος, µε τη µέθοδο της ποσοτικής PCR πραγµατικού χρόνου (RT-qPCR) και µε ανάλυση σε στύπωµα κατά Western, αντίστοιχα. Μέχρι τώρα τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι η έκφραση της HURP σχετίζεται µε τη διαφοροποίηση των όγκων σε γυναικολογικούς
καρκίνους, καθώς και µε τα επιθετικά στάδια της καρκινογένεσης του δέρµατος στο
µοντέλο του ποντικού, αναδεικνύοντας τον πιθανό ρόλο της στην καρκινογένεση.
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INVESTIGATING THE ROLE OF HURP IN CARCINOGENESIS
Kesisova Ilona1, Katerina Pyrillou2, Vassilis Zoumpourlis2, Apostolos Tentes3,
Margy Koffa1
1Molecular

Cell Biology, Cell Cycle and Proteomics Laboratory, Department of Molecular
Biology and Genetics, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis
2Unit of Biomedical Applications, Institute of Biological Research and Biotechnology, National
Hellenic Research Foundation, Athens,
3Surgical Department, Didimotichon General Hospital, Didimotichon

Errors in mitosis can provide a source of the genomic instability typically associated
with tumorigenesis. Many mitotic regulators are aberrantly expressed in tumor cells.
HURP (Hepatoma Up Regulated Protein) is a microtubule - associated protein (MAP)
that is cell cycle regulated and required for chromatin-induced microtubule assembly
during mitosis. HURP colocalizes with the mitotic spindle, mainly with kinetochore
microtubules. Elevated HURP expression is highly correlated with hepatocellular
(HCC) and urinary bladder transitional cell carcinomas (TCC), while HURP depletion or
over expression in human cancer cell lines, induces abnormal chromosome
segregation, compromising the integrity of genetic information. Therefore it is of
interest to investigate whether HURP gene expression profile is correlated with
neoplasia. In this study we examined hurp mRNA and protein levels in several human
tumours of different origin, as well as in a panel of mouse cell lines that represent the
skin multistage chemical carcinogenesis model, using reverse transcription-quantitative
PCR (RT-qPCR) and Western Blot analysis, respectively. Till now our results indicate
that HURP expression is correlated with tumor differentiation in gynecological tumors,
as well as with the aggressive stages of the mouse skin carcinogenesis model,
revealing its potential role in carcinogenesis.
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ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ "ΦΥΣΙΚΟΣ" ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΗ
DROSOPHILA
Κόνσουλας Χ.*
Εργαστήριο Πειραµατικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Μ. Ασίας 75, Αθήνα 11527.

Η µηχανιστική ανάλυση κυτταρικών φαινοµένων που ελέγχουν τη διαδικασία της γήρανσης περιορίζεται σηµαντικά από ανεπαρκή, υποκειµενικά κριτήρια και σχετικούς
δείκτες γήρανσης σε µοντέλα οργανισµούς. Η µελέτη αυτή δείχνει για πρώτη φορά την
ακολουθία των συµπεριφορικών γεγονότων που ενέχονται στη γήρανση και τον “φυσικό” θάνατο ενός ζωϊκού είδους. Περιγράφονται τα σηµαντικότερα συµπεριφορικά
κριτήρια που καθορίζουν µε ακρίβεια τη φυσιολογική ηλικία και τους κινητικούς φαινοτύπους στη Drosophila πριν τον θάνατο. Τα ερευνητικά ευρήµατα δείχνουν ότι ενώ η
διάρκεια ζωής µεµονωµένων ατόµων ποικίλει, τα συµπεριφορικά πρότυπα πριν το
θάνατο εµφανίζονται µε αξιοσηµείωτη σταθερότητα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν
για την πρόγνωση του χρονικού γεγονότος του θανάτου σε αυτόν τον οργανισµό. Τα
κριτήρια αυτά χρησιµοποιήθηκαν για να µελετηθούν οι συνέπειες της γήρανσης στη
λειτουργία ενός εξαιρετικά καθορισµένου νευρονικού κυκλώµατος που διαµεσολαβεί
στην συµπεριφορά διαφυγής της Drosophila, το σύστηµα των γιγαντιαίων αξόνων
(ΣΓΑ). Το ΣΓΑ αποτελείται από ένα µη-εύπλαστο υποκύκλωµα όπου οι συνάψεις διαµεσολαβούν στερεοτυπικές απαντήσεις και ένα εύπλαστο υποκύκλωµα του οποίου οι
συνάψεις εµφανίζουν εξοικείωση που αποτελεί την απλούστερη µορφή συναπτικής
ευπλαστότητας. Τα ηλεκτροφυσιολογικά µας ευρήµατα δείχνουν λειτουργική έκπτωση
στη συναπτική λειτουργία του µη-εύπλαστου υποκυκλώµατος στην ηλικία των 55-60
ηµερών. ∆εδοµένου ότι οι νευροµυϊκές συνάψεις παραµένουν λειτουργικά ενεργές σε
όλη τη διάρκεια της ζωής, συµπεραίνουµε ότι η ηλικιακή έκπτωση οφείλεται στη δυσλειτουργία των κεντρικών χολινεργικών συνάψεων. Το εύπλαστο υποκύκλωµα του
ΣΓΑ παραµένει λειτουργικό σε νεαρά άτοµα αλλά η συναπτική διαβίβαση καταρρέει
στις εύπλαστες συνάψεις σε άτοµα µε ηλικία µεγαλύτερη των 60 ηµερών. Συµπερασµατικά, η µελέτη µας καθορίζει κριτήρια για τον καθορισµό της φυσιολογικής ηλικίας
και το προ-θανάτιο στάδιο στη Drosophila και ότι η γήρανση δρα µε διαφορετική δριµύτητα τη λειτουργία κεντρικών χολινεργικών συνάψεων του ΣΓΑ.
* Προσκεκληµένος οµιλητής
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MOTOR SENESCENCE AND “NATURAL” DEATH IN DROSOPHILA
Consoulas C.*
Laboratory of Experimental Physiology, Medical School, National and Kapodistrian University
of Athens, Μ. Asias 75, Athens 11527, Greece

Mechanistic analysis of cellular phenomena that regulate aging has been significantly
limited by a dearth of objective, readily apparent and physiologically relevant markers
of old age and death in model organisms. This study demonstrates for first time, the
sequence of behavioral events underlying “natural”, age-related, death in an animal
species. We report the establishment of several key behavioral criteria to precisely
determine the physiological age and pre-death phenotypes of wild type Drosophila. Our
results indicate that while life-span of individual flies is highly variable, behavioral
patterns prior to death are remarkably consistent and can be used reliably to predict
death in these organisms. We used these criteria to explore aging consequences in the
function of a well-defined neural circuit that mediates the visually-evoked escape
response of Drosophila, the giant fiber system (GFS). GFS consists of a “non-plastic”
part where synapses deliver stereotypic responses and the “plastic” part where
synapses are amenable to habituation, the simplest form of plasticity. We found a slight
age-dependent decay in all electrophysiological parameters of the non-plastic GFS
part. This decay appears in 55-60 days old flies and remains unaltered in older, and
even in pre-mortal, animals. Considering that the neuromuscular junctions remain
functionally robust throughout life, we conclude that the decay occurs at the level of
central cholinergic synapses. The “plastic” part of the GFS remains functional in young
flies but signal transmission completely fails in plastic synapses in animals older than
60 days.
In conclusion, our study establishes criteria to determine physiological age and predeath stage of Drosophila and that aging affects differentially the function of central
cholinergic GFS synapses.
* Invited speaker
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Ο ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ C825T GNB3 ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩ∆Η ∆ΙΑΒΗΤΗ
Κoντού Π.1, ∆ήµου Ν.Λ.1, Ιωαννίδης Α.2, Τσαντές Α.Ε.3, Νικολόπουλος Γ.Κ1,4,
Μπάγκος Π.Γ.1*
1Τµήµα

Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήµιο Στερεάς
Ελλάδας e-mail: pbagos@ucg.gr
2Τµήµα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
3Παν/κό Γεν. Νοσοκοµείο «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών
4Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΛΠΝΟ)

Ο πολυµορφισµός C825T της β3 υποµονάδας των G-πρωτεϊνών (GNB3) έχει συσχετιστεί
κατά καιρούς µε την εµφάνιση της υπέρτασης, του σακχαρώδους διαβήτη αλλά και άλλων
φαινοτύπων του µεταβολικού συνδρόµου. Για να διερευνήσουµε αυτή τη συσχέτιση, πραγµατοποιήσαµε εκτενή αναζήτηση στη βιβλιογραφία και µετα-ανάλυση. Στη µετα-ανάλυση
συµπεριλήφθησαν τελικά 107 µελέτες οι οποίες περιλαµβάνουν συνολικά δεδοµένα για
67.626 άτοµα. Τα χαρακτηριστικά που µελετήθηκαν ήταν η συστολική πίεση (SBP), η διαστολική πίεση (DBP), ο δείκτης µάζας σώµατος (BMI), ο καρδιακός παλµός, τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων, ινσουλίνης, γλυκόζης, HDL και LDL αλλά και η ύπαρξη
υπέρτασης και διαβήτη. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι φορείς του αλληλοµόρφου Τ έχουν
κατά µέσο όρο 0,441 mmHg υψηλότερη συστολική πίεση και 0,453 mmHg διαστολική πίεση, καθώς επίσης και 0,147 kg/m2 µεγαλύτερες τιµές του δείκτη µάζας σώµατος, σε σύγκριση µε τους οµόζυγους για το αλληλόµορφο C. Από την άλλη πλευρά, οι οµόζυγοι για το Τ
αλληλόµορφο είχαν χαµηλότερες τιµές LDL κατά 0,044 mmol/l. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα
έδειξαν ότι οι φορείς του αλληλοµόρφου Τ έχουν 17,8% µεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν υπέρταση, ενώ ειδικά σε πληθυσµούς ευρωπαίων, βρέθηκε ότι για κάθε αντίγραφο του
αλληλοµόρφου Τ υπάρχει 12,6% µεγαλύτερη πιθανότητα για ανάπτυξη διαβήτη τύπου 2.
Τέλος, σε µια ύπο-κατηγορία των αναλύσεων βρέθηκε ότι τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης
είναι αυξηµένα κατά 0,094 mmol/l για τους φορείς του αλληλοµόρφου T, όταν η ανάλυση
περιορίζεται σε πληθυσµούς ασιατικής προέλευσης. Λόγω των πολύπλοκων συσχετίσεων
των φαινοτύπων του µεταβολικού συνδρόµου, περαιτέρω έρευνα είναι αναγκαία για την
πλήρη διερεύνηση του ρόλου του πολυµορφισµού αυτού.
*Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από
εισήγηση του ΚΕΣΥ.
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THE GNB3 C825T POLYMORPHISM AND ITS ASSOCIATION WITH
HYPERTENSION AND TYPE 2 DIABETES
Kontou P.1, Dimou N.L.1, Ioannidis A.2, Tsantes A.E.3, Nikolopoulos G.K.1,4,
Bagos P.G.1*
1Department

of Computer Science and Biomedical Informatics, University of Central Greece email: pbagos@ucg.gr
2 Department of Nursing, University of Peloponnese
3 Attikon General Hospital, Medical School, University of Athens
4 Hellenic Centre for Diseases Control and Prevention

The GNB3 C825T polymorphism has been previously implicated in predisposition for
hypertension, type 2 diabetes and other phenotypes related to the metabolic
syndrome. In order to elucidate this relationship we conducted a detailed literature
search and a meta-analysis. The meta-analysis comprises 107 studies that include
data for 67,626 individuals. The phenotypes that we analyzed were: systolic blood
pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP), body mass index (BMI), heart rate,
total cholesterol, triglycerides, insulin, glucose, HDL and LDL cholesterol levels, as well
as the presence of hypertension and type 2 diabetes. The results suggest that T allele
carriers have 0.441 mmHg higher systolic blood pressure, 0.453 mmHg higher diastolic
blood pressure and 0.147 kg/m2 higher body mass index, when compared against the
C allele homozygotes. On the other hand, LDL levels for the homozygous for the T
allele were reduced by 0.044 mmol/l. Furthermore, the results showed that the carriers
of T allele are 17.8% more likely to develop hypertension and when the analysis was
restricted to European populations, we found that the per allele (T) increase of risk for
developing of type 2 diabetes is 12.6%. Finally, sub-group analysis suggests that total
cholesterol levels were increased by 0.094 mmol/l for T allele carriers when the
analysis was restricted to populations of Asian origin. Due to the complicate
interrelations of the phenotypes contributing to metabolic syndrome, further research is
needed to fully elucidate the etiologic mechanism underlying these associations.
*This research is funded by the Greek Ministry of Health and Social Solidarity after the
approval of Central Health Council.
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ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Κοντούρη Κασσιανή1, Αντωνέλου Μαριάννα1, Κριεµπάρδης Αναστάσιος12,
Λουκάς Χ Μαργαρίτης1, Παπασιδέρη Ισιδώρα1
1Tοµέας
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Το οξειδωτικό στρες διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της χρόνιας
νεφρικής ανεπάρκειας (ΧΝΑ), ιδιαίτερα σε ασθενείς που υφίστανται αιµοκάθαρση. Τα
ερυθροκύτταρα αυτών των ασθενών καταπονούνται λειτουργικά από τις παραγόµενες
ελεύθερες ρίζες οξυγόνου αλλά και µηχανικά από τη διαδικασία της αιµοκάθαρσης, µε
αποτέλεσµα τη δηµιουργία αναιµίας. Οι οξειδωτικές µεταβολές στο αίµα διαβητικών
ασθενών σε αιµοκάθαρση έχουν µελετηθεί κατά το παρελθόν. Στην παρούσα µελέτη
προσδιορίστηκαν οι οξειδωτικές τροποποιήσεις των πρωτεϊνών της ερυθροκυτταρικής
µεµβράνης καθώς και η επίδραση της αιµοκάθαρσης σε µη-διαβητικούς ασθενείς µε
ΧΝΑ. Οι πρωτεΐνες της µεµβράνης αναλύθηκαν µε ηλεκτροφόρηση και η καρβονυλίωση υπολογίστηκε µετά από επίδραση δινιτροφαινυλυδραζίνης (DNPH) και ανίχνευση
του επαγόµενου µορίου DNP µε ανοσοαποτύπωµα σε 3 χρονικές στιγµές: πριν, κατά
τη διάρκεια και µετά την αιµοκάθαρση. ∆ιαπιστώθηκε ότι στην πλειονότητά τους οι
ερυθροκυτταρικές µεµβράνες των ασθενών εµφανίζουν έκτοπες πρωτεϊνικές ζώνες και
στατιστικά σηµαντική αύξηση της πρωτεΐνης ζώνη-8 αλλά και των επιπέδων πρωτεϊνικής καρβονυλίωσης σε σχέση µε τα υγιή ερυθροκύτταρα. Η διαδικασία της αιµοκάθαρσης οδηγεί σε µείωση των έκτοπων ζωνών αλλά είτε εντείνει την προϋπάρχουσα
οξείδωση είτε προκαλεί την εµφάνισή της στη µεµβράνη. Τα αποτελέσµατα προτείνουν
ότι η ΧΝΑ και η προσέγγιση της αιµοκάθαρσης σε µη-διαβητικούς νεφροπαθείς σχετίζονται µε µεταβολή της σύστασης και αυξηµένα επίπεδα οξείδωσης των πρωτεϊνών
της ερυθροκυτταρικής µεµβράνης, ωστόσο η διαχείριση του οξειδωτικού στρες στη µησχετιζόµενη µε το διαβήτη ΧΝΑ και η επίδραση της αιµοκάθαρσης στην ερυθροκυτταρική µεµβράνη, συνιστούν µία περισσότερο εξατοµικευµένη υπόθεση.
Η µελέτη αυτή χρηµατοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αθηνών προς την ΙΣ Παπασιδέρη.
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RED BLOOD CELL MEMBRANE OXIDATIVE MODIFICATIONS IN CHRONIC
RENAL FAILURE: THE HAEMODIALYSIS EFFECT
Kontouri Kassiani1, Antonelou Marianna1 , Kriebardis Anastasios1,2,
Lukas H Margaritis1, Papassideri Issidora1
1Department

of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens,
Panepistimiopolis, Athens, 2National Blood Center, Athens

Oxidative stress plays a major role in the pathophysiology of chronic renal failure
(CRF), particularly in patients under haemodialysis. Their red blood cells undergo
functional defects, due to the production of reactive oxygen species, as well as
mechanical defects during the repeated haemodialysis sessions, which in common
lead to anaemia. A range of oxidative modifications have been detected in the blood of
diabetic nephropathy patients in the past. In this study we evaluated the oxidative
alterations in red blood cell membrane proteins and the effect of haemodialysis in nondiabetic nephropathy patients under haemodialysis. Erythrocyte membrane proteins
were analyzed by means of electrophoresis. Protein carbonylation was determined
after 2,4-dinitrophenyl-hydrazine derivatization and immunoblotting with DNP-specific
antibody, at three different time-points: before, during (20 min) and after the
haemodialysis session. According to the results, most of the pathologic erythrocyte
membrane samples exhibited aberrant electrophoretic bands and statistically
significant increase in band-8 protein expression. Red blood cell membrane protein
carbonyl levels were also pathologically increased compared to the control, healthy
samples. The haemodialysis treatment ameliorates the expression of aberrant bands
but either enhances the pre-existed protein oxidation or leads to the appearance of
new oxidized protein bands in the membrane. The results suggest that CRF and the
treatment of haemodialysis are associated with modifications in red blood cell
membrane protein composition and increased protein oxidation in non-diabetic CRF
patients. However, both the management of oxidative stress and the effect of
haemodialysis on red cell membrane, is a far-or-less individualized situation among the
patients.
This study was supported by the Special Account for Research Grants of the University of
Athens to IS Papassideri.
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ΠΙΘΑΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Σ3/Κ ΑΝΑΓΕΙ
ΤΟ Cr(VI) ΣΕ Cr(III)
Κοτταρά Α., Κοντάνα Α., Παντζαρτζή Χ, Σκούρας Ζ. και Γιάγκου Μ.
Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης & Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ.

Η ευρεία βιοµηχανική χρήση του χρωµίου το έχει κατατάξει ως σοβαρό ρυπαντή των
φυσικών οικοσυστηµάτων. Στην εργασία αυτή προσδιορίστηκε η ικανότητα του βακτηριακού στελέχους Σ3/Κ [αποµονώθηκε από την ενεργό ιλύ µονάδας επεξεργασίας
αστικών λυµάτων στην οποία παρουσιάστηκαν αυξηµένα επίπεδα Cr(VI)] να ανάγει το
Cr(VI) σε Cr(III) απουσία ή παρουσία 12,5-400 mg/L σιδήρου. Το Σ3/Κ βρέθηκε ότι
παρουσιάζει ανάπτυξη στο συνθετικό λύµα ανεξάρτητα από την παρουσία του σιδήρου. Στη συγκέντρωση των 400 mg/L σιδήρου παρουσιάζεται καθυστέρηση στην ανάπτυξή του ενώ αναπτύσσεται ελάχιστα σε συνθετικό λύµα που περιέχει 50 mg/L
Cr(VI) και καθόλου σίδηρο. Η προσθήκη 12,5-100 mg/L σιδήρου επιτρέπει την ανάπτυξη του Σ3/Κ µε ταυτόχρονη 100% αναγωγή του Cr(VI) σε Cr(III). Τα αποτελέσµατα
αυτά δείχνουν ότι το Σ3/Κ πιθανά να διαθέτει γονίδια που συµµετέχουν ταυτόχρονα
στην οµοιόστασή του στο σίδηρο αλλά και το χρώµιο. Επιπρόσθετα, µετά από ενζυµική αντίδραση τόσο του κυτταρικού εκχυλίσµατος όσο και των κυτταρικών τοιχωµάτων
του Σ3/Κ µε 1,5 mg/L Cr(VI) παρατηρήθηκε ότι στα εκχυλίσµατα περιέχεται ένζυµο(α),
που εξαρτάται από το NADH και συµµετέχει στην αναγωγή του Cr(VI) σε Cr(III). Τέλος,
έχει βρεθεί σε άλλα βακτήρια ότι η αναγωγή του Cr(VI) οφείλεται σε γονίδια που βρίσκονται τόσο στο χρωµοσωµικό όσο και στο πλασµιδιακό DNA. Προκειµένου να ανιχνευθούν αντίστοιχα γονίδια και στο στέλεχος Σ3/Κ γίνονται πειράµατα για την αποµόνωση του πλασµιδιακού DNA. Επιπλέον, γίνεται περαιτέρω διερεύνηση του Σ3/Κ
αφού παρουσιάζει ενδιαφέρον ως πιθανό µέσο για τη διαχείριση και βιοαπορρύπανση λυµάτων επιβαρηµένων µε Cr(VI).
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POTENTIAL MECHANISMS THROUGH WHICH STRAIN Σ3/Κ REDUSES
Cr(VI) TO Cr(III)
Kottara A., Kontana A., Pantzartzi C., Scouras Z., and Yiangou M.
Dept. of Genetics, Development & Molecular Biology, School of Biology, AUTH

The wide industrial use of chromium has classified it as a major polluting agent of the
natural ecosystems. This study, determined the ability of the bacterial strain Σ3/Κ [Σ3/Κ
isolated from the activated sludge of a municipal wastewater treatment plant, in which
increased levels of Cr(VI) were detected] to reduce Cr(VI) to Cr(III) in presence or
absence of 12,5-400 mg/L iron. It was observed that Σ3/Κ strain grows in synthetic
wastewater in the absence of iron. Growth of Σ3/Κ at 400 mg/L of iron reduced
significantly due to toxicity. Furthermore, growth of Σ3/Κ in medium containing requires
50 mg/L Cr(VI) requires iron. The addition of 12,5-100 mg/L iron in the culture medium
permit the growth of Σ3/Κ strain that is associated by 100% reduction of Cr(VI) to
Cr(III). These findings indicate that Σ3/Κ strain potentially harbor genes which are
involved in homeostasis in both iron and chromium. Moreover, in vitro enzymatic
reaction of the cellular extract or the cellular wall extract of Σ3/Κ strain with 1,5 mg/L
Cr(VI) revealed that the extracts contain NADH-dependent enzyme(s) responsible for
the reduction of Cr(VI) to Cr(III). It has also been found in other bacteria that Cr(VI)
reduction is attributed to genes located in both chromosome and plasmid DNA. We are
in progress to isolate plasmid DNA to study the relevant genes in Σ3/Κ strain. Further
experimentation is required to determine the potential application of Σ3/Κ in the
biological treatment of wastewater containing Cr(VI).
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ΕΠΙΠΕ∆Α ΜΙΤΟΧΟΝ∆ΡΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΙ∆Η
CODRINGTONIA ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΓΑΣΤΕΡΟΠΟ∆Α, ΠΝΕΥΜΟΝΟΦΟΡΑ)
Κοτσακιόζη Π.1, Παπανικολάου Ε.2, Παρµακέλης Α.2, Γκιώκας Σ.3, Βαλάκος Ε.∆1.
1Τοµέας

Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια, 15784, Αθήνα
2Τοµέας Οικολογίας και Ταξινοµικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια, 15784, Αθήνα
3Τοµέας Βιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26500, Πάτρα

Τα γονίδια του µιτοχονδριακού DNA (mtDNA) είναι οι πιο διαδεδοµένοι µοριακοί δείκτες στις φυλογενετικές µελέτες. Τα επίπεδα της διαφοροποίησης που τα γονίδια αυτά
εµφανίζουν ποικίλουν ανάλογα µε την προσεγγιζόµενη οργανισµική οµάδα. Ειδικά
στα χερσαία µαλάκια, παρατηρούνται εξαιρετικά υψηλά επίπεδα γενετικής διαφοροποίησης, ακόµη και ανάµεσα σε είδη του ίδιου γένους ή άτοµα του ιδίου πληθυσµού.
Έχουν προταθεί τα εξής σενάρια για να εξηγήσουν τα υψηλά επίπεδα γενετικής διαφοροποίησης των σαλιγκαριών: α) Ταχεία εξέλιξη του µιτοχονδριακού γονιδιώµατος
στα σαλιγκάρια, β) διαφοροποίηση σε αποµόνωση και επανένωση διαφοροποιηµένων πληθυσµών, γ) διατήρηση της ποικιλότητας µέσω µιτο-πυρηνικών αλληλεπιδράσεων και δ) δοµή πληθυσµών που ευνοεί τη διατήρηση αρχέγονων απλοτύπων. Σε
αυτή τη µελέτη προσεγγίσαµε τη γενετική δοµή των πληθυσµών ενός ενδηµικού γένους χερσαίου σαλιγκαριού της Ελλάδας, του γένους Codringtonia (Kobelt 1898),
χρησιµοποιώντας ένα µιτοχονδριακό µοριακό δείκτη. Τα επίπεδα της διαφοροποίησης
που καταγράφονται συγκρίνονται µε αυτά που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για άλλα γένη χερσαίων σαλιγκαριών. Τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης αποτελούν το
πρώτο βήµα για τη διερεύνηση της πιθανότητας, αυτό το ενδηµικό γένος να διαφοροποιείται προς νέα είδη διαµέσου των αλληλεπιδράσεων µιτοχονδριακού και πυρηνικού γονιδιώµατος.
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LEVELS OF MITOCHODRIAL DIVERSITY IN CODRINGTONIA SPECIES OF
GREECE (GASTROPODA, PULMONATA)
Kotsakiozi P.1, Papanicolaou I.2, Parmakelis A.2, Giokas S.3, Valakos E.1
1Faculty

of Biology, Department of Animal and Human physiology, University of Athens,
Panepistimioupoli Ilisia, GR-15784, Athens, Greece
2Faculty of Biology, Department of Ecology and Systematics, University of Athens,
Panepistimioupoli Ilisia, GR-15784, Athens, Greece
3Department of Biology, Section of Animal Biology, University of Patras

Genes of the mitochodrial DNA (mtDNA) are broadly used as molecular markers in
phylogenetic studies. These genes exhibit leves of genetic diversity that differ
according to the studied taxonomic group. Specifically, in land snails extremely high
levels of genetic diversity have been found even between species of a single genus or
between individuals of the same population. Four scenarios have been proposed to
explain the land snails’ genetic diversity: a) mitochonrial evolution in pulmonates is
exceptionally fast b) populations differentiated in allopatry and then came into
secondary contact c) the variation is preserved through mito-nuclear interactions d) the
population genetic structure of pulmonates favours the persistence of ancient
haplotypes. In this study we approach the population genetic structure of the species of
an endemic land snail genus of Greece, Codringtonia (Kobelt 1898), using one mtDNA
marker. The levels of genetic diversity recorded are compared with those of other land
snail genera reported in the literature. The results of this study serve as the first step
for the evaluation of the possibility of this endemic genus to be speciating through a
selection mechanism based on mito-nuclear DNA interactions.
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ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ
ΚΛΕΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Κουκιάσα Αιµ., Μουντράκης Κ., Κοίλιας Χρ.* & Σ.Κ. Μανώλης
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη 157 01 Αθήνα. E-mail: smanol@biol.uoa.gr.
* Τµήµα Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας, Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω
Ο φυλετικός διµορφισµός (Φ∆) είναι θέµα που έχει απασχολήσει πολλούς µελετητές µέχρι σήµερα.
Ερευνητές διαφόρων επιστηµονικών πεδίων ενδιαφέρονται να µελετήσουν και να κατανοήσουν το φαινόµενο αυτό, όπως για παράδειγµα οι βιολογικοί ανθρωπολόγοι, όσοι ασχολούνται µε την ανθρώπινη
βιολογία αλλά και οι παλαιοανθρωπολόγοι. Ο Φ∆ είναι εµφανής και στον σκελετό. Σε πολλά οστά γίνεται αντιληπτός από τις ευδιάκριτες µορφολογικές διαφορές µεταξύ αρσενικών και θηλυκών, ενώ σε άλλα
οι διαφορές βρίσκονται µόνο στο µέγεθος. Εποµένως, µπορεί να υπάρξει µια εκτίµηση του Φ∆ από τα
µετρικά δεδοµένα των διάφορων οστών του ανθρώπινου σκελετού. Στη παρούσα εργασία διερευνούµε
τον Φ∆ στην κλείδα και την ωµοπλάτη µε στόχο την παραγωγή εξισώσεων που µας βοηθούν να προσδιορίσουµε το φύλο, σε διάφορες περιπτώσεις κατάστασης διατήρησης του σκελετού. Μελετήθηκαν
197 άτοµα (107 άρρενες και 90 θήλεις) και λήφθηκαν 7 µετρήσεις, 4 στην ωµοπλάτη και 3 στην κλείδα
(δεξιά και αριστερά οστά). Υπολογίστηκαν τα περιγραφικά στατιστικά και τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε
διαχωριστική ανάλυση (Discriminant). Από τα αποτελέσµατα προκύπτει πως και τα δύο οστά χαρακτηρίζονται από σηµαντικό βαθµό Φ∆ (από 11,00 µέχρι 17,00%). Η στατιστική επεξεργασία έδωσε τις
παρακάτω διαχωριστικές εξισώσεις µε σηµαντικότατα ποσοστά προσδιορισµού φύλου (91,4084,90%). Επίσης είναι χαρακτηριστικό πως τα αριστερά οστά προσδιορίζουν µε µεγαλύτερη ακρίβεια
το φύλο.
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Από τη σύγκριση (για την κλείδα) των ποσοστών µε δηµοσιευµένα αποτελέσµατα έδειξε ότι και ο ελληνικός πληθυσµός έχει παρόµοια ποσοστά σωστού προσδιορισµού φύλου (84,90- 89,10% Ελλάδα,
85,60- 94,80% Γουατεµάλα). Όσον αφορά στην ωµοπλάτη τα ποσοστά µας είναι παρόµοια µε
δηµοσιευµένα αποτελέσµατα (85,60-92,90% Ελλάδα και 82,90-95,00% Τουρκία). Συµπεραίνεται ότι και τα δύο οστά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον προσδιορισµό του φύλου σε
οστεοαρχαιολογικές και δικαστικής ανθρωπολογίας έρευνες.

BIOMETRIC SEX DETERMINATION USING THE SCAPULA AND CLAVICLE
IN MODERN GREEK SKELETONS (THE ATHENS COLLECTION)
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Koukiassa E., Mountrakis C., Koilias Chr.* & S.K. Manolis
Department of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, National & Kapodistrian
University of Athens, Panepistimiopolis 15701 Athens - E-mail: smanol@biol.uoa.gr.
*Department of Informatics, Technological Educational Institute of Athens, Ag. Spyridonos,
Egaleo, Athens
Sexual dimorphism is a subject that qualifies as a main issue for a lot of scientists.
Researchers from many scientific fields, such as biological anthropologists and
paleoanthropologists, show major interest in studying and understanding this phenomenon.
Sexual dimorphism is also evident in the human skeletal remains, where -in many bones- is
obvious due to the morphological differences or the size differences occurring among male and
female skeletons. Therefore, there can be an assessment of the extent of sexually differential
sketeletal remains deriving from the biometric data of each individual bone of the human
skeleton. In this paper, sexual dimorphism deriving from the scapula and clavicle bones (both
left and right ones) is being studied. The aim is to generate equations that help us determine
sex in various cases. The database for this research consisted of 197 adult skeletal remains
(107 males and 90 females) and 7 measurements were taken: 4 for the scapula and 3 for the
clavicle (both left and right side). Descriptive statistics were calculated and the data were then
subjected to discriminant function analysis. The results showed that both the scapula and the
clavicle are significantly sexually dimorphic (from 11,00% to 17,00%). Statistical analysis
produced the discriminant equations showed below, with overall accuracies of the function
ranging from 91,4% to 84,9%, with a higher accuracy of sex determination obtained for the left
bones.
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Comparing our rates with published results for the clavicle and scapula, indicates that the
modern greek population has similar results of correct sexual determination such as other
populations (clavicle: 84,90%-89,10% Greece, 85,60%-94,80% Gouatemala / scapula :
85,60%-92,90% Greece, 82,90%-95,00% Turkey). Therefore , both the clavicle and the
scapula can be used to determine sex in cases of an osteoarcheological or a forensic nature.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΝΕΥΡΙΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟΞΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Κούρτη Μαρία, Παπαζαφείρη Παναγιώτα
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας,, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Η απόκριση των κυττάρων σε συνθήκες υποξίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
κυρίως στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα, καθώς προκαλεί ποικίλες δυσλειτουργίες, οι
οποίες οφείλονται σε ανισορροπία των διεγερτικών και ανασταλτικών µηχανισµών
διαβίβασης, οδηγώντας σε διεγερσιµοτοξικότητα. Στη παρούσα εργασία διερευνήθηκε
η ενεργότητα του µονοπατιού επιβίωσης PI3K/Akt και το µονοπάτι του επαγόµενου
από την υποξία µεταγραφικού παράγοντα HIF-1α σε συνθήκες προσοµοίωσης της
υποξίας (παρουσία CoCl2) και της ισχαιµίας (στέρηση γλυκόζης), σε ανθρώπινα κύτταρα νευροβλαστώµατος (SHSY5Y). Τα αποτελέσµατα έδειξαν µείωση της κυτταρικής
επιβίωσης σε συνθήκες στέρησης Ο2 και θρεπτικών παραγόντων. Τα πρωτεϊνικά επίπεδα του HIF-1α, όπως ήταν αναµενόµενο, αυξήθηκαν σηµαντικά παρουσία CoCl2
(50-400µΜ), ενώ απουσία γλυκόζης εκµηδενίστηκαν. Και στις δύο συνθήκες, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζει η αυξηµένη ενεργοποίηση της Akt που συνοδεύεται από φωσφορυλίωση της GSK3, η οποία αποτελεί άµεσο στόχο της, ενώ παρουσία CoCl2 φάνηκε να υπάρχει σύνδεση των δύο µονοπατιών. Η σύνδεση αυτή διαπιστώθηκε χρησιµοποιώντας τον ειδικό αναστολέα του σηµατοδοτικού µονοπατιού PI3K/Akt,
wortmannin, καθώς αναστολή της p-Akt οδήγησε σε µείωση της έκφρασης του HIF-1α.
Αφού η παρατηρούµενη µείωση της βιωσιµότητας δε µπορεί να συνδεθεί µε την ενεργότητα της PI3K/Akt, διερευνήθηκε η πιθανή εµπλοκή των ιόντων ασβεστίου. Η καταγραφή της συγκέντρωσης Ca+2 δεν έδειξε µαζική συσσώρευσή τους στο κυτταρόπλασµα αλλά µειωµένη συγκέντρωση ασβεστίου στο ενδοπλασµατικό δίκτυο παρουσία
CoCl2 και αυξηµένη εισροή ιόντων σε συνθήκες στέρησης γλυκόζης. Τα γεγονότα αυτά µπορούν ίσως να εξηγήσουν την αυξηµένη ενεργοποίηση της PI3K/Akt η οποία όµως τελικά φαίνεται να µην υπερισχύει των αποπτωτικών σηµάτων που τελικά οδηγούν τα κύτταρα σε θάνατο. Στα σήµατα αυτά, που ενεργοποιούνται καταρροϊκά της
PI3K/Akt µπορεί να περιλαµβάνεται ο ίδιος ο HIF-1α, του οποίου ο προαποπτωτικός
ρόλος διερευνάται στις παραπάνω συνθήκες.
Η εργασία αυτή χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα “Καποδίστριας” του Πανεπιστηµίου
Αθηνών.
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INVESTIGATION OF THE MECHANISMS THAT ENHANCED NEURONAL
CELL SURVIVAL DURING HYPOXIC CONDITIONS
Kourti Maria, Papazafiri Panagiota
Department of Animal and Human Physiology, School of Biology, National and Kapodistrian
University of Athens

Cell response during hypoxic conditions plays a crucial role in the central nervous
system, because it causes a variety of dysfunctions due to imbalanced stimulatory and
inhibitory transmission mechanisms, leading to excitotoxicity. The present study
focused on the activation of PI3K/Akt survival signalling pathway as well as hypoxiainducible factor HIF-1a pathway, during hypoxic (in the presence of CoCl2) and
ischemic conditions (glucose deprivation), in human neuroblastoma cell line (SHSY5Y).
Our results showed that the lack of O2 and nutritient components induced a decrease
of cell survival. In addition, as expected, treatment with CoCl2 (50-400µΜ) caused a
significant increase on HIF-1a protein levels which were suppressed in the absence of
glucose. In both conditions, increased activation of Akt was detected and it was
accompanied by GSK3 phosphorylation which is an Akt direct target. Furthermore, in
the presence of CoCl2, a crosstalk between these two pathways was observed. In fact
using the PI3K/Akt inhibitor, wortmannin, Akt inhibition resulted in the reduction of HIF1a. As the decreased cell survival could not be explained by PI3K/Akt activation, we
explored the possible involvement of free Ca+2. Ca+2 concentration measurements did
not revealed accumulation in the cytoplasm, but after treatment with CoCl2, we
observed decreased concentrations in the endoplasmic reticulum and reduced ion
influx after glucose deprivation. These data, probably, could explain the enhancement
of PI3K/Akt which however can not overmaster the apoptotic signals that lead to cell
death. These downstream signals of PI3K/Akt, could include HIF-1a whose
proapoptotic role is under investigation.
This work was funded by the "Kapodistrias" program of the University of Athens
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΠΙ∆ΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ (Argyrosomus regius)
Κουσίδου Ε.1,*, Τσεργά Ε.1,*, Χατζηφώτης Σ.2, Αντωνοπούλου Ε.1
1Τοµέας

Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Α.Π.Θ., 54 124 Θεσσαλονίκη
Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 710 03 Ηράκλειο

2Ινστιτούτο

Ο κρανιός (Argyrosomus regius) αποτελεί ένα νεοεισερχόµενο είδος για την ανάπτυξη
της ιχθυοκαλλιέργειας, εξαιτίας του γρήγορου ρυθµού αύξησης και της καλής ποιότητας της σάρκας του. Τα ψάρια σε αντίθεση µε άλλα σπονδυλωτά, χρησιµοποιούν ως
βασική πηγή ενέργειας τόσο τα λίπη όσο και τις πρωτεΐνες της τροφής τους. Ο κρανιός φαίνεται να έχει µέτριες απαιτήσεις λιπιδικής σύστασης του σιτηρεσίου του (17%
του βάρους της τροφής: Panagiotidou et al., 2007). Στην παρούσα εργασία εξετάζεται
η επίδραση τριών ισοπρωτεϊνικών σιτηρεσίων µε διαφορετική περιεκτικότητα σε λίπος (13, 17 και 21%) για 16 εβδοµάδες στη δραστικότητα της αφυδρογονάσης του
γαλακτικού οξέος (L-LDH), της αφυδρογονάσης του β-υδροξυάκυλο-coA (HOAD) και
της συνθετάσης του κιτρικού οξέος (CS) στο ήπαρ κρανιού µε µέσο βάρος σώµατος
229,7±1,4 g. Καµία σηµαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε στην ηπατική δραστικότητα τόσο της L-LDH, όσο και της HOAD και CS στα άτοµα των διαφορετικών σιτηρεσίων. Εντούτοις, παρατηρείται µεγαλύτερη δραστικότητα στην L-LDH στα άτοµα που
σιτίστηκαν µε την υψηλότερη περιεκτικότητα λίπους στις τροφές τους. Όσο αφορά στη
HOAD, οι κρανιοί που σιτίζονταν µε σιτηρέσιο µεσαίας περιεκτικότητας (17%) σε λίπος παρουσίασαν τη χαµηλότερη δραστικότητα, ενώ η τάση για υψηλότερη CS δραστικότητα φαίνεται να υπάρχει στα άτοµα που σιτίζονταν µε σιτηρέσια περιεκτικότητας 13% σε λίπος. Από τα παραπάνω προκαταρτικά αποτελέσµατα προκύπτει ότι ο
κρανιός δεν χρειάζεται να σιτίζεται µε σιτηρέσια υψηλής περιεκτικότητας σε λίπος,
γεγονός το οποίο συµφωνεί µε προηγούµενες έρευνες (Panagiotidou et al., 2007), όπου αύξηση της περιεκτικότητας σε λίπος στα σιτηρέσια οδηγεί σε συσσώρευση λίπους του σώµατος χωρίς να επάγει το ρυθµό αύξησης στον κρανιό.
*έχουν συνεισφέρει ισοµερώς στην εργασία
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EFFECT OF DIFFERENT LIPID CONTENT DIETS IN METABOLIC ENZYMES
OF MEAGRE (Argyrosomus regius)
Kousidou E.,1* Tserga E.1*, Chatzifotis S.2, Antonopoulou E.1
1Department of Zoology, School of Biology, Faculty of Sciences, Aristotle University of
Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki 2Institute of Aquaculture, Hellenic Centre for Marine
Research of Crete, 710 03 Heraklio

Meagre (Argyrosomus regius) is a potential new species for the development of
aquaculture, due to its fast growth rate and its appreciated flesh quality. Fish, unlike
other vertebrates, utilize proteins and lipids as basic source of energy. Meagre appear
having medium (17%) lipid content diet requirements (Panagiotidou et al., 2007). In the
present study it was investigated the effect of three isonitrogenous diets containing 13,
17, 21% lipids on the enzymatic activity of dehydrogenase of lactate acid (L-LDH), βhydroxyacyl CoA-dehydrogenase (HOAD) and citrate synthase (CS) in the liver of
meagre with an average body weight of 229,7±1,4 g. No significant difference was
observed on the hepatic activity of L-LDH, HOAD and CS in the fish fed different diets.
However, the highest L-LDH activity was observed in fish fed the highest lipid (21%)
content in their diets. Concerning HOAD activity, meagres fed with 17% lipids showed
the lowest enzymatic activity, whereas the highest CS activity was observed in fish fed
with the lowest lipid content in their diet (13%). From these preliminary results, it
appears that meagre is a fish with no high lipid requirement, which is in agreement with
earlier studies (Panagiotidou et al., 2007), where increase of lipid contents resulted in
higher whole body fat accumulation and impaired growth rate.
*have

contributed equally to this work
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΣΚΟΛΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΚΙΤΙΝΗΣ 1 (HERV-W) ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΟΧΕΑ ΤΗΣ (ASCT-1) ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Κουτλόγλου Σ., Κοροµηλά Θ., Παπαναστασίου Ο., Κόλλια Π.,
Αλεπόρου–Μαρίνου Β.
Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου, Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη 15701

Η διατήρηση της συγκυτιοτροφοβλαστικής στιβάδας µεταξύ µητρικού και εµβρυϊκού
ιστού βασίζεται στην τροφοβλαστική σύντηξη στον πλακούντα. Στην τροφοβλαστική
σύντηξη εµπλέκονται ρυθµιστικές πρωτεΐνες, όπως η συγκυτίνη 1 (HERV-W) και οι
υποδοχείς της, ASCT2 και ASCT1. Η συγκυτίνη είναι µια γλυκοπρωτεΐνη ρετροϊικής
προέλευσης, η οποία αλληλεπιδρά µε τους υποδοχείς της κατά τη διαφοροποίηση του
τροφοβλαστικού ιστού και το σχηµατισµό του συγκυτίου. Στην παρούσα εργασία, µελετήθηκαν η επίδραση λεπτίνης -κύριος ρυθµιστής του µεταβολισµού- και φορσκολίνης -ενεργοποιητής αδενυλικής κυκλάσης- στο γονίδιο της συγκυτίνης (HERV-W) και
του υποδοχέα της (ASCT1). Αποµονώθηκε RNA από 10 καλλιέργειες τροφοβλαστικών
κυττάρων παρουσία (+) ή απουσία (-) φορσκολίνης/λεπτίνης. Ακολούθησε σύνθεση
cDNA και ποσοτικός προσδιορισµός των γονιδίων HERV-W και ASCT1 µε τη µέθοδο
της qRT-PCR χρησιµοποιώντας ως γονίδιο αναφοράς το γονίδιο PBGD. Συµπερασµατικά, τα επίπεδα έκφρασης του υποδοχέα ASCT1 είναι αυξηµένα κατά 5,82 φορές
σε σχέση µε τα επίπεδα της συγκυτίνης-1 (HERV-W) σε όλα τα δείγµατα που µελετήθηκαν. Επιπλέον, η προσθήκη λεπτίνης σε δείγµατα τροφοβλαστικών κυττάρων παρουσία ή απουσία φορσκολίνης αύξησε περίπου 2 φορές τα επίπεδα έκφρασης του
γονιδίου HERV-W, αλλά χωρίς καµία επίδραση στα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου
ASCT1. Η προσθήκη φορσκολίνης σε δείγµατα τροφοβλαστικών κυττάρων παρουσία
λεπτίνης αύξησε τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου HERV-W 2,3 φορές χωρίς να έχει
επίδραση στην έκφραση του γονιδίου ASCT1, ενώ η προσθήκη φορσκολίνης σε δείγµατα τροφοβλαστικών κυττάρων απουσία λεπτίνης δεν είχε επίδραση σε κανένα από
τα δύο γονίδια. Για την ασφαλή όµως διεξαγωγή συµπερασµάτων κρίνεται απαραίτητη η ανάλυση µεγαλύτερου αριθµού δειγµάτων.

32nd Scientific Conference of the Hellenic Society for Biological
Sciences
Karpenissi, May 20-22, 2010

161

EFFECT OF LEPTIN AND FORSKOLIN ON THE EXPRESSION OF
SYNCYTIN-1 AND ITS RECEPTOR (ASCT-1) IN TROPHOBLASTIC
CELL CULTURES
Koutloglou S., Koromila T., Papanastasiou O., Kollia P., Aleporou-Marinou B.
Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, National and Kapodistrian
University of Athens, Panepistimiopolis 15701, Athens, Greece

Maintenance of the syncytiotrophoblast layer between maternal blood and fetal tissues
is based on trophoblast fusion in the placenta. Different regulatory proteins are
involved in trophoblast fusion, such as Syncytin-1 (HERV-W) with its receptors ASCT2
and ASCT1. Placental syncytin, which is a fusogenic glycoprotein originally derived
from a human endogenous retroviral envelope gene, demonstrates tissue-specific
expression and distinctive receptor interaction during trophoblast cell differentiation and
syncytium formation. In this particular study, we focused on the effect of leptin -main
regulator of metabolism- and forscolin-activator of adenylyl cyclase- on the expression
levels of HERV-W gene and its receptor (ASCT1). RNA was extracted from 10
trophoblast cell cultures with and/or without forscolin/leptin. RNA extraction was
followed by cDNA synthesis and quantitative RT-PCR for HERV-W and its receptor
(ASCT1) mRNA transcripts. Our results showed that the mRNA levels of ASCT1 gene
were almost 6-fold higher than those of syncytin-1 (HERV-W) expression levels in all
studied samples. The addition of leptin in trophoblast cell cultures, treated or not with
forscolin, increased 2-fold the expression levels of HERV-W gene, but had no effect on
ASCT1 gene expression. Consequently, the addition of forscolin in trophoblast cell
cultures with or without leptin increased (2,3-fold) and had no effect on the mRNA
HERV-W levels, respectively. The expression of ASCT1 did not showed any changes
in presence or absence of leptin in trophoblastic cultures treated with forscolin. Finally,
further analysis with a larger number of samples is considered crutial, for a safer
conclusion.
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ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΜΥ∆ΙΟΥ MYTILUS
GALLOPROVINCIALIS
Κουτσογιαννάκη Σ. και Μ. Καλογιάννη
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας Α.Π.Θ., Θεσ/νίκη 54124

Οι ανοσολογικές αποκρίσεις είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και περιλαµβάνουν πλήθος
διακριτών κυτταρικών και µοριακών διαδικασιών, αλλά λίγα είναι γνωστά για τις διαδικασίες αυτές στα δίθυρα µαλάκια. Η µελέτη του ανοσοποιητικού συστήµατος των
οργανισµών αυτών θα συµβάλλει αφενός στη καλύτερη κατανόηση των πολύπλοκων
φαινοµένων του ανοσοποιητικού συστήµατος και αφετέρου στην καλύτερη διαχείριση
αυτών των οργανισµών µε µεγάλη οικονοµική αξία. Στην παρούσα εργασία προσεγγίστηκε η µελέτη των αµυντικών µηχανισµών του µυδιού Mytilus galloprovincialis µε
τον προσδιορισµό της προσκόλλησης των αιµοκυττάρων σε πρωτεΐνες της εξωκυττάριας ουσίας (λαµινίνη-1, κολλαγόνο-IV) µετά την επίδραση µε 17β-οιστραδιόλη (E2).
Συγκεκριµένα, τα αιµοκύτταρα επωάστηκαν για 30 λεπτά µε 25 nM E2 καθώς και µε
Ε2 µαζί µε cariporide, αναστολέα της αντλίας ανταλλαγής ιόντων Na+/H+ (NHE), ή
GF109203Χ, αναστολέα όλων των ισοµορφών της πρωτεϊνικής κινάσης C (PKC), ή
GO6976, αναστολέα των α- και β- ισοµορφών της PKC, ή wortmannin, αναστολέα της
κινάσης της φωσφατιδυλικής ινοσιτόλης (PI3-Κ), ή diphenyleiodonium chloride (DPI),
αναστολέα της NADPH οξειδάσης, ή N-Nitro-L-arginine methylester hydrochloride (LNAME), αναστολέα της συνθάσης του οξειδίου του αζώτου (ΝΟ), ή Ν-ακετυλ-κυστεϊνη
(NAC), αντιοξειδωτικό, ή τον αναστολέα της c-Jun N-terminal κινάσης (JNK), ή
forskolin, ενεργοποιητή της αδενυλικής κυκλάσης, ή CD49b, αντίσωµα της α2 υποµονάδας της ιντεγκρίνης. Tα αποτελέσµατά µας, έδειξαν ότι η Ε2 προκάλεσε αύξηση της
φαγοκυττάρωσης και συγκεκριµένα του βαθµού προσκόλλησης των αιµοκυττάρων σε
πρωτεϊνικά υποστρώµατα. Στο σηµατοδοτικό αυτό µονοπάτι συµµετέχουν η ΝΗΕ, η
PKC, η ΡΙ 3-Κ, η NADPH οξειδάση, το ΝΟ, οι δραστικές µορφές οξυγόνου (ROS) και η
JNK. Επίσης, η Ε2 προκάλεσε επαγωγή της έκφρασης ενός υποδοχέα που σχετίζεται
µε ανοσολογικές αποκρίσεις, της α2 υποµονάδας των ιντεγκρινών.
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SIGNALING MOLECULES INVOLVED IN IMMUNE RESPONSES IN MYTILUS
GALLOPROVINCIALIS HEMOCYTES
Koutsogiannaki S. and M. Kaloyianni
Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology,
Aristotle University, Thessaloniki 541 24

Immune responses are highly complex including a variety of different cellular and
molecular processes, but little is known about these processes in mollusc bivalves. The
study of the defense system in bivalves may lead to a better understanding of these
highly complex phenomena and may allow more efficient control of those economically
important organisms. In the present study we attempted to investigate the immune
responses in mussel Mytilus galloprovincialis by investigating the effects of 17βestradiol (E2) on hemocyte adhesion to extracellular matrix proteins (laminin-1 and
collagen-IV). In addition, it was of interest to elucidate the signaling molecules involved
in these processes induced by E2 as well as to investigate the role of α2 integrin
subunit. In specific, hemocytes were incubated for 30 min in the presence of 25 nM E2
alone or together with either cariporide, a Na+/H+ exchanger (NHE) inhibitor, or
GF109203X, an inhibitor of all protein kinase C (PKC) isoforms, or GO6976, an
inhibitor of alpha- and beta-PKC isoforms, or wortmannin, an inositol phosphate kinase
(PI3-K) inhibitor, or diphenyleneiodonium chloride (DPI), a NADPH oxidase inhibitor, or
N-Nitro-L-arginine methylester hydrochloride (L-NAME), a nitric oxide (NO) synthase
inhibitor, or N-acetyl-L-cystein (NAC), an antioxidant, or c-Jun N-terminal kinase (JNK)
inhibitor, or forskolin, an adenylate cyclace activator, or CD49b, an α2 integrin subunit
antiboby. Our results showed that E2 caused an elevation in phagocytosis and
specifically an increase in hemocytes adhesion to protein substrates. Our results
suggest that ΝΗΕ, PKC, ΡΙ 3-Κ, NADPH oxidase, ΝΟ, reactive oxygen species (ROS)
and JNK are involved in this signal transduction pathway induced by E2. Moreover, E2
induced the expression of a receptor related to immune responses, the α2 integrin
subunit.
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ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΥΕΛΙΚΗΣ
ΖΩΝΗΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ (The Athens Collection)
Κουτσογιάννη Χρ., Μιχαήλ ∆., Κοίλιας Χρ.* & Σ.Κ. Μανώλης
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη 157 01 Αθήνα. E-mail: smanol@biol.uoa.gr.
* Τµήµα Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας, Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω
Η µελέτη του φυλετικού διµορφισµού, ως χαρακτηριστικού των ανθρώπων είναι ένα θέµα που έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές στη Βιολογική και ∆ικαστική Ανθρωπολογία. Αν υπάρχει σηµαντικός
φυλετικός διµορφισµός, τότε µπορούµε να προχωρήσουµε στον προσδιορισµό του φύλου, µια σηµαντική κι αναγκαία δηµογραφική παράµετρο στη µελέτη των ανθρώπινων σκελετικών υπολειµµάτων.
Παραδοσιακά, εφόσον ο σκελετός είναι πλήρης, η παρατήρηση µορφολογικών χαρακτηριστικών στη
λεκάνη και το κρανίο, επιτρέπουν έναν ασφαλή προσδιορισµό. Η παρούσα εργασία προσπαθεί να
δώσει µια εναλλακτική και συµπληρωµατική απάντηση αναλύοντας τα βιοµετρικά δεδοµένα της λεκάνης όταν η λεκάνη είναι αποσπασµατική. Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνήσουµε τον βαθµό φυλετικού διµορφισµού και να δηµιουργήσουµε εξισώσεις διαχωριστικής ανάλυσης για προσδιορισµό του
φύλου. Το σκελετικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε προέρχεται από την σύγχρονη συλλογή αναφοράς
του Τοµέα Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου που αποτελείται από 225 σκελετούς γνωστού φύλου και
ηλικίας θανάτου. Λήφθηκαν 3 µετρήσεις από κάθε ανώνυµο οστό. Τα µετρικά δεδοµένα αναλύθηκαν µε
∆ιαχωριστική Ανάλυση και εξήχθησαν οι εξισώσεις προσδιορισµού του φύλου. Από τα αποτελέσµατα
της στατιστικής ανάλυσης φαίνεται ότι τα ποσοστά του Φ∆ είναι υψηλά ιδιαίτερα στο πλάτος της µέγιστης ισχιακής εντοµής (GSNB) (13.00%), το βάθος της µέγιστης ισχιακής εντοµής (GSND) έχει χαµηλό
ποσοστό Φ∆ (µόλις 5,8-7,0%), ενώ η διάµετρος της κοτύλης (AD) έχει Φ∆ 10,00%. Η ∆ιαχωριστική
Ανάλυση έδωσε τις παρακάτω εξισώσεις µε υψηλά ποσοστά σωστής ταξινόµησης (Πίνακας).
Left
Right

GSNB
-0,249
-0,275

GSND
0,125
0,118

AD
0,371
0,451

(Constant)
-12,099
-15,360

Original
84,70%
90,50%

Cross-validated
84,70%
89,40%

Greater Sciatic Notch Breadth (GSNB), Greater Sciatic Notch Depth (GSND) και Acetabular Diameter (AC).

Συγκρίνοντας τα ποσοστά µας µε δηµοσιευµένα αποτελέσµατα, παρατηρούµε πως ο συνολικός Αθηναϊκός πληθυσµός που µελετήσαµε δίνει παρόµοια ποσοστά σωστού προσδιορισµού
του φύλου µε τµήµα άλλου ελληνικού πληθυσµού που προέρχεται από το Ηράκλειο της Κρήτης (84,70-89,40% Αθήνα, 79,1-93,5% Ηράκλειο) καθώς και µε τµήµα πληθυσµού που προέρχεται από την Νότια Ινδία (84,70-89,40% Ελλάδα, 81,00-83,00% Ινδία).Από τα παραπάνω
συµπεραίνουµε πως ο βιοµετρικός προσδιορισµός του φύλου µε βάση µετρήσεις της πυελικής
ζώνης είναι αξιόπιστος και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε οστεοαρχαιολογικές και ανθρωπολογικές έρευνες.

32nd Scientific Conference of the Hellenic Society for Biological
Sciences
Karpenissi, May 20-22, 2010

165

BIOMETRIC SEX DETERMINATION USING THE PELVIC GIRDLE IN THE
MODERN GREEK POPULATION (The Athens Collection)
Koutsogianni Chr., Michael D., Koilias Chr.* & S.K. Manolis
Department of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, National & Kapodistrian
University of Athens, Panepistimiopolis 15701 Athens - E-mail: smanol@biol.uoa.gr.
* Dept of Informatics, Techn. Educational Institute of Athens, Ag. Spyridonos, Egaleo, Athens
The study of sexual dimorphism, as a characteristic of human beings, is an issue that has intrigued
many researchers in the Biological and Legal Anthropology. When there is significant sexual
dimorphism, then we can proceed to determine sex; an important and necessary factor in the
demographic study of human skeletal remains. Usually, if the skeleton is complete, the observation
of morphological characteristics on the pelvis and the skull, allow a safe identification. This paper
attempts to give an alternative and complementary response by analyzing the biometric data of the
pelvis where the pelvis is fragmented. This study aims to investigate the degree of sexual
dimorphism and create equations of discriminant analysis for sex determination. The skeletal
material used comes from the modern reference collection of the Department of Animal Physiology
and Human which consists of 225 skeletons of known sex and age of death. Three measurements
were taken from every anonymous bone. The metric data were analyzed by Discriminant Analysis
and the equations for sex determination were exported. The results of statistical analysis show that
the rates of SD are high especially in the greater sciatic notch breadth (GSNB) (13%), the greater
sciatic notch depth (GSND) has low rates of SD (only 5,8-7,0%), while the acetabular diameter (AD)
has SD 10%. Discriminant analysis gave the following equations with high rates of correct
classification.
Left
Right

GSNB
-0,249
-0,275

GSND
0,125
0,118

AD
0,371
0,451

(Constant)
-12,099
-15,360

Original
84,70%
90,50%

Cross-validated
84,70%
89,40%

Greater Sciatic Notch Breadth (GSNB), Greater Sciatic Notch Depth (GSND) και Acetabular Diameter (AC).

Comparing our rates with published results, we note that the total Athenian population studied gave
similar percentages of correct sex identification with another Greek population from Heraklion, Crete
(84.70-89.40% Athens, 79.1- 93.5% Heraklion) as well as with part of the population from South
India (84.70- 89.40% Greece, 81.00-83.00% India). These results suggest that the biometric
identification of the sex based on measurements of the pelvic area is reliable and can be used in
osteoarcheological and anthropological research.
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ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΟΧΕΑ 1 ΤΗΣ ΜΕΛΑΝΟΚΟΡΤΙΝΗΣ (MC1R) ΣΤΟ
ΓΕΝΟΣ LEPUS
Κουτσογιαννούλη Ε. Α., Σταµάτης Κ., Μούτου Κ.. Α., Μαµούρης Ζ.
Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας, Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πλούτωνος 26 και Αιόλου, 41221 Λάρισα, EMail:evkouts@gmail.com

Ο υποδοχέας 1 της µελανοκορτίνης (MC1R) παίζει κεντρικό ρόλο στη ρύθµιση της
σύνθεσης της ευµελανίνης (µαύρο/καφέ) και της φαιοµελανίνης (κόκκινο/κίτρινο) στα
µελανοκύτταρα των θηλαστικών και κωδικοποιείται από το γονιδιακό τόπο για το
χρώµα του τριχώµατος Extension (E). Στα θηλαστικά µεταλλάξεις του MC1R που προκαλούν ένα συνεχώς ενεργό υποδοχέα είναι κυρίαρχες και δίνουν σκούρο φαινότυπο,
ενώ µεταλλάξεις απενεργοποίησης του είναι υπολειπόµενες και οδηγούν σε αυξηµένη
παραγωγή φαιοµελανίνης. Μέχρι στιγµής δεν έχει αναλυθεί ο γονιδιακός τόπος
Extension σε πληθυσµούς λαγών ενώ αντίστοιχη µελέτη έχει γίνει στο κουνέλι. Οι περισσότερες µελέτες προσπαθούν να ανιχνεύσουν πολυµορφισµό µέσα στο είδος. Ωστόσο, ελάχιστα είναι γνωστά για την εξέλιξη της λειτουργίας του MC1R µέσα σε οµάδες σπονδυλωτών. Για το λόγο αυτό αναλύθηκαν 7 είδη Lepus και συγκεκριµένα τα L.
europaeus, L. timidus, L. capensis, L. brachyurus, L. granatensis, L. corsicanus και L.
mediterraneus. Συνολικά, ταυτοποιήθηκαν 8 αλληλουχίες για τον MC1R, καθεµία χαρακτηριστική του κάθε είδους Lepus. Η συγκεκριµένη µελέτη προσπαθεί να δείξει εάν
υπάρχει διαφορά στη βιοχηµική λειτουργία του MC1R και σε περίπτωση υπάρχει, εάν
σχετίζεται αυτός ο πολυµορφισµός µε τη φυλογένεση των Lepus ή/και το χρώµα του
τριχώµατος.
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MUTATIONS OF MELANOCORTIN RECEPTOR 1 (MC1R) IN GENUS LEPUS
Koutsogiannouli E.A. , Stamatis C., Moutou K.A. , Mamuris Z.
Laboratory of Genetics, Comparative and Evolutionary Biology, University of Thessaly,
Department of Biochemistry and Biotechnology, Ploutonos 26 & Aiolou street, Larissa.
E-mail: evkouts@gmail.com

The melanocortin receptor 1 (MC1R) plays an important role in the regulation of
eumelanin (black/brown) and phaeomelanin (red/yellow) synthesis in the melanocytes
of mammals and is coded by the gene locus for the coat colour Extension (E). In
mammals gain-of-function mutations in MC1R are dominant and result in a dark
phenotype, whereas loss-of-function mutations result are recessive and result in
increased pheomelanin production. So far, the Extension locus is not analysed at
hares’ populations but a relative study has been done in rabbit. Most of studies have
concentrated on within-species variation. However, few are known about the evolution
of MC1R function within vertebrate groups. For this purpose 7 Lepus species were
analyzed and more specifically, L. europaeus, L. timidus, L. capensis, L. brachyurus, L.
granatensis, L. corsicanus and L. mediterraneus. In total 8 different sequences were
identified for MC1R, each of them specific of each Lepus species. This study tries to
prove if there is difference in MC1R biochemical function and, if so, whether this
variation relate to Lepus phylogeny and/or coat colour.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΖΩΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ)
Κουτσοδήµου Μ.1,3, Ζερβουδάκη Σ.2, Βερροιόπουλος Γ.1
1Πανεπιστηµιο

Αθηνών, Tµήµα Βιολογίας, Tοµέας Ζωολογίας, 2ΕΛΚΕΘΕ Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, Αθήνα, 3ΕΛΚΕΘΕ Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, Αθήνα

Σκοπός της εργασίας ήταν να µελετηθεί η κατανοµή του µεσοζωοπλαγκτού σε εποχικό
επίπεδο και σε διάστηµα 5 ετών, στην περιοχή της Ελευσίνας. Οι δειγµατοληψίες έγιναν κατά το διάστηµα 2000-2004 ανά περίπου µηνιαία περίοδο, προκειµένου να διαλευκανθούν οι πιθανές διακυµάνσεις των οµάδων αλλά και των κυρίαρχων ειδών του
µεσοζωοπλαγκτού. Γενικότερα, οι τιµές της αφθονίας βρέθηκαν αυξηµένες κατά τους
θερινούς µήνες, ωστόσο η εµφάνιση των µεγίστων παρουσίασε µεγάλη διακύµανση
στην περίοδο µελέτης. Η µέγιστη τιµή καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2002 (17.637 ind m3) ενώ, µειωµένη αφθονία παρατηρήθηκε τους χειµερινούς µήνες. Οι οµάδες που φαίνεται να επικρατούν είναι τα Κωπήποδα, µε ποσοστά που κυµάνθηκαν από 20% ως
90%. Ακολουθούν τα Κλαδοκεραιωτά, µε σηµαντικά ποσοστά σχετικής αφθονίας
(10% ως και 70%), κυρίως κατά τους θερινούς µήνες. Γενικά, το Κωπήποδο Acartia
clausi κυριαρχούσε σε πολύ µεγάλα ποσοστά καθ’ όλη την περίοδο των δειγµατοληψιών. Άλλα είδη Κωπηπόδων λιγότερο επικρατή ήταν, τα Oithona nana, Paracalanus
parvus. Από τα Κλαδοκεραιωτά τα κυρίαρχα είδη ήταν τα Penillia avirostris και Evadne
tergestina κατά τους θερινούς µήνες. Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα παρατηρούµε
ότι, ο µικρός αριθµός ειδών και η χαµηλή βιοποικιλότητα υποδηλώνει µία διαταραγµένη βιοκοινωνία µεσοζωοπλαγκτού που πιθανά οφείλεται τόσο στη συνεχιζόµενη ρύπανση της περιοχής όσο και στο µορφολογικό της χαρακτήρα (κλειστός κόλπος και
αργή ανανέωση νερών).
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SEASONAL DISTRIBUTION OF MESOZOOPLANKTON IN THE ΕLEFSIS
BAY (SARONIKOS GULF)
Koutsodimou M.1,3, Zervoudaki S.2, Verriopoulos G.1
1University

of Athens, Department of Biology, Section of Zoology, 2 HCMR, Institute of
Oceanography, Athens, 3 HCMR, Institute of Inland Waters, Athens

The aim of this study was to evaluate the seasonal distribution of the mesozooplankton
community in Elefsis Βay. Samplings were performed during a five year period (20002004), on a monthly basis, in order to describe the possible fluctuation between the
main groups and among the dominant species of mesozooplankton. Generally, the
abundance was found higher during summer, nevertheless there was a variation in the
distribution of the maximum values during the study period. The highest value was
17,367.00 ind m-3 in July 2002, whilst lower abundances were observed during winter.
The dominant groups were Copepods, the relative abundance of which are ranged
between 20% and 90%, followed by Cladocerans (10%-70%) mainly in summer.
Generally, Acartia clausi was the dominant Copepod species during the sampling
period. Other Copepod species such as Oithona nana and Paracalanus parvus were
less dominant. The main Cladocerans species were Penillia avirostris and Evadne
tergestina during summer. Generally, we conclude that the low number of species and
relatively low biodiversity could possibly be due to the continuing pollution of the area
as well as to its geomorphological characteristics (i.e. enclosed area with slow water
circulation).
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LiEIF: MΙΑ ΑΝΑΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
LEISHMANIA ΩΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ
Κουτσώνη Όλγα1, Barhoumi Mourad2, Guizani Ikram2, Καραγκούνη Ευδοκία1,
Ρούτσιας Ιωάννης3, Ντότσικα Ελένη1
1Εργ.

Κυτταρικής Ανοσολογίας, Τµήµα Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Βασιλίσσης Σοφίας 127,Αθήνα (e.dotsika@pasteur.gr) 2Laboratoire d’Epidémiologie et d’Ecologie
Parassitaire (LR00SP04), Institut Pasteur de Tunis 3Τµήµα Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή
Αθηνών

Πρωτεΐνες του παρασίτου Leishmania που ρυθµίζουν την παραγωγή IL-12 παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως πιθανά εργαλεία ανοσοθεραπείας ή ως ανοσοενισχυτικά, στην
προσπάθεια ανάπτυξης προστατευτικής ανοσίας έναντι της λεϊσµανίασης. Mια τέτοια
πρωτεΐνη είναι και η LeIF (Leishmania eukaryotic initiation factor), η οποία επάγει την
παραγωγή IL-12, IL-10 και TNF-α από ανθρώπινα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα
υγιών εθελοντών. Η ικανότητά της αυτή φαίνεται να εδράζεται στην αµινοτελική της
περιοχή (1-226). Στην παρούσα µελέτη διερευνήθηκε η ικανότητα της L. infantum eIF
(LieIF) και κλωνοποιηµένων τµηµάτων της να επάγουν την ωρίµανση των µυελοειδών
δενδριτικών κυττάρων (mDCs) και την παραγωγή κυτταροκινών προστατευτικής Τh1
απόκρισης. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν πέντε συνθετικά πεπτίδια (1618aa) και τρία κλωνοποιηµένα τµήµατα της αµινοτελικής περιοχής (1-226 N-term., 1195, 129-226) καθώς και ολόκληρη η ανασυνδυασµένη πρωτεΐνη. H επώαση των
mDCs µε την LieIF και µε τα κλωνοποιηµένα της τµήµατα, οδήγησε στην ωρίµανση
αυτών αφού παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού των mDCs που εκφράζουν τους
δείκτες ωρίµανσης CD40, CD80 και CD86. Αντίθετα, η επώαση των mDCs µε τα 16aa
ή 18aa πεπτίδια δεν υποστήριξε την ωρίµανσή τους. Επιπροσθέτως, διερευνήθηκε η
ικανότητα παραγωγής IL-12 και έκφρασης της iNOS από τα mDCs που επωάστηκαν
µε την LieIF ή µε τα κλωνοποιηµένα τµήµατά της. Παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού των κυττάρων που παράγουν IL-12 τόσο για τη LieIF όσο και για όλα τα πρωτεϊνικά της τµήµατα. Επιπλέον,σηµειώθηκε αύξηση έκφρασης της iNOS µόνο για την
LieIF και το τµήµα 129-226. Συµπερασµατικά, η LieIF και ορισµένα κλωνοποιηµένα
τµήµατα αυτής φαίνεται να έχουν ανοσορυθµιστικές ιδιότητες καταδεικνύοντας τη δυνητική τους χρήση ως θεραπευτικά ή/και προστατευτικά εµβόλια.
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LiEIF: A RECOMBINANT LEISHMANIA PROTEIN AS A PROMISING
VACCINE ANTIGEN
Κoutsoni Olga1, Barhoumi Mourad2, Guizani Ikram2, Κaragouni Evdokia1,
Routsias Ioannis3, Dotsika Eleni1
1Laboratory

of Cellular Immunology, Department of Microbiology, Hellenic Pasteur Institute,
Athens, Vasilissis Sofias 127 avenue (e.dotsika@pasteur.gr), 2Laboratoire d’Epidémiologie et
d’Ecologie Parassitaire (LR00SP04), Institut Pasteur de Tunis, 3Department of Microbiology,
School of Medicine, Athens

Proteins of Leishmania parasite that stimulate the production of IL-12 could be of
significant interest as an immunotherapeutic for leishmaniasis as well as for use as an
adjuvant. LeIF (Leishmania eukaryotic initiation factor) belongs to this group of proteins
since it induces the production of IL-12, IL-10 and TNF-α by human monocytes of
healthy volunteers. The induction of cytokines appears to be located in the N-terminal
part (1-226). In the present study, we evaluated the ability of the entire recombinant
protein L. infantum eIF (LieIF) and its recombinant constructs to induce the maturation
of myeloid dendritic cells (mDCs) and the production of cytokines supporting the
polarization of Th1 type immune response. For this purpose, we used five synthetic
peptides (16-18 aa) and three recombinant polypeptides belonging in the N-terminal
region (1-226 N-term., 1-195, 129-226) and the full-length recombinant protein. The
incubation of mDCs with the recombinant polypeptides, led to their maturation since it
was observed a significant augmentation of the percentage of mDCs that express the
co-stimulatory molecules CD40, CD80 and CD86. On the contrary, the incubation of
mDCs with the 16aa/18aa synthetic peptides of the N-terminal region, did not lead to
their maturation. In addittion, we evaluated the ability of LieIF and its recombinant
polypeptides to induce the production of IL-12 and the expression of iNOS by mDCs.
We observed an augmentation of the percentage of mDCs that produce IL-12 upon
their incubation with LieIF as well as with all the recombinant polypeptides.
Furthermore, we noticed an augmentation of expression of iNOS upon incubation with
LieIF and with the construct 129-226. In conclusion, LieIF and some of its recombinant
polypeptides seem to have immunomodulatory properties demonstrating their potential
in use as therapeutic and prophylactic vaccine antigens.
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ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ ΤΩΝ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ
ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ∆ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1.
Κτιστάκη Σ., ∆ήµου Ν.Λ. και Μπάγκος Π.Γ.
Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας, Παπασιοπούλου 2-4, Λαµία 35100, e-mail: pbagos@ucg.gr

Πραγµατοποιήσαµε µια συστηµατική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και µεταανάλυση, έτσι ώστε να διερευνήσουµε την πιθανή συσχέτιση των πολυµορφισµών
των γονιδίων των ιντερλευκινών µε την εµφάνιση διαβήτη τύπου 1. Ανακτήσαµε αρχικά ένα σύνολο 113 µελετών από τις οποίες τελικά χρησιµοποιήσαµε τις 16 για τη µετά-ανάλυση και οι οποίες συνοψίζουν πληροφορίες για 12095 ασθενείς και 13281
µάρτυρες. Τέσσερις πολυµορφισµοί συµπεριλήφθηκαν στη µετά-ανάλυση µας: ο IL18
(C607A), ο IL18 (G137C), ο IL6 (G174C) και ο IL12B (3’UTR A-C). Για την ανάλυση
χρησιµοποιήσαµε το Odds Ratio (OR) ως εκτιµητή του σχετικού κινδύνου. Χρησιµοποιώντας µοντέλα τυχαίων επιδράσεων βρήκαµε µια στατιστικά σηµαντική συσχέτιση
µε την εµφάνιση του διαβήτη τύπου 1 όσον αφορά τον πολυµορφισµό IL18 (C607A),
µε ένα σχετικό κίνδυνο (OR) της τάξης του 1.799 (95% ∆.Ε.: 1.101-2.940) µόνο όµως
σε πληθυσµούς Ασιατικής προέλευσης. Επιπλέον, ο πολυµορφισµός IL12B (3’ UTR
A-C) εµφανίζει προστατευτική δράση µε ένα OR ίσο µε 0.797 (95% ∆.Ε.: 0.649-0.980)
τόσο σε πληθυσµούς ευρωπαϊκής όσο και Ασιατικής προέλευσης. Επίσης µια ασθενής συσχέτιση βρέθηκε και όσον αφόρα τον πολυµορφισµό IL18 (G137C) µε OR της
τάξης του 0.849 (95% ∆.Ε.: 0.721-1.000). Σε καµιά από τις περιπτώσεις δεν υπήρχε
ένδειξη για συστηµατικό σφάλµα δηµοσίευσης ή σηµαντική ετερογένεια. Καµία συσχέτιση δεν βρέθηκε για τους υπόλοιπους πολυµορφισµούς, πιθανώς λόγω µικρού
δείγµατος. Επιπλέον αναλύσεις αναµένεται να γίνουν µε ειδικές µεθοδολογίες που θα
εξετάζουν το βαθµό ανισσοροπίας σύνδεσης των πολυµορφισµών αλλά και εξετάζοντας την ηλικία στην οποία εµφανίζεται ο διαβήτης τύπου 1. Μελλοντικές µελέτες
χρειάζονται για να συνεισφέρουν στη διερεύνηση της πιθανής πολυγονιδιακής προδιάθεσης της ασθένειας και να ενισχύσουν τα ευρήµατά µας.
*Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά
από εισήγηση του ΚΕΣΥ.
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INTERLEUKIN GENE POLYMORPHISMS AND THEIR ASSOCIATION WITH
TYPE 1 DIABETES
Ktistaki S., Dimou N.L., and Bagos P.G.
Department of Computer Science and Biomedical Informatics, University of Central Greece,
Papasiopoulou 2-4, Lamia 35100, Greece, e-mail: pbagos@ucg.gr

We conducted a systematic review and a meta-analysis, in order to investigate the
potential association of interleukin gene polymorphisms with type 1diabetes mellitus.
With a comprehensive literature search we retrieved a total of 113 studies, 16 of which
were used in our meta-analysis and contained data for 12095 cases and 13281
controls. Four polymorphisms were analyzed: IL18 (C607A), IL18 (G137C), IL6
(G174C) and IL12B (3’UTR A-C). We used the Odds Ratio (OR) as a measure for
association. Using random effect methods we found a statistically significant
association with type 1 diabetes for IL18 (C607A) polymorphism, for populations of
Asian origin with an OR of 1.799 (95% CI: 1.101-2.940). Additionally, the IL12B (3’UTR
A-C) polymorphism showed a protective effect in both populations of European and
Asian origin, with an OR of 0.797 (95% CI: 0.649-0.980), without any evidence of
publication bias or significant heterogeneity. We also found a weak association for IL18
(G137C) polymorphism with an OR of 0.849 (95% CI: 0.721-1.000). No association
was found for all the other interleukin polymorphisms, probably due to small sample
size. Additional analyses may require specialized methodology for dealing with the
degree of linkage disequilibrium between polymorphisms, as well as, for handling time
to event data regarding the age of onset of type 1 diabetes mellitus. Future studies
may contribute to the investigation of the potential multifactorial etiology of the disease
and reinforce our findings.
*This research is funded by the Greek Ministry of Health and Social Solidarity after the
approval of Central Health Council.

174 32ο Επιστηµονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών
Καρπενήσι, 20-22 Μαϊου 2010

ΕΠΟΧΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ CODRINGTONIA EUCINETA
Κωνσταντάκης Α.1, Κοτσακιόζη Π.1, Γκιώκας Σ.2 , Παφίλης Π.3, Βαλάκος Ε.∆.1
1Τοµέας

Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια, 15784, Αθήνα
2Τοµέας Βιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26500, Πάτρα
3 University of Michigan, School of Natural Resources and Environment

Η επιτυχία των χερσαίων γαστεροπόδων βασίζεται σε µια σειρά προτύπων συµπεριφοράς, τα οποία ενσωµατώνουν παράγοντες φυσιολογίας και εξωτερικές συνθήκες,
όπως το κλίµα. Τα χερσαία σαλιγκάρια συχνά εµφανίζουν εποχικά πρότυπα στην
δραστηριότητα τους, κατά τα οποία η περίοδος δραστηριότητας των ζώων διακόπτεται
από περιόδους ύπνωσης/ληθάργου όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες γίνονται αντίξοες. Ο κύκλος ζωής των χερσαίων σαλιγκαριών παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
καθώς µελέτες δείχνουν ότι ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες της εκάστοτε περιοχής
µελέτης τα σαλιγκάρια προσαρµόζουν και τον κύκλο ζωής τους (περίοδοι αναπαραγωγής, δραστηριότητας και διάπαυσης/ διαχείµασης), έτσι το ίδιο είδος µπορεί να
διαφοροποιεί τον κύκλο ζωής του σε διαφορετικές περιοχές. Στην Ν. Ελλάδα, τα σαλιγκάρια, συνήθως, πέφτουν σε διάπαυση κατά τη θερινή περίοδο και αναπαράγονται
κατά το φθινόπωρο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο κύκλος ζωής του γένους Codringtonia,
το οποίο εµφανίζει δύο περιόδους ύπνωσης (χειµώνα και καλοκαίρι) και αναπαράγεται την άνοιξη. Ακόµη, έχει βρεθεί ότι το C. helenae, εµφανίζει αδυναµία στη διατήρηση του υδατικού περιεχοµένου των ιστών του, γεγονός που ίσως σχετίζεται µε την περιορισµένη εξάπλωση του αλλά και µε το ότι οι πληθυσµοί του συνεχώς µειώνονται.
Στην µελέτη αυτή, εξετάσαµε τις εποχικές µεταβολές στα επίπεδα διαφόρων µεταβολιτών (γλυκογόνο, πρωτείνες, λιπίδια), στο υδατικό περιεχόµενο των ιστών καθώς και
στην ενεργότητα της LDH σε ένα ακόµη είδος του γένους Codringtonia. Η στρατηγική
φαίνεται να µην διαφέρει από αυτή του C. helenae, γεγονός που ενισχύει την υπόθεση
ότι ίσως η οικολογική συµπεριφορά των ειδών αυτών είναι υπολειµατική και διαµορφώθηκε στο παρελθόν όταν επικρατούσαν πιο ψυχρές και υγρές περιβαλλοντικές
συνθήκες.
Μέρος της µελέτης χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΣ του ΕΛΚΕ Αθηνών.
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SEASONAL PHYSIOLOGICAL PATTERNS IN C. EUCINETA
Konstantakis A.1, Kotsakiozi P.1, Giokas S.2, Pafilis P.3, Valakos E.1
1Faculty

of Biology, Department of Animal and Human physiology, University of Athens,
Panepistimioupoli Zografou, GR-15784, Athens, Greece
2Department of Biology, Section of Animal Biology, University of Patras
3University of Michigan, School of Natural Resources and Environment

The success of terrestrial gastropods is based upon a series of behavioral patterns that
integrate physiological factors and external conditions, such as climatic conditions.
Land snails often exhibit seasonal pattens of activity in which the period of activity is
interrupted by periods of aestivation/dormancy, when the environmental conditions
become unfavorable. The life cycle of land snails is particularly interesting, as studies
have shown that their life cycle (copulation season, periods of activity and periods of
aestivation/hibernation) is related with the climatic conditions of the study area, so the
same species may exhibit differences in its life cycle depending on the geographic
location of its populations. In southern Greece, snails usually aestivate in summer and
copulate in autumn. Interestingly, the genus Codringtonia has two dormancy periods
(winter and summer) and copulates during spring. It has also been found that C.
helenae exhibits weakness at the retention of tissue water that may be related with its
restricted distribution and with the fact that its populations is continuously decreasing.
In this study, we examined the seasonal changes at metabolites (glycogen, proteins,
lipids) levels, the water content and the LDH activity, in one more Codringotnia
species. Its strategy doesn’t seem to differ from the one of C. helenae, and this
reinforces the hypothesis that the behavioral ecology of these species is in a large part
relictual and has been shaped in the past during more humid and cold environmental
conditions.
This study was partialy funded by a “KAPODISTRIAS” grant from the General Research
Secretariat of the University of Athens.
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ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΟΝΙ∆ΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ JUMONJI ΣΤΟ ARABIDOPSIS
THALIANA
Kωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος1, Καλδής Αθανάσιος1, Μακρής Αντώνιος2 και
Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος1
1Τοµέας

Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, 2Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας, Θεσσαλονίκη

Οι µεταγραφικοί παράγοντες της οικογένειας jumonji (JMJ-C) εντοπίζονται σε µεγάλο
αριθµό ευκαρυοτικών οργανισµών. Οι JMJ-Cs αποµεθυλιώνουν µόνο-, δι- και τριµεθυλιωµένες ιστόνες στα κατάλοιπα λυσίνης και αργινίνης των Η3 και Η4. Επίσης,
εµπλέκονται σε αλληλεπιδράσεις µεταξύ πρωτεϊνών και προσδένονται σε αλληλουχίες
DNA συµµετέχοντας στη ρύθµιση της µεταγραφής και στην αναδιάταξη της χρωµατίνης. Στο Arabidopsis thaliana 21 γονίδια κωδικοποιούν JMJ-C πρωτεΐνες. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο µοριακός χαρακτηρισµός T-DNA µεταλλαγµάτων σε δύο
γονίδια της οικογένειας, τα AT2G38950 (AtJMJ9) και AT4G20400 (AtJMJ4). Οι µεταλλάξεις jmj9-1 και jmj4-1 φέρουν την ένθεση του T-DNA στο πρώτο ιντρόνιο και το έκτο
εξώνιο αντίστοιχα. RT-PCR ανάλυση έδειξε ότι η µετάλλαξη jmj9-1 οδηγεί σε αποσιώπηση της γονιδιακής έκφρασης του JMJ9. Στη µετάλλαξη jmj4-1 παρατηρήθηκε απουσία παραγωγής ολοκλήρου του µεταγράφου αλλά παρουσία ενός µεταγράφου που
παράγεται από τα πέντε πρώτα εξώνια. Φαινοτυπική ανάλυση των δύο µεταλλαγµάτων υποδεικνύει ότι τα γονίδια JMJ4 και JMJ9 δεν είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη
του Arabidopsis.
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MOLECULAR CHARACTERIZATION OF MUTANTS IN TRANSCRIPTION
FACTORS GENES OF JUMONJI FAMILY IN ARABIDOPSIS THALIANA
Konstantopoulos Konstantinos1, Kaldis Athanasios1, Makris Antonios2,
and Vlachonasios Konstantinos1
1Department

of Botany, School of Biology, Faculty of Science, Aristotle University of
Thessaloniki, 54124, Thessaloniki, 2Institute of Agrobiotechnology, Thessaloniki

Τhe family of transcription factors jumonji (JMJ-C) are founded in many eukaryotic
organisms. JMJ-Cs demethylate mono-, di- and tri- methylated histone at lysine and
arginine residues of H3 and H4. In addition, they are implicated in protein-protein
interactions, as well as act as DNA binding proteins participating in transcription
regulation and chromatin remodeling. In Arabidopsis thaliana, 21 genes encode JMJ-C
containing proteins. In this report we present the molecular characterization of T-DNA
mutants in two genes of the family, At2g38950 (AtJMJ9) and Αt4g20400 (AtJMJ4).
Mutants jmj9-1 and jmj4-1 has a T-DNA insertion in the first intron and in the sixth exon
respectively. RT-PCR analysis reveiled that jmj9-1 mutant plant result in disruption of
JMJ9 transcript, suggesting that jmj9-1 is a null mutation. In jmj4-1 mutant plants an
absent of the whole JMJ4 transcript and a present of truncated transcript from the first
five exons were observed, suggesting that jmj4-1 mutation is a hypomorph. Phenotypic
analysis of the two mutants suggests that both genes are not required for Arabidopsis
development.
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ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ CD44 ΥΠΟ∆ΟΧΕΑ ΤΟΥ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΙΜΟ
ΕΜΒΡΥΟ
Κωνσταντόπουλος Κ. ∆ηµηρόπουλος Α., Ζάγκρης Ν.
Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα. E-Mail: zagris@upatras.gr

Το CD44 είναι πρωτεογλυκάνη της κυτταρικής επιφάνειας, δρα ως υποδοχέας του υαλουρονικού και συµµετέχει στις αλληλεπιδράσεις κυττάρου-κυττάρου και κυττάρουεξωκυττάριας ουσίας. Οι περισσότερες µελέτες εστιάζονται στα δοµικά και βιοχηµικά
χαρακτηριστικά του CD44 και επίσης στις αλληλεπιδράσεις του CD44 µε µόρια της
εξωκυττάριας ουσίας και το ρόλο του σε κυτταρικές σειρές σε καλλιέργεια. Όµως, δεν
υπάρχουν µελέτες σχετικά µε την χώρο-χρονική έκφραση και το ρόλο του CD44 κατά
την ανάπτυξη του πρώιµου εµβρύου. Στην παρούσα εργασία µας, µελετήσαµε τη χώρο-χρονική έκφραση του CD44 µε τη µέθοδο της RT-PCR, της ανοσοκατακρήµνισης
και του ανοσοφθορισµού, και επίσης το ρόλο του CD44 µε τη χρήση µονοκλωνικών
αντισωµάτων έναντι αυτού στο πρώιµο έµβρυο όρνιθας. Το CD44 εκφράζεται ακόµα
και στο στάδιο του µοριδίου (στάδιο XII) και συνεχίζει να εκφράζεται σε όλα τα στάδια
κατά την ανάπτυξη του πρώιµου εµβρύου. Σε έµβρυα καθώς αρχίζει η οργανο- γένεση
(στάδιο ΗΗ17, 29 σωµίτες), ο ανοσοφθορισµός για το CD44 ήταν έντονος στο διεγκέφαλο, µυελεγκέφαλο, νευρικό σωλήνα και στη νωτο- χορδή. Τα κύτταρα των νευρικών
κρηπίδων που µεταναστεύουν στον οφθαλµό, στα ακουστικά κυστίδια και στα φαρυγγικά θυλάκια και τόξα, έδειξαν ένταση έκφρασης του CD44. Η έκφραση του CD44 ήταν
έντονη στο φακό και στον αµφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλµού, στα ακουστικά κυστίδια, στο φάρυγγα, στα φαρυγγικά θυλάκια και τόξα και στον υποτυπώδη θυρεοειδή
αδένα. Το CD44 ανιχνεύτηκε µε υψηλή ένταση στο δερµοµυοτόµο, αλλά όχι στο σκληροτόµο, των σωµιτών. Ανοσοκατα- κρήµνιση του CD44 µε µονοκλωνικά αντισώµατα
έναντι αυτού και ηλεκτροφόρηση (SDS-PAGE) έδειξε πρωτεΐνη µε µοριακή µάζα περίπου 105 kDa. Μελετήσαµε και το ρόλο του CD44, µέσω αναστολής της λειτουργίας
του, µε τη χρήση µονοκλωνικών αντισωµάτων έναντι αυτού. Τα πειραµατικά έµβρυα
έδειξαν αποδιοργάνωση του εγκεφάλου, των σωµιτών, του καρδιακού σωλήνα και του
εµβρυϊκού και εξωεµβρυϊκού καρδιαγγειακού συστήµατος.
Η εργασία αυτή χρηµατοδοτήθηκε από τα προγράµµατα “Κ. Καραθεοδωρή” Β.397 του Πανεπιστηµίου Πατρών και “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ” του Υπουργείου Παιδείας.
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EXPRESSION OF THE CD44 HYALURONAN RECEPTOR IN THE EARLY
EMBRYO
Konstantinos Konstantopoulos, Alexandros Dimiropoulos, Nikolas Zagris
Division of Genetics and Cell and Developmental Biology, Department of Biology, University of
Patras, Patras, Greece. E-Mail: zagris@upatras.gr

CD44 is a cell surface proteoglycan, acts as a receptor for soluble or cell bound
hyaluronan and has been implicated in mediating cell-cell and cell-extracellular matrix
interactions. There is a great amount of information regarding the structural and
biochemical characteristics of CD44 and much has been learned from in vitro studies
about its effects on cells as well as its interactions with other matrix components.
However, there is no work concerning the CD44 tissue specific distribution or function
during the development of the embryo. We studied the expression and spatiotemporal
distribution of CD44 by RT-PCR, immunoprecipitation and immuno-fluorescence and
the CD44 role by blocking antibodies in the early chick embryo. CD44 was expressed
as early as the morula stage (stage XII) and continued to be expressed at all
embryonic stages studied. In embryos at early organogenesis (stage HH17, 29
somites), CD44 immunoreactivity was intense in the diencephalon and the
infundibulum, in myelencephalon, neural tube and notochord. The neural crest cells
emigrating to the developing eye, to the auditory vesicles and to pharyngeal pouches
and arches showed intense CD44 fluorescence. CD44 expression was intense in the
lens and retina of the eye and the auditory vesicles and strong in the pharynx, in
pharyngeal arches and pouches and the thyroid rudiment. The dermamyotome, but not
the sclerotome, of somites showed strong CD44 immunoreactivity. CD44
immunoprecipitated with specific monoclonal antibody affinity chromatography was
identified at about 105 kDa by sodium dodecylsulfate-polyacrylamide gel
electrophoresis (SDS-PAGE). The purified fraction analyzed by SDS-PAGE also
contained a band present at about 65 kDa and this component may be the proteolytic
cleavage product of the 105 kDa molecule that has been described in the literature.
Inhibition of function of the CD44 function by blocking antibodies provoked the severe
structural disorganization of encephalic neuro-epithelium, somites and the heart tube
and seemed to be essential for the proper formation of embryonic and extraembryonic
vasculature.
This work was supported by grants “K. Karatheodori” B. 397 from the University of Patras and
“PYTHAGORAS II” from the Ministry of Education.
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Skoοol.gr ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Κωσταρίδης Παναγιώτης1, Κούλας Χρήστος και Ρετάλης Συµεών2
11ο

Πειραµατικό Λύκειο Αθηνών Γεννάδειο, Ηπίτου 15 10557 Αθήνα, 2Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Πανεπιστήµιο Πειραιά, Καραολή & ∆ηµητρίου 80, 18534, Πειραιάς

Σύµφωνα µε τις σύγχρονες τάσεις και επιστηµονικές απόψεις, η χρήση των νέων τεχνολογιών στη µαθησιακή διαδικασία θεωρείται πλέον απαραίτητη και εποικοδοµητική. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ένας από τους στόχους του νέου «Ψηφιακού Σχολείου»
στην Ελλάδα είναι και η αναβάθµιση των διδακτικών µεθόδων για την αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία. Όσον αφορά στις Βιολογικές επιστήµες που αποτελούν ένα ταχύτατα εξελισσόµενο πεδίο, η µαθησιακή διαδικασία µπορεί να εµπλουτιστεί και να γίνει πιο ελκυστική µε τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας, και ιδιαιτέρως του διαδικτύου. Μία τέτοια καινοτόµος προσπάθεια
είναι η εκπαιδευτική υπηρεσία ανοικτής πρόσβασης skoool.gr. Μέσω της υπηρεσίας
skoool.gr οι µαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς έχουν δωρεάν πρόσβαση σε εύχρηστα
και διαδραστικά µαθησιακά αντικείµενα για το ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο και Λύκειο. Το συγκεκριµένο υλικό συνάδει µε τις απαιτήσεις των αναλυτικών προγραµµάτων του Υπουργείου Παιδείας και τις γενικότερες ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος για συµπληρωµατικό πολυµεσικό εκπαιδευτικό υλικό. Για τη δηµιουργία της
υπηρεσίας και τον εξελληνισµό των µαθησιακών αντικειµένων συνεργάστηκαν η ερευνητική οµάδα Προηγµένων Τεχνολογιών Μάθησης και Πολιτισµού (CoSyLLab) του
Τµήµατος Ψηφιακών Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιά µε τo Κέντρο Καινοτοµίας της εταιρίας Intel που έχει αναπτύξει την παγκόσµιας εµβέλειας υπηρεσία
skoool.com. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το υλικό που διεκπεραίωσε η
συγγραφική οµάδα για το γνωστικό αντικείµενο της Βιολογίας, το οποίο θα ανανεώνεται και θα συµπληρώνεται συνεχώς, δεδοµένης της ευελιξίας της πλατφόρµας
skoool.gr και της δυναµικής της οµάδας υλοποίησής της. Περιλαµβάνει 62 µαθησιακἀ
αντικείµενα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα θεµατολογίας της ύλης των βιολογικών
µαθηµάτων στο ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο και Λύκειο. Το γεγονός αυτό, σε σύγκριση µε την
έκταση των αντικειµένων στις άλλες Φυσικές Επιστήµες, επιβεβαιώνει τη σηµασία
που δίνει η διεθνής κοινότητα στη διδασκαλία της Βιολογίας στην πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση.

32nd Scientific Conference of the Hellenic Society for Biological
Sciences
Karpenissi, May 20-22, 2010

181

USE OF ΤΗΕ EDUCATIONAL MATERIAL Skool.gr ΙΝ BIOLOGY
Costαridis Pαnαyiotis1, Koulas Hristos, and Retalis Simos2
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Experimental Lyceum of Athens, Ipitou 15, Plaka, 10557 Athens, Greece, 2University of
Piraeus Department of Digital Systems 80 Karaoli & Dimitriou 185 34 Piraeus, Greece.

According to the current research trends and findings, new technologies can be used in
the teaching process as an essential and constructive tool. We mention, for example,
that one of the objectives of the new “digital school” in Greece is the improvement of
the instructional methods, so that new technologies can be exploited during teaching.
As it concerns biological sciences, a rapidly developing field, the teaching process can
be enriched and become more attractive by using the Information and Communication
Technologies, and especially Internet. Such an innovative effort is the open access
learning service skoool.gr. Via the skoool.gr service, pupils, teachers and parents have
a free of charge access to easy to use and interactive Learning Objects of the
Elementary, High School and Lyceum. This material is consistent to the Curriculum
requirements established by the Ministry of Education and the overal needs of the
greek educational system which makes provision for gratis material. The development
of this service and the translation of the learning objects into greek result from the
collaboration between the Advanced Technology Learning and Civilization (CosyLLab)
research teem which belongs to the Department of Digital Systems of the University of
Piraeus, and the Intel ΙΤ Innovation Center which has developed the worldwide range
service skoool.com. This work presents the e-learning material which went through
successfully by the author team, the responsible for the learning objects of Biology. It
will be being renewed and completed, considering the skoool.gr platform’s flexibility
and the implementation team’s dynamics. It comprises 62 learning objects
corresponding to a broad spectrum of biology content scheduled for Elementary High
School and Lyceum. This fact underlines the sufficiently great width of Biology contents
in the domain of Natural Sciences and bears out that the international community
makes much of the teaching of Biology, both in primary and secondary education.
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΛΩΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ Β
ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ (ΠΜ).
Κωστόπουλος Ι.1, Ανδρούτσος Γ.1, Παυλίδης ∆.1, Πατεράκης Γ.Σ.2,
Τσιτσιλώνη Ο.Ε.3, Παπαδηµητρίου Σ.Ι.1
1Αιµατολογικό

και 2Ανοσολογικό Εργαστήριο, ΓΝΑ «Γ. Γεννηµατάς», 3Τοµέας Φυσιολογίας
Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο ΠΜ η ύπαρξη κλωνικών B κυττάρων στο περιφερικό αίµα είναι δεδοµένη, αλλά ο αριθµός και τα φαινοτυπικά τους χαρακτηριστικά είναι ασαφή. Σε προηγούµενες σχετικές µελέτες, ως δείκτης κλωνικότητας χρησιµοποιήθηκαν αριθµητικές
χρωµοσωµικές ατυπίες (µάλλον όψιµο φαινόµενο της ογκογένεσης) ή ο ειδικός VDJ
ανασυνδυασµός του γονιδίου της βαρειάς αλυσίδας της ανοσοσφαιρίνης (IgH) (οπότε
τα αποτελέσµατα δεν είναι εύκολο να ποσοτικοποιηθούν και η ταυτόχρονη ανοσοφαινοτυπική µελέτη δεν είναι εφικτή). Επιπλέον, µελετήθηκε το σύνολο των «µονοπυρηνοειδών» κυττάρων του περιφερικού αίµατος (µεταξύ των οποίων τα κλωνικά Β κύτταρα είναι ελάχιστα). Στην παρούσα µελέτη αναζητήθηκε η αναδιάταξη του γονιδίου IgH
στα πλαίσια αµοιβαίων χρωµοσωµικών µεταθέσεων (πρώϊµο στοιχείο της κακοήθους
εκτροπής) και ο έλεγχος περιορίσθηκε στα περιφερικά Β κύτταρα (µε προοπτική την
αύξηση της ευαισθησίας). ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Μελετήθηκαν 33 ασθενείς µε τεκµηριωµένες µεταθέσεις µε συµµετοχή του IgH. Ανοσοµαγνητικά διαχωρισµένα CD19+ κύτταρα
του αίµατος (>99%) µελετήθηκαν µε τεχνική FICTION, δηλαδή συνδυασµό φθορίζοντος in-situ υβριδισµού µε στόχο την αναδιάταξη του IgH και έµµεσου ανοσοφθορισµού για τα CD34, CD5, CD10, CD23 και CD38. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κύτταρα µε αναδιάταξη του IgH βρέθηκαν σε 25 ασθενείς, µε ποσοστό επί του συνόλου των CD19+
κυττάρων µεταξύ 4% και 33%. ∆ιαπιστώθηκε ότι εκφράζουν σταθερά CD10 και CD38
και σπανιότατα CD34 και CD5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Κλωνικά περιφερικά Β κύτταρα υπάρχουν στην πλειονότητα των περιπτώσεων ΠΜ, σε µικρό αλλά ανιχνεύσιµο ποσοστό. Ο ανοσοφαινότυπος παραπέµπει σε προχωρηµένα στάδια στην οντογένεση της
Β λεµφικής σειράς. Επιπλέον, η έκπτυξη ορισµένων περιφερικών Β υποπληθυσµών
(όπως οι CD34+ και CD5+) δεν οφείλεται πάντοτε σε κλωνική επινέµηση και ενδεχοµένως είναι αποτέλεσµα διαταραχών στην οντογένεση των Β κυττάρων ή ανοσορυθµιστικών µηχανισµών.
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IN MULTIPLE MYELOMA, CLONAL CELLS ARE UNEVENLY DISTRIBUTED
AMONG PERIPHERAL BLOOD B CELL SUB-POPULATIONS
Kostopoulos I.1, Androutsos G.1, Pavlidis D.1, Paterakis G.S.2, Tsitsilonis O.E.3,
Papadhimitriou S.I.1
1Hematology

Hospital;

and, 2Flow Cytometry Laboratory, “G. Gennimatas” Athens Regional General
of Animal and Human Physiology, Faculty of Biology, Athens University

3Dept

BACKGROUND: The existence of circulating clonal B cells in Multiple Myeloma (MM)
is unanimously accepted. However, attempts to enumerate and phenotypically
characterise them have so far provided inconsistent results. Most investigators have
studied unselected peripheral blood (PB) mononuclear cells, among which the clonal
ones make only a small minority. Moreover, in most cases, numerical chromosomal
changes were employed as a clonal marker, but aneuploidy is considered a late event
in myelomagenesis. To overcome these difficulties, we have followed an alternative
approach, by studying purified PB B cells (with a prospect of increased sensitivity) and
focusing on chromosomal translocations involving the immunoglobulin heavy chain
gene (IgH), a frequent, early and possibly crucial pathogenetic event in MM.
METHODS: The study included 33 MM patients with documented IgH rearrangements
at diagnosis. PB CD19+ cells were immunomagnetically purified (>99%) and laid on
slides. The slides were studied with a FICTION technique, ie a combination of FISH
using a “break-apart” IgH probe set and indirect immunofluorescence for CD34, CD5,
CD10, CD23 and CD38. RESULTS: Clonal cells were detected in 25 cases (75.7%),
ranging from 4% to 33% (median 9%) among the total CD19+ population. These cells
were found to consistently express CD10 and CD38. They less commonly expressed
CD23 and very rarely CD34 and CD5. CONCLUSIONS: Our data suggest that
circulating cells bearing IgH rearrangements are the rule in MM, making a small but
detectable fraction of CD19+ cells. There immunophenotypic profile supports the
concept that clonal B cells represent advanced ontogenetic rather than early stages in
B lineage differentiation. Finally, the expansion of other peripheral B cell
subpopulations (such as the CD34+ and CD5+ones) does not necessarily imply clonal
contamination and may reflect adisturbance in B cell ontogeny and the function of an
immunoregulatory network.
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ΕΠΟΧΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΗΚΟΥΣ-ΒΑΡΟΥΣ & ΕΥΡΩΣΤΙΑΣ ΤΟΥ MULLUS
SURMULETUS (Linnaeus, 1758) ΣΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ
Λαζαρίδου Μ.Ι., Καρύδας Θ. και Γ. Μίνος
Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Παράρτηµα Ν. Μουδανιών,
Τµήµα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Τ.Θ.157, Ν. Μουδανιά, 63200.
E-mail: karidas@aqua.teithe.gr, gminos@aqua.teithe.gr

Στην παρούσα εργασία, εξετάζονται οι εποχικές σχέσεις µήκους-βάρους και ο δείκτης
ευρωστίας κατά Fulton Κn=100*(W/L3) του µπαρµπουνιού Mullus surmuletus
(Linnaeus, 1758), στο Θερµαϊκό κόλπο. Τα δείγµατα συλλέχθηκαν µε στατικά δίχτυα
(απλάδια) ανοίγµατος µατιού (ΟΜ) 36 έως 56 mm, στο βόρειο τµήµα του κόλπου, στο
διάστηµα ∆εκέµβριος 2007 έως ∆εκέµβριος 2009. Εξετάστηκαν συνολικά 507 άτοµα,
και ελήφθησαν το ολικό µήκος (TL) και το ολικό βάρος (TW) µε εύρος από 111 έως
280 mm και 14 έως 335 g αντίστοιχα. Ως προς τη σχέση µήκους-βάρους εποχιακά, το
είδος εµφάνισε µόνο το καλοκαίρι ισοµετρική αύξηση (P>0,05) µε τιµή b=3,021
(±0,061) και αλλοµετρική (θετική) αύξηση το φθινόπωρο b=3,106 (±0,030), το χειµώνα
b=3,093 (±0,046) και την άνοιξη b=3,268 (±0,049). Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, οι
τιµές του εκθέτη b ήταν µεγαλύτερες της τιµής 3. Το αλιευτικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε είναι γνωστό ότι αλιεύει καθορισµένου µεγέθους άτοµα από τον ιχθυοπληθυσµό, όπου τα µικρότερου µήκους είναι από τα πιο εύρωστα ενώ τα µεγαλύτερου
µήκους πιο αδύναµα, τείνοντας να µειώνει τις τιµές του b. Αποκλείοντας το γεγονός να
υπεισέρχεται σφάλµα από το αλιευτικό εργαλείο (επιλεκτική αλιεία εύρωστων ατόµων)
τα άτοµα του συγκεκριµένου είδους καθώς και άλλα είδη στην συγκεκριµένη περιοχή,
τείνουν να εµφανίζουν υψηλές τιµές b. Το γεγονός αυτό πιθανόν να οφείλεται α) στην
αφθονία τροφής στην περιοχή, β) στη σταθερή αλιευτική πίεση που δέχεται το είδος
στην περιοχή έρευνας και γ) στο ότι δεν πρέπει να διενεργεί µεγάλες µεταναστεύσεις.
Η τελευταία υπόθεση ενισχύεται µε τη συνεχή εµφάνιση παρόµοιων µεγεθών όλες τις
εποχές. Τα παραπάνω, ενισχύουν και τα αποτελέσµατα από την εποχιακή εκτίµηση
του δείκτη ευρωστίας, ο οποίος κυµάνθηκε από 1,219 (±0,011) την άνοιξη µέχρι 1,269
(±0,012) το χειµώνα. Λαµβάνοντας υπόψη και την έλλειψη πολύ µεγάλων ατόµων στο
δείγµα (συνήθως εµφανίζουν υψηλότερες τιµές ευρωστίας) κρίνεται ότι το µπαρµπούνι
έχει πολύ καλή προσαρµογή στη περιοχή.
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SEASONAL LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIP & CONDITION OF MULLUS
SURMULETUS (Linnaeus, 1758) IN THERMAIKOS GULF
Lazaridou M.I., Karidas T., and G. Minos
Alexander Technological Educational Institute Thessalonikis, Department of Aquaculture and
Fisheries Technology, P.O. Box: 157, N. Moudania 63200.
Ε-mail: karidas@aqua.teithe.gr, gminos@aqua.teithe.gr

In the present study, the seasonal length-weight relationships and Fulton’s condition
factor Kn=100*(W/L3) of red mullet Mullus surmuletus (Linnaeus, 1758) in the
Thermaikos gulf were examined. The samples were collected using gill nets with
codend mesh size 36 to 56 mm, in the northern part of the gulf, between December
2007 and December 2009. 507 individuals were examined, and the total length (TL)
and total weight (TW) were received, varying from 111 to 280 mm and 14 to 335 g
respectively. As far as the seasonal length-weight relationship, specific species
appeared isometric growth (P>0.05) b=3,021 (±0,061) only during summer and
allometric (positive) growth in autumn b=3,106 (±0,030), winter b=3,093 (±0,046) and
spring b=3,268 (±0,049). From the analysed data it results that the b values were
higher than 3 all over the year. The fishing gear that was used it is known to collect
individuals of specified length from the fish population, since the smaller ones are more
robust and the longer ones are more slender, tending to decrease the estimated b
values. Excluding the fact of fishing gear bias (selective fishery of robust individuals)
the individuals of red mullet and also other species in the particular area tend to appear
high values of b. This fact perhaps is due to i) the abundance of food in the area, ii) the
constant fishing pressure in the species in the studied area and iii) to the fact that this
fish species does not perform long distance migrations. The last hypothesis is
supported by the continuous appearance of the same lengths during all the seasons.
These assumptions are reinforced by the estimated seasonal condition factor, that
varied from 1.219 (±0.011) in spring, to 1.269 (±0.012) in winter. Taking also into
consideration the lack of very long individuals in the sample (usually they present
higher values of condition factor) is concluded that common red mullet is very well
adapted in the Thermaikos gulf.
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΥΛΟΕΙ∆ΩΝ ΙΝΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΞΑΠΕΠΤΙ∆ΙΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗΣ (hCT) ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΥΓΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗΣ ΦΑΣΗΣ
Λεοντής Α.M., Οικονοµίδου Β.Α. και Χαµόδρακας Σ.Ι.
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 157 01

Η καλσιτονίνη είναι µία πεπτιδική ορµόνη που αποτελείται από 32 αµινοξικά κατάλοιπα, και συµµετέχει στο µεταβολισµό του ασβεστίου στα οστά. Ανήκει σε µια οικογένεια πρωτεϊνών, της οποίας τα µέλη µπορούν να αυτοσυγκροτηθούν σε αµυλοειδή
ινίδια, και εµπλέκονται σε µία σειρά σοβαρών ασθενειών, γνωστών ως αµυλοειδώσεων. Ο αµυλοειδογενής τύπος της καλσιτονίνης εµπλέκεται στο µυελώδες καρκίνωµα του θυρεοειδούς. Με τη χρήση του διαδικτυακού συναινετικού εργαλείου πρόγνωσης ‘αµυλοειδογενών καθοριστών’ του εργαστηρίου µας, “AMYLPRED”, προβλέφθηκε
ένα εξαπεπτίδιο στην ακολουθία της ανθρώπινης καλσιτονίνης ως πιθανός αµυλοειδογενής καθοριστής. Το πεπτίδιο συντέθηκε και µελετήθηκε πειραµατικά µε τη χρήση
Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας ∆ιέλευσης (ΗΜ∆), περίθλασης ακτίνων-Χ, φασµατοσκοπίας υπερερύθρου (ATR FT-IR) και πολωτικής µικροσκοπίας. Από την ανάλυση των
αποτελεσµάτων, το πεπτίδιο φαίνεται ότι οργανώνεται σε αµυλοειδή ινίδια, και, µάλιστα µέσω ΄πυρήνων΄ υγροκρυσταλλικής φύσης, γνωστών ως σφαιρουλιτών.
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FORMATION OF AMYLOID FIBRILS FROM A HEXAPEPTIDE OF HUMAN
CALCITONIN (hCT) VIA A LIQUID-CRYSTALLINE INTERMEDIATE PHASE
Leontis A.M., Iconomidou V.A., and Hamodrakas S.J.
Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens, Athens 157 01

Calcitonin is a 32-amino acid polypeptide hormone, which takes part in calcium
metabolism in bones. It belongs to a protein family whose members may form amyloid
fibrils, which are responsible for serious diseases known as amyloidoses. The amyloid
form of calcitonin takes part in the medullary thyroid carcinoma. Using the online
consensus prediction tool for ‘amyloidogenic propensity’ of protein molecules of our
lab, “AMYLPRED”, a hexapeptide of human calcitonin sequence was predicted as a
possible amyloidogenic determinant, a short sequence stretch which may play a role in
amyloid formation. In this work we investigated experimentally the ability of the
hexapeptide to form amyloid fibrils utilizing TEM, X-ray fibre diffraction, ATR FT-IR
spectroscopy, and polarizing microscopy. Analysis of the results shows that the
peptide self-assembles into amyloid-like fibrils and that amyloid fibrillogenesis is
mediated via nuclei of liquid crystalline nature, known as spherulites.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΜΙ∆ΑΣ, SARDA
SARDA, ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ
Λεωλέης ∆ηµήτριος, Ιωάννης Ε. Μπατζάκας
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας, Τ. Κ. 81100, Μυτιλήνη,
jbatzakas@marine.aegean.gr, dim_leoleis@hotmail.com

Η Sarda sarda (Bloch, 1793), παλαµίδα είναι ένα επιπελαγικό ψάρι µεγάλης οικονοµικής σηµασίας. Είναι µεταναστευτικό, κοπαδιάρικο ψάρι της ανοιχτής θάλασσας, εύρος βάθους 80-200 m (Maigret, J. and B. Ly, 1986), των ζεστών και εύκρατων νερών,
που σχηµατίζει πολυµελή κοπάδια που πραγµατοποιούν µεγάλες µεταναστεύσεις.
Στην παρούσα εργασία έγινε µια πρώτη διερεύνηση των διατροφικών συνηθειών της
Sarda sarda, στο βορειοανατολικό Αιγαίο, σε σχέση τόσο, µε την ηλικία, όσο και µε το
φύλο του οργανισµού. Η συλλογή του δείγµατος έγινε από γρι-γρι της εµπορικής αλιείας από το Νοέµβριο του 2005 έως το Μάρτη του 2010. Η δειγµατοληψία γινόταν
κυρίως γύρω από τη νήσο Λέσβο, τη Λήµνο και τη Χίο. Συλλέχθησαν στοµαχικά περιεχόµενα από 141 ψάρια. Στο εργαστήριο για κάθε άτοµο γίνονταν αρχικά µετρήσεις
για το ολικό βάρος και το ολικό µήκος του. Μετά την αφαίρεση των γονάδων, καθώς
και του στοµάχου από το ύψος του οισοφάγου, γινόταν η εξακρίβωση του φύλου, το
στάδιο ωριµότητας, καθώς και η ζύγιση του στοµάχου. Ο διαχωρισµός ως προς το
στάδιο ωριµότητας έγινε µε βάση τη κλίµακα του Nikolsky (1976). Προέκυψε ότι, 70
ψάρια ήταν θηλυκά (49,7 0/0), 57 αρσενικά (40,4 0/0) και 14 ήταν γενετικά ανώριµα (9,9
0/ ). Τελευταία µέτρηση ήταν η ζύγιση του περιεχοµένου του στοµάχου, το οποίο δεν
0
είχε υποστεί ξήρανση (σφάλµα 0,01gr). Η αναγνώριση των δειγµάτων έγινε µε τη βοήθεια στερεοσκοπίου και ορισµένες φορές και µικροσκοπίου. Έτσι, 79 στοµάχια βρέθηκαν κενά και µόλις 62 βρέθηκαν να παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως προς το στοµαχικό τους περιεχόµενο. Ακολούθησε η καταγραφή των ατόµων που είχαν αναγνωριστεί
και η σύγκρισή τους µε αποτελέσµατα άλλων εργασιών ( Campo et al. , 2006). Από
την µελέτη των οργανισµών που βρέθηκαν και αναγνωρίστηκαν για κάθε µήνα, προκύπτει ότι η Sarda sarda τρέφεται κυρίως µε ψάρια (>700/0), µαλακόστρακα και κεφαλόποδα, µε το κύριο µέρος της διατροφής της να είναι ψάρια της οικογένειας
Engraulidae, συγκεκριµένα Engraulis encrasicolus, Centracanthidae και τέλος
Clupeidae.
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FEEDING HABITS OF THE ANTLANTIC BONITO, SARDA SARDA, IN THE
NORTHEAST AEGEAN SEA
Dimitrios Leoleis, Ioannis E. Batjakas
University of the Aegean, Department of Marine Sciences, 81100, Mytilini,
jbatzakas@marine.aegean.gr, dim_leoleis@hotmail.com

The Atlantic bonito Sarda sarda (Bloch, 1793) is an epipelagic marine fish very
important for the fisheries economy. Bonito is a neritic, schooling species which can be
found in depths from 80 to 200 meters deep (Maigret, J. and B. Ly, 1986). In this study,
the feeding habits of the Sarda sarda in the Northeast Aegean Sea were examined.
Stomach content samples were collected from 141 fishes that caught by purse-seine
and gill net fishing boats operating around the islands of Lesvos, Lemnos and Chios.
The collection has taken place from November 2005 until March 2010. The total weight
and the total length were measured for every fish sample. After the removal of the
gonads and the stomach, the confirmation of the sex and the stage of maturity were
determined. The racial segregation for the stage of maturity was based on Nikolsky’s
scale (1976). Of the 141 specimens, 70 were females (49,7 0/0), 57 were males (40,4
0/ ) and 14 were of undetermined sex (9,9 0/ ). The stomach contents were measured
0
0
without drying them (error 0,01g.) and identified to the lowest possible taxonomic scale
using a stereomicroscope - depending on state of digestion. From the total of 141
stomachs examined, the 79 of them were empty and only 62 had prey items in them.
The prey organisms that were identified in the stomach content of Sarda sarda were
compared with results from other studies (Campo et al, 2006). Overall, from the study
of prey organisms was recognized for each month, it results that the Sarda sarda preys
mainly on fish (>70 0/0), whereas other prey such as crustaceans and cephalopods
constituted secondary prey items. It seems that the dominant fish prey species for
Sarda sarda, in the Northeast Aegean Sea, is Engraulis encrasicolus (Engraulidae),
followed by members of the families Centracanthidae and Clupeidae.
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Η PI3-ΚΙΝΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΣΕ ∆ΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΚΡΟΡΡΙΖΟΥ
ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ TRITICUM TURGIDUM
Λιβανός Π.1, Quader H.2, Γαλάτης Β.1, Αποστολάκος Π.1
1Τοµέας

Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 15781, Αθήνα
Klein Flottbek, University of Hamburg

2Biocenter

Η PI3-κινάση (PI3K) φωσφορυλιώνει φωσφοϊνοσιτίδια παράγοντας τριφωσφορική
φωσφατίδυλο-ινοσιτόλη (PIP3). H PIP3 αντιπροσωπεύει ένα µόριο, που συµµετέχει
στη µεταγωγή µηνύµατος σε διάφορες βιολογικές διεργασίες, µεταξύ των οποίων και
στην επαγωγή παραγωγής ελευθέρων ριζών οξυγόνου (ROS). Πρόσφατα δεδοµένα
συσχετίζουν την παραγωγή ROS µε τους µηχανισµούς που ελέγχουν την οργάνωση
της µιτωτικής και κυτοκινητικής συσκευής των ανωτέρων φυτών (Λιβανός και συν.
2009, Πρακτικά 11ου συνεδρίου ΕΒΕ, σ. 110). Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε
εάν η PI3K σχετίζεται µε την οργάνωση των διαφόρων συστηµάτων µικροσωληνίσκων
(ΜΣ) στα διαιρούµενα κύτταρα. Για το σκοπό αυτό µελετήθηκαν σε διαιρούµενα κύτταρα ακρόρριζου του φυτού Triticum turgidum οι επιπτώσεις της επίδρασης της ουσίας 2-(4-Morpholinyl)-8-phenyl-chrome (LY 294002), η οποία αναστέλλει την δράση της
PI3K. ∆ιαπιστώθηκε ότι στα επηρεασµένα κύτταρα: (α) διαταράσσεται η οργάνωση
του περιφερειακού συστήµατος ΜΣ, (β) αναστέλλεται η οργάνωση της προπροφασικής ζώνης ΜΣ και της προφασικής ατράκτου, (γ) διαταράσσεται η οργάνωση της µεταφασικής και αναφασικής ατράκτου µε αποτέλεσµα την αδυναµία διευθέτησης των
κινητοχώρων των χρωµοσωµάτων στο ισηµερινό επίπεδο και τη διατάραξη της αναφασικής τους κίνησης και (δ) αναστέλλεται η δηµιουργία τυπικού φραγµοπλάστη µε
αποτέλεσµα το σχηµατισµό άτυπων κυτταρικών πλακών. Τα παραπάνω φαινόµενα
οδηγούν στη δηµιουργία πολυπλοειδικών ή διπύρηνων κυττάρων. Τα δεδοµένα αυτά
υποστηρίζουν ότι η PI3K εµπλέκεται στους µηχανισµούς οργάνωσης των ΜΣ κατά τη
διάρκεια του κυτταρικού κύκλου. Η δράση της σχετίζεται πιθανώς µε την παραγωγή
ROS, οι οποίες µε τη σειρά τους συµµετέχουν στη ρύθµιση της οµοιόστασης των κυτοπλασµατικών Ca2+, φαινόµενο καθοριστικό για την οµαλή διεξαγωγή της κυτταροδιαίρεσης.
Η παρούσα εργασία ενισχύθηκε οικονοµικά από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων και Έρευνας του ΕΚΠΑ (πρόγραµµα Καποδίστριας).
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PI3-KINASE IMPLICATION IN MICROTUBULE ORGANIZATION IN THE
DIVIDING ROOT-TIP CELLS OF THE ANGIOSPERM TRITICUM TURGIDUM
Livanos P.1, Quader H.2, Galatis B.1, Apostolakos P.1
1Department

of Botany, Faculty of Biology, University of Athens, 15781, Athens
2Biocenter Klein Flottbek, University of Hamburg

PI3-Kinase (PI3K) catalyzes phosphoinositide phosphorylation resulting in inositol
triphosphate (PIP3) production. PIP3 is a signaling molecule involved in various
biological processes, having also the ability to induce the production of reactive oxygen
species (ROS). Recent data correlated ROS production with mitotic and cytokinetic
apparatus organization in higher plants (Livanos et al. 2009, Proceedings of the 11th
EBE conference, p. 110). In the present study, the involvement of PI3K in microtubule
(MT) arrays organization, in the dividing cells, was investigated. The effects of the well
known PI3K inhibitor 2-(4-Morpholinyl)-8-phenyl-chrome (LY294002) in the dividing
Triticum turgidum root-tip cells were examined. It was found that in the treated cells: (a)
the interphase cortical MT array is disturbed, (b) the MT preprophase band and
prophase spindle organization are inhibited, (c) the metaphase and anaphase spindle
formation are seriously affected causing chromosome abnormal alignment in
metaphase and aberrant anaphase movement and (d) the phragmoplast has an
atypical organization, resulting in the abnormal cell plate formation. These effects
leaded to polyploid or binuclear root-tip cell formation. The data suggest the PI3K
participation in the mechanisms of MT organization during cell cycle of angiosperms,
probably due to PI3K induction of ROS production. ROS signalling mediates cytosolic
Ca2+ homeostasis, which is critical for cell division.
This work was financed by grants from the University of Athens (Project “Kapodistrias”)
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ΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΥΚΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΗ ΤΗΣ
Λιούτας Κωνσταντίνος, Λογοθετίδου Αναστασία, Σιβροπούλου Αφροδίτη
Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας, Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας,
Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη

Οι δερµατοµύκητες προκαλούν συχνές και σοβαρές µολύνσεις. Σε αντίθεση µε τα
βλαστικά κύτταρα, τα σπόρια των δερµατοµυκήτων παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή
στα αντιµυκητιακά φάρµακα, και µε την βλάστησή τους οδηγούν στην επανεµφάνιση
της νόσου. Επειδή ο µηχανισµός βλάστησης των σπορίων αυτών δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, η παρούσα εργασία εστιάστηκε στην διερεύνηση του µηχανισµού αυτού. Για τον λόγο αυτόν αποµονώθηκαν και αναλύθηκαν πρωτεΐνες του περικαλύµµατος των σπορίων κλινικών στελεχών των Microsporum gypseum, Trichophyton rubrum
και Trichophyton interdigitale. Στο κλάσµα των πρωτεϊνών που αποµονώθηκε διαπιστώθηκε η παρουσία δράσης λιπάσης. Η δράση της λιπάσης συµµετέχει στην βλάστηση των σπορίων δεδοµένου ότι: (α) επώαση σπορίων του M. gypseum µε τριβουτυρικό οξύ, ως υπόστρωµα λιπάσης, οδήγησε στην βλάστηση τους σε ποσοστό υψηλότερο από αυτό του µάρτυρα, (β) αντίθετα, η προσθήκη αναστολέων λιπάσης (FeCl2,
EDTA, καρβεόλη) οδήγησε σε δοσο-εξαρτώµενη µείωση της βλάστησης, στην παρουσία του τριβουτυρικού οξέος. Επειδή η καρβεόλη παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό
αναστολής της βλάστησης ελέγχθηκε η µυκητοκτόνος και σποριοκτόνος δράση της
στους προαναφερθέντες µύκητες και έδειξε ότι προκαλεί χρόνο- και δοσο- εξαρτώµενη
µείωση της βιωσιµότητας τόσο των βλαστικών κυττάρων όσο και των σπορίων τους.
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GERMINATION OF CLINICAL STRAINS OF DERMATOPHYTES AND ITS
INHIBITION
Lioutas Konstantinos, Logothetidou Anastasia, Sivropoulou Afroditi
Laboratory of General Microbiology, Department of Genetics, Development and Molecular
Biology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki

Dermatophytes cause common and severe infections. In contrast to vegetative cells,
dermatophyte spores demonstrate increased resistance to antifungal drugs and lead to
reappearance of dermatophytoses through their germination. Since the germination
pathway of fungal spores remains largely unknown, the present study focused on
providing further insight on this mechanism. For this purpose, spore coat proteins of
clinical strains of Microsporum gypseum, Trichophyton rubrum and Trichophyton
intedigitale were isolated and analyzed. Among these protein extracts a lipase activity
was discovered. This enzyme activity participates in the germination of the spores,
based on the facts that: i) Incubation of spores of M.gypseum in glyceryl tributyrate, a
lipase substrate, induces higher germination rate, compared to the untreated control
sample, ii) Addition of lipase inhibitors (FeCl2, EDTA, carveol) leads to concentrationdependent decrease of germination rates in the presence of glyceryl tributyrate. Since
carveol exhibited the highest percentage of germination inhibition, its fungicidal and
sporicidal effect on the above mentioned fungi was examined, confirming that carveol
causes time- and concentration-dependent decrease of both, vegetative cell and spore
viability.
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ΡΥΘΜΟΙ ΓΟΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΛΕΥΚΟΦΡΥ∆Α
ΣΠΟΥΡΓΙΤΙΑ (ZONOTRICHIA LEUCOPHRYS ORIANTHA)
Lombardo M.C.1, Φουφόπουλος, I.1 και Π. Παφίλης1,2
1School

of Natural Resources and Environment, Dana Building, 430 East University, University of
Michigan, Ann Arbor, MI 48109-1115, USA; 2Modern Greek Program, Dept of Classical Studies,
2160 Angell Hall, 435 S. State, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109-1115, USA

Η φροντίδα και από τους δύο γονείς είναι κοινή σε πολλά είδη πουλιών που παράγουν νεοσσούς
οι οποίοι δίχως τη γονική µέριµνα θα πέθαιναν. Τα αρσενικά και τα θηλυκά προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν την αναπαραγωγικη τους επιτυχία µέσω της λεγόµενης γονικής επένδυσης ενώ ταυχτόχρονα επιχειρούν να µειώσουν το κόστος που αυτή συνεπάγεται προς όφελος της δικής τους
επιβίωσης και της µελλοντικής αναπαραγωγικής επιτυχίας. Για αυτό το λόγο η γονική επένδυση,
όπως εκφράζεται από τους ρυθµούς µέριµνας και ταΐσµατος, θεωρητικά θα πρέπει να επηρεάζεται
από την ποιότητα των ατόµων αλλά και από την ποιότητα των συντρόφων τους. Τα ορεινά λευκόφρυδα σπουργίτια (Zonotrichia leucophrys oriantha) φέρουν µια ευδιάκριτη λευκή λωρίδα στην
κορυφή του κεφαλιού τους (στέµµα) η οποία έχει αποδειχτεί ότι σχετίζεται µε τη γενετική ποικιλοµορφία του πουλιού και την πιθανή µόλυνση από παράσιτα ενώ φαίνεται ότι ειδοποιεί δυνητικούς
συντρόφους και αντιπάλους για την γενική κατάσταση του ατόµου. Μελετήσαµε τη σχέση µεταξυ
των ρυθµών γονικής µέριµνας και των χαρακτηριστικών του στέµµατος σε γονείς και των δύο φύλων στο κεντρικό Colorado. Η ελονοσία των πουλιών, τουλάχιστον στον υπό µελέτη πληθυσµό,
προκαλείται από τρία διαφορετικά γένη αιµοπαρασίτων, τα Leucocytozoon, Haemoproteus και
Plasmodium. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου τεσσάρων συναπτών ετών (20062009) λήφθηκαν επιχρίσµατα αίµατος από 23 αρσενικά και 19 θηλυκά ενώ για τα ίδια άτοµα µετρήθηκε το πλάτος της λευκής λωρίδας του στέµµατος. Η κατάσταση της µόλυνσης (γένος αιµοπαρασίτων) πιστοποιήθηκε µε οπτική µικροσκοπία. Βρήκαµε ότι οι ρυθµοί µέριµνας τόσο για τα αρσενικά όσο και για τα θηλυκά δεν αλληλοεξαρτώνται αλλά σχετίζονται µε το µέγεθος της γέννας. Οι
ρυθµοί γονικής µέριµνας για τα αρσενικά προσδιορίστηκαν µε µαγνητοσκόπηση των επισκέψεων
τροφοδοσίας (τυποποιηµένων ως προς το χρόνο και τον αριθµό των νεοσσών) στη φωλία. Η ποσοτικοποίηση των ρυθµών επισκεψιµότητας µε παρατήρηση και καταγραφή των µαγνητοσκοπήσεων αποκάλυψε ότι τα αρσενικά µε πλατύτερη λωρίδα στέµµατος ήταν λιγότερο επιµελή (λιγότερο
συχνή τροφοδοσία). Η επιµέλεια που επέδειξαν τα αρσενικά µε στενότερη λωρίδα στέµµατος µπορεί να σχετίζεται µε τα ζευγαρώµατα που πραγµατοποιούνται εκτός ζευγών σε αυτόν τον πληθυσµό. Επιπλέον βρήκαµε ότι οι ρυθµοί ταΐσµατος και για τα δύο φύλα σχετίζονταν µε άλλες ειλικρινείς ενδείξεις ποιότητας του πιθανού συντρόφου, στοιχείο που υποδεικνύει ότι τα αρσενικά και τα
θηλυκά ακολουθούν την υπόθεση διαφορικής κατανοµής. Σύµφωνα µε την τελευταία τα άτοµα
µπορεί να επενδύσουν περισσότερο σε νεοσσούς υψηλής ποιότητας έτσι ώστε να αυξήσουν την
αναπαραγωγική τους επιτυχία.
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PARENTAL PROVISIONING RATES IN RELATION TO HEAD ORNAMENTS,
CONDITION AND HEALTH STATUS IN MOUNTAIN WHITE-CROWNED
SPARROWS (ZONOTRICHIA LEUCOPHRYS ORIANTHA)
Lombardo M.C.1, Foufopoulos J.1, and P. Pafilis1,2
1

School of Natural Resources and Environment, Dana Building, 430 East University, University
of Michigan, Ann Arbor, MI 48109-1115, USA
2 Modern Greek Program, Department of Classical Studies, 2160 Angell Hall, 435 S. State,
University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109-1115, USA

Biparental care is common in bird species with altricial, as opposed to precocial,
young. Males and females strive to maximize their reproductive success through
parental investment while minimizing costs to their own survival and future reproductive
success. Therefore, parental investment, via provisioning/feeding rates, theoretically
should be affected by the quality of the individual, as well as the quality of its mating
partner. Mountain White-crowned Sparrows (Zonotrichia leucophrys oriantha) possess
a distinctive white stripe on the top of their heads that has been shown to be correlated
to host genetic diversity and parasite infection status and which likely communicates
general condition to potential mates and rivals. The aim of this study was to examine
the relationship between parental provisioning rates and crown of male and female
parents in central Colorado. Avian malaria in this population is caused by three
different genera of blood parasites: Leucocytozoon, Haemoproteus, and Plasmodium.
Blood smears were obtained from birds (23 males and 19 females) and the width of the
crown stripe of birds (25 males and 19 females) was measured during the 2006-2009
breeding seasons. We determined infection status by inspecting blood smears under a
microscope. We found that male and female provisioning rates were not related to
each other but to brood size. The rate of male provisioning was determined by video
recording the number of feeding visits to the nest, standardized by units of time and
number of nestlings. Quantification of visitation rates through video scoring revealed
that males with broader white crown stripes were less attentive parents, feeding
nestlings less often. The attentiveness of males with a narrower white stripe may be
related to the rate of extra-pair copulations (EPCs) in this population. In addition, we
found that male and female feeding rates were related to other honest signal indicators
of mate quality, suggesting that males and females are operating under the differential
allocation hypothesis. The differential allocation hypothesis states that individuals may
dedicate more parental investment towards offspring of high quality mates in order to
increase their reproductive success.
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ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ GATA1 ΚΑΙ EpoR ΣΕ ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΕΣ β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ
Λούκα Μ., Κούσκου Μ., Κοροµηλά Θ., Κόλλια Π., Αλεπόρου-Μαρίνου Β.
Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου, Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας,
Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστηµιούπολη 157 01 Αθήνα

Τα ερυθρά αιµοσφαίρια παράγονται από τα αρχέγονα αιµοποιητικά κύτταρα κατά τη
διαδικασία της ερυθροποίησης. Η ερυθροποιητίνη, κύριος παράγοντας της ερυθροποίησης, συµβάλλει στον πολλαπλασιασµό, τη διαφοροποίηση και επιβίωση των ερυθροειδικών κυττάρων. Η ερυθροποιητίνη επάγει τα κύτταρα συνδεόµενη σε έναν
διαµεµβρανικό υποδοχέα (EpoR), ο οποίος εκφράζεται στα κύτταρα της ερυθροειδικής
σειράς και κυρίως στους προερυθροβλάστες. Κύριος µεταγραφικός παράγοντας της
ερυθροποίησης είναι η πρωτεΐνη GATA1 ρυθµίζοντας την έκφραση διαφόρων σχετιζοµένων γονιδίων. Αλλαγές στο µηχανισµό της ερυθροποίησης επηρεάζει την παραγωγή ερυθροκυττάρων µε αποτέλεσµα την πρόκληση αναιµίας. Σκοπός της εργασίας
είναι η µελέτη της έκφρασης των γονιδίων GATA1 και EpoR σε ετεροζυγώτες βθαλασσαιµίας. Πραγµατοποιήθηκε λήψη περιφερικού αίµατος σε 23 ετεροζυγώτες για
β-θαλασσαιµία και ακολούθησε αποµόνωση RNA µε RNeasy Mini Kit (Qiagen) και
σύνθεση cDNA µε AMV kit (Roche). Τα επίπεδα των mRNA µεταγράφων των γονιδίων
GATA1 και EpoR προσδιορίστηκαν µε ποσοτική PCR πραγµατικού χρόνου χρησιµοποιώντας το γονίδιο PBGD ως γονίδιο αναφοράς. Τα επίπεδα έκφρασης του γονιδίου
EpoR παρουσίαζαν µεγάλη διακύµανση (2-27) και τα υψηλότερα επίπεδα έκφρασης
(EpoR/PBGD>7) παρατηρήθηκαν σε άτοµα που έφεραν β0 µεταλλαγή. Επιπλέον, παρατηρήθηκε σαφής διαφορά στην έκφραση του γονιδίου EpoR ως προς τις µεταλλαγές
IVS1-1 (EpoR/PBGD~8) και IVS1-110 (EpoR/PBGD~16). Η έκφραση του γονιδίου
GATA1 παρουσιάζει οµοιόµορφη κατανοµή, όπου περισσότερο από το 50% των ετεροζυγωτών β-θαλασσαιµίας παρουσίαζαν χαµηλά επίπεδα mRNA GATA1 µεταγράφων (GATA1/PBGD<3). Επιπλέον, δεν παρατηρείται καµία διαφορά στα επίπεδα έκφρασης του GATA1 γονιδίου µεταξύ των ατόµων που έφεραν β+ ή β0 µεταλλαγές. Συµπερασµατικά, φαίνεται να είναι δυνατή η συσχέτιση των διαφόρων τύπων µεταλλαγών β-θαλασσαιµίας µε την έκφραση των EpoR και GATA1 γονιδίων, αν και µελέτη
µεγαλύτερου αριθµού δειγµάτων κρίνεται απαραίτητη για τη διεξαγωγή ασφαλέστερων
αποτελεσµάτων.
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LEVELS OF GATA1 AND EpoR GENE EXPRESSION IN ETEROZYGOTES
WITH β-THALASSEMIA
Louka M., Kouskou M., Koromila T., Kollia P., Aleporou-Marinou B.
Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, National and Kapodistrian
University of Athens, Panepistimioupoli 157 01 Athens Greece

Erythropoiesis is the development of mature red blood cells from hematopoietic stem
cells. A major cytokine which controls this procedure is erythropoietin (Epo) that
promotes survival, proliferation and differentiation of erythroid progenitor cells. Epo
exerts its effects by binding to a cell surface receptor (EpoR) gene which is expressed
in erythroid lineage and mainly during proerythroblast stage. The transcription factor
GATA1 is also important in normal erythropoiesis, as it regulates the expression of
many related genes. Decreased red blood cell production results in
hemoglobinopathies, such as beta-thalassemia. We examined 23 heterozygotes for βthalassemia in order to evaluate the expression levels of EpoR and GATA1 genes.
RNA extraction from peripheral blood cells was performed by using RNeasy Mini Kit
(Qiagen) and followed by cDNA synthesis (AMV Kit, Roche). GATA1 and EpoR gene
expression was examined through qRT-PCR using PBGD as reference gene.
Expression levels of EpoR gene varied a lot with a range between 2 and 27. Most of
the samples with β0 mutation tend to have increased levels of EpoR mRNA
(EpoR/PBGD>7). Moreover, we observed a significant difference in EpoR gene
expression between the mutations IVS1-1 (EpoR/PBGD~8) and IVS1-110
(EpoR/PBGD~16). GATA1 gene expression did not vary and more than 50% of the
heterozygotes for beta-thalassemia had low levels of GATA1 mRNA
(GATA1/PBGD<3). Furthermore, no difference in expression levels of GATA1 gene
was detected between individuals with β0 or β+ mutations. In conclusion, the correlation
between different mutation for beta-thalassemia and expression levels of GATA1 and
EpoR genes seems to be possible. However, further analysis on a larger number of
samples is required for safer conclusions.
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ΕΝΑ ΠΕΠΤΙ∆ΙΟ-ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΗΣ ZONA PELLUCIDA ΤΩΝ
ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΜΥΛΟΕΙ∆ΟΓΕΝΕΙΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Λούρος Ν.Ν., Οικονοµίδου Β.Α και Χαµόδρακας Σ.Ι.
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 157 01

Τα ωοκύτταρα όλων σχεδόν των οργανισµών (σπονδυλοζώων και ασπόνδυλων) περιβάλλονται από µία εξωκυτταρική δοµή πρωτεϊνικής κυρίως φύσεως, η οποία παίζει
πρωταρχικό ρόλο στις διαδικασίες της ωογένεσης και γονιµοποίησης. Η δοµή αυτή
στα θηλαστικά ονοµάζεται zona pellucida (ZP) και αποτελείται από 3 πρωτεΐνες (ZP1ZP3). Σε ορισµένα θηλαστικά, έχει βρεθεί µία επιπλέον, η ΖΡ4, παρόµοια µε την ZP1.
Αυτές οι πρωτεΐνες έχουν µια χαρακτηριστική αυτοτελή δοµική περιοχή, γνωστή ως
ZP-domain, κοντά στο C-τελικό άκρο και ανήκουν σε µια οικογένεια εξωκυτταρικών
πρωτεϊνών, τις λεγόµενες ZP-domain πρωτεΐνες, µε ποικίλες λειτουργίες, οι οποίες
εµφανίζονται σε µια ποικιλία οργανισµών, από τους νηµατώδεις µέχρι τα θηλαστικά.
Η δοµική αυτή περιοχή αποτελείται από ~260 αµινοξικά κατάλοιπα µε 8 συντηρηµένα
κατάλοιπα κυστεΐνης (Cys), που σχηµατίζουν ενδοµοριακούς δισουλφιδικούς δεσµούς
(στα θηλαστικά, οι πρωτεΐνες ZP1-2 έχουν 10 κατάλοιπα Cys). Χωρίζεται σε ZP-N και
ZP-C υπο-δοµικές αυτοτελείς περιοχές, από µια περιοχή ευαίσθητη σε πρωτεάσες,
όπου η πρώτη, ZP-N, είναι υπεύθυνη για τον πολυµερισµό, ενώ η δεύτερη, ZP-C, σχετίζεται µε την λειτουργία της πρωτεΐνης. Με τη µελέτη της λυµένης κρυσταλλογραφικά
δοµής της ZP-N και σε συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τον δικό
µας αλγορίθµο πρόγνωσης “αµυλοειδογενών καθοριστών” “AΜYLPRED”, βρέθηκαν
ορισµένες πιθανές αµυλοειδογενείς περιοχές, που αντιστοιχούν στην ZP-N της ZP1
του ανθρώπου, και, συντέθηκε, ένα από τα προγνωσθέντα ως ‘πιθανώς αµυλοειδογενή’ πεπτίδια. Το πεπτίδιο µελετήθηκε πειραµατικά και διαπιστώθηκε ότι “διπλώνει” και
αυτοσυγκροτείται σε ινίδια µε αµυλοειδογενή χαρακτηριστικά, γεγονός που, πιθανώτατα, υποδεικνύει ότι, εκτός από το χόριο των ωοθυλακίων των µεταξοσκωλήκων και
των ιχθύων, και η zona pellucida των ωοκυττάρων των θηλαστικών είναι ένα φυσικό
προστατευτικό αµυλοειδές.
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A PEPTIDE-ANALOGUE OF MAMMALIAN ZONA PELLUCIDA PROTEINS
WITH AMYLOIDOGENIC PROPERTIES
Louros N.N., Iconomidou V.A., and Hamodrakas S.J.
Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens, Athens 157 01

Oocytes from almost all organisms (both vertebrates and invertebrates) are surrounded
by an extracellular proteinaceous coat, which plays an important role during oogenesis
and fertilization. This extracellular matrix is called zona pellucida (ZP) in mammals and
it consists of 3 proteins (ZP1-ZP3). A fourth protein, called ZP4, similar to ZP1, has
also been found in some mammalian species. These proteins share a conserved
sequence at their C-terminal ends. This structural element (domain), designated as
the ZP domain, is present in many extracellular proteins with various functions and
from a wide variety of organisms, from nematodes to mammals. It consists of ~260
amino acids with 8 conserved cysteine (Cys) residues that form intramolecular disulfide
bonds (mammalian proteins ZP1-2 have 10 conserved cysteine residues). The ZP
domain is a bipartite structure divided by a protease-sensitive region into the ZP-N and
ZP-C subdomains, respectively. The ZP-N subdomain is responsible for protein
polymerization, whereas the ZP-C domain contributes to the protein’s function.
Analysis of the recently solved crystal structure of the ZP-N subdomain, and detailed
study of the results of application of the “amyloidogenic determinant” prediction
algorithm, “AMYLPRED”, developed in our lab, on the ZP-N subdomain sequence of
human ZP1 protein, led us to the synthesis of one peptide, predicted as a potential
amyloidogenic determinant. Experimental studies show that this peptide folds and selfassembles into amyloid-like fibrils, which most probably indicates that, mammalian
zona pellucida is also a natural protective amyloid, in close analogy to its counterparts,
silkmoth and fish chorions.
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ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
Μαγκλογιάννης Ηλίας
Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας Τµήµα Πληροφορικής µε εφαρµογές στη Βιοϊατρική
Παπασιοπούλου 2-4,ΤΚ 35100 Γαλανέικα - Λαµία

Το επιστηµονικό πεδίο της επεξεργασίας και ανάλυσης των ψηφιακών εικόνων αποσκοπεί στην προετοιµασία τους για την αυτόµατη αναγνώριση και τη µέτρηση των
χαρακτηριστικών δοµών που υπάρχουν σε αυτές. Τυπικά παραδείγµατα εφαρµογών
ανάλυσης εικόνας είναι η απλή ανάγνωση ενός barcode ή η σύνθετη αναγνώριση
προσώπων και ταυτοποίηση ατόµων. Οι υπολογιστές θεωρούνται απαραίτητο εργαλείο για την ανάλυση εικόνας σε χαµηλό επίπεδο καθώς έχουν την δυνατότητα να εκτελούν γρήγορα περίπλοκους υπολογισµούς και να εξάγουν µετρήσιµα µεγέθη από
εικόνες. Παρά το γεγονός ότι ο ανθρώπινος παρατηρητής είναι ο βασικός αξιολογητής
δοµών υψηλού επιπέδου σε εικόνες, οι υπολογιστές κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε
ότι αφορά τη χρήση τους για την αναγνώριση εικόνων σε διάφορους τοµείς της επιστήµης συµπεριλαµβανοµένης και της Βιολογίας. Ο βασικός λόγος είναι ότι η αξιολόγηση και αναγνώριση εικόνων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την υποκειµενική κρίση και την εµπειρία του ανθρώπινου παρατηρητή. Σε αντίθεση οι υπολογιστές εκτελούν τυποποιηµένες πράξεις που δεν επηρεάζονται από τον χρήστη της εφαρµογής
και τα αποτελέσµατα τους είναι πάντα επαναλήψιµα. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα παρουσιαστούν τα τυπικά χαρακτηριστικά των αυτόµατων συστηµάτων
ανάλυσης εικόνας µε υπολογιστή και θα αναλυθούν οι βασικές τεχνικές εξαγωγής µετρήσιµων χαρακτηριστικών από ψηφιακές εικόνες και ο εντοπισµός χαρακτηριστικών
δοµών τους µε τη χρήση τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας (Τµηµατοποίηση, Ευθυγράµµιση, Επεξεργασία Χρώµατος και Υφής, Εντοπισµός Περιοχών ενδιαφέροντος
κοκ). Στην συνέχεια θα συνοψίσουµε τις µεθόδους τεχνητής νοηµοσύνης και αναγνώρισης προτύπων που χρησιµοποιούνται για την ευφυή αναγνώριση βιολογικών εικόνων και θα συζητήσουµε µελέτες περίπτωσης στη δερµατολογία (αναγνώριση µελανώµατος), στην Παθολογία (αναγνώριση πνευµονικής ίνωσης), στην οπτική µικροσκοπία (ποσοτικοποίηση της αγγειογένεσης και χαρακτηρισµός της κυτταρικής απόπτωσης) και εντοπισµός περιοχών ενδιαφέροντος σε βιοψίες µε αποφρακτική νεφροπάθεια.
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INTELLIGENT PROCESSING SYSTEMS FOR BIOLOGICAL IMAGES
Maglogiannis Ilias
Department of Computer Science and Biomedical Informatics, University of Central Greece,
Papasiopoulou 2-4, PC 35100 Lamia GREECE

The scientific field of Image Analysis deals with the extraction of features representing
meaningful information from images. It is implemented from digital images by means of
digital image processing techniques. Image analysis tasks can be as simple as reading
bar coded tags or as sophisticated as identifying a person from their face. Computers
are indispensable for the analysis of large amounts of data, for tasks that require
complex computation, or for the extraction of quantitative information. On the other
hand, the human visual cortex is an excellent image analysis apparatus, especially for
extracting higher-level information, and for many applications - including biology,
medicine, security, and remote sensing. For this reason, many important image
analysis tools are inspired by human visual perception models. However the human
vision lacks of reproducibility and it is highly dependable on the visual observer
efficiency to detect salient objects and quantify measures in a digital image. Thus, in
the recent years, artificial intelligence and microscopy vision-based systems for
biological images have demonstrated significant progress. In this work, we will review
the typical characteristics of such systems by firstly presenting the most important
features used for biological image analysis and methods for defining them. Τhen we
will describe how to extract these features through standard or proprietary digital image
processing methods, i.e., Color Processing, Segmentation, Registration, Regions of
Interest (ROI) and Salient Objects Detection, Texture Processing and then we present
how to use the extracted features for image classification by employing artificial
intelligence methods, (i.e., Discriminant Analysis, Neural Networks, and Support Vector
Machines). In this work we will also present case study applications in dermatology
(melanoma detection), pathology (quantification of lung fibrosis) and image microscopy
(quantification of angiogenesis and apoptosis in cancer cells) and salient object
detection in obstructive nephropathy biopsy images.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΕΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΕΣΤΕΡΩΝ, ΚΕΤΟΝΩΝ ΚΑΙ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Μαδεµτζόγλου ∆.1, Ακµούτσου Π.1, Κουνατίδης Η.1, Φραντζιός Γ.1,
Βώκου ∆.2, Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π.1
1Τοµέας

Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 541 24 Θεσσαλονίκη, 2Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα
Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 541 24 Θεσσαλονίκη

Στην παρούσα µελέτη γίνεται έλεγχος της ανασυνδυαστικής και µεταλλαξιγόνου δράσης δέκα συστατικών αιθέριων ελαίων των αρωµατικών φυτών. Συγκεκριµένα, ελέγχθηκαν τα συστατικά (-)-καρβεόλη, (±)-λιναλοόλη, διϋδροκαρβεόλη, (+)διϋδροκαρβόνη, (-)-φεγχόνη, R-(-)-καρβόνη, S-(+)-καρβόνη, (-)-οξικό καρβύλιο, S-(-)λιµονένιο και α-φελλανδρένιο. Εφαρµόστηκε η δοκιµή SMART (Somatic Mutation And
Recombination Test), µια ευρέως χρησιµοποιούµενη µέθοδος, που προσδιορίζει όχι
µόνο τη µεταλλαξιγόνο αλλά και την ανασυνδυαστική δράση των υπό µελέτη ουσιών.
Ως πειραµατόζωο χρησιµοποιήθηκε το κοσµοπολίτικο είδος Drosophila melanogaster,
ένας από τους οργανισµούς-µοντέλα για in vivo µελέτες τοξικότητας. Για τον καθορισµό της ανασυνδυαστικής και µεταλλαξιγόνου δράσης των παραπάνω συστατικών
των αιθέριων ελαίων πραγµατοποιήθηκαν χρόνιες επιδράσεις σε διάφορες συγκεντρώσεις (από 1,5 µL/mL έως 10 µL/mL) σε προνύµφες Drosophila τριών ηµερών. Γίνεται χρήση δύο γενετικών δεικτών (mwh και flr) της Drosophila, που κάνουν δυνατή
την αναγνώριση µεταλλάξεων ή ανασυνδυασµών σε άτοµα trans-ετερόζυγα ως προς
τους δυο αυτούς δείκτες. Ο ποσοτικός προσδιορισµός της µεταλλαξιγόνου και ανασυνδυαστικής δράσης των υπό εξέταση συστατικών πραγµατοποιείται µε τη καταγραφή του αριθµού των κηλίδων διαφορετικού φαινότυπου στα φτερά των εντόµων. Η
σχετική συχνότητα των κηλίδων αντικατοπτρίζει τη φύση της βλάβης που προκαλεί η
υπό έλεγχο ουσία στο DNA. Από τη στατιστική επεξεργασία των πειραµατικών δεδοµένων προέκυψε θετικό αποτέλεσµα ως προς τη µεταλλαξιγόνο δράση στις δοκιµές µε
τις ουσίες R-(-)-καρβόνη και α-φελλανδρένιο.
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EVALUATION OF THE GENOTOXIC ACTIVITY OF TEN ESSENTIAL OIL
CONSTITUENTS, REPRESENTATIVES OF ALCOHOLS, ESTERS,
KETONES AND HYDROCARBONS
Mademtzoglou D.1, Akmoutsou P.1, Kounatidis H.1, Franzios G.1,
Vokou D.2 and Mavragani-Tsipidou P.1
1Department

of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology, Faculty of
Sciences, Aristotle University, 541 24 Thessaloniki, 2Department of Ecology, School of Biology,
Faculty of Sciences, Aristotle University, 541 24 Thessaloniki

As part of a general project of screening the toxic and genotoxic activity of substances
widely used, in the present study, ten constituents of the essential oils of aromatic
plants were used, namely (-)-carveol, (±)-linalool, dihydrocarveol (alcohols), (-)fenchone, (+)-dihydrocarvone, R-(-)-carvone and S-(+)-carvone (ketones), (-)-carvyl
acetate (ester) and S-(-)- limonene and α-phellandrene (hydrocarbons). Being
constituents of the essential oils of aromatic plants, these compounds are secondary
metabolites of aromatic plants widely used in a number of applications (in perfumery,
medicine, food chemistry, etc). The evaluation of their genotoxic potential was
assessed in the Somatic Mutation Αnd Recombination Τest (SMART) in Drosophila
melanogaster. The wing spot test is a well known eukaryotic in vivo assay, which
detects not only the different kinds of mutational events but also allows the detection of
mitotic recombination. The use of two genetic markers, multiple wing hair (mwh) and
flare (flr) in the third chromosome, makes it possible to discern the formation of mutant
clones on the wing blade. Single spots are produced by somatic point mutation,
deletion, etc, and mitotic recombination, while twin spots are produced exclusively by
mitotic recombination. Since both somatic mutation and mitotic recombination events
are associated with carcinogenesis, the statistical analysis of the mosaic spots data
gives an answer about the mutagenic and/or recombinogenic effects of the tested
agents. In the present study, positive mutagenic effect was found for the assays with
the compounds R-(-)-carvone and α-phellandrene.
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΗ
Μακρή Μ., ∆ιαµαντόπουλος Ι.
Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Α.Π.Θ., 541 24, Θεσσαλονίκη

Η κυρίαρχη τάση του ανθρώπινου πληθυσµού σήµερα είναι να συγκεντρώνεται σε
πόλεις. Είναι άγνωστο όµως εάν η άρνηση της ζωής µακρυά από την φύση είναι ένα
πηγαίο συναίσθηµα ή η ζωή στις πόλεις είναι ένα ¨αναγκαίο κακό¨. Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι η βελτίωση της σχέσης µε το φυσικό περιβάλλον θεωρείται σηµαντικότατος παράγων για την ψυχική υγεία του ανθρώπου και µάλιστα πρόσφατα έχει
εισαχθεί ο όρος «οικοθεραπεία». Στην παρούσα εργασία ερευνήθηκε η βελτίωση της
ψυχικής διάθεσης σαν αποτέλεσµα επαφής µε την φύση µέσω ολιγοήµερης εκδροµής
(δυο µονοήµερες αποδράσεις του Πανεπιστηµιακού Γυµναστηρίου του ΑΠΘ και µιας
4ήµερης βιωµατικής οµάδας αυτογνωσίας). Οι συµµετέχοντες ήταν µόνιµοι κάτοικοι
της πόλης και οι απαντήσεις σε σχετικό ερωτηµατολόγιο έδειξαν ότι υπάρχει ήδη µια
θετική προδιάθεση απέναντι στη φύση µιας και το µεγαλύτερο ποσοστό των συµµετεχόντων δηλώνει ως κίνητρο συµµετοχής του, τη φύση. Παρατηρήθηκε επιπλέον, µια
διαφοροποίηση ανάµεσα στα φύλα όσον αφορά το κατά πόσον η φύση διευκολύνει
την επαφή µεταξύ των ανθρώπων (70% των ανδρών 55% των γυναικών) και ανάµεσα
στις ηλικίες για την αύξηση του χρόνου της εκδροµής (επιθυµία αύξησης σε 4 ηµέρες
το 25% µικρότερων ηλικιών) ενώ δεν υπήρχε αρνητική απάντηση και για µελλοντική
συµµετοχή. Η διάρκεια της εκδροµής και το κόστος κρίθηκαν από τους περισσότερους ικανοποιητικά. Η εργασία αυτή έδειξε ότι η αστική ζωή καθιστά επιτακτική την
ανάγκη διαφυγής στη φύση. Βέβαια, η διαφορά της σύντοµης επίσκεψης από το να
ζεις µόνιµα εκτός πόλης είναι µεγάλη. Παρόλο αυτά το να βγαίνεις στη φύση έστω και
για σύντοµο χρονικό διάστηµα φαίνεται να αποβαίνει επωφελής σχεδόν χωρίς εξαίρεση. Συµπερασµατικά, η επαφή µε την φύση προσφέρει θετική ανάδραση για τους
συµµετέχοντες η οποία αξίζει να διερευνηθεί περισσότερο για το ποιές πλευρές της
ψυχολογίας καλύπτει αλλά και ότι το φυσικό περιβάλλον πρέπει να διατηρήσει την
ποιότητα του να προστατευθεί, για να εκπληρώνει και αυτόν τον ρόλο.
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PRELIMINARY RESEARCH ON THE IMPROVEMENT OF MENTAL ΗEALTH
THROUGH CONTACT WITH THE NATURE
Makri M., Diamantopoulos J.
Department of Ecology, School of Biology, A.U.Th., 541 24, Thessaloniki.

Today the dominant tendency of human population is to be assembled in cities.
However, it is unknown if the refusal of life in the nature is a spontaneous sentiment or
the life in city is a ¨ necessary bad¨. Many contemporary researches show that the
improving of the relationship with the natural environment is a major factor in the
mental health of humans and recently the term "ecotherapy"has been introduced. In
the present study the improvement of the mood is investigated as a result of the
contact with nature through a short trip (two daily trips at the University Sports Centre
of AUTH and a 4 day with a team of self-knowledge). The participants were residents
of the city and the responses to the questionnaire showed that there is already a
positive attitude towards nature because a higher percentage of participating declares
as his motive of attendance, the nature. There are also differences between the sexes
as to whether the nature of facilitating contact between people (70% men 55% women)
and between the ages of increasing the time of the trip (wish to increase 4 days 25 %
of younger) while there was not a negative response for a future participation. The
duration of the campaign and the cost were considered satisfactory by the most
participants. This study showed that urban life makes the escape to the nature an
imperative need. Of course there is a great difference between a short visit in the
nature and the living for along time in one place out of the city. Anyhow, a short time
campaign in the nature show to be beneficial for all the humans. In conclusion, the
contact with nature provides positive feedback to the participants, which deserves
further investigation concerning which aspects of psychology covers. Also another
reason for protecting the natural environment can be maintaining of its quality, in order
to fulfil this therapeutically role.
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ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΕΝ∆ΟΦΥΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΡΟ∆ΟΦΥΚΟΣ LAURENCIA GLANDULIFERA
Μαλλιαράκης Ε. Γρηγόριος1, Ευσταθία Ιωάννου2, Ευστάθιος Α. Κατσίφας,1 Κωνσταντίνος Βάγιας2, Βασίλειος Ρούσσης2 και Αµαλία ∆. Καραγκούνη1
1 Εθνικό

και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Οµάδα Μικροβιολογίας, Πανεπιστηµιούπολη, Αθήνα, 157 73
2 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Φαρµακευτική Σχολή, Τοµέας Φαρµακογνωσίας και Χηµείας Φυσικών Προϊόντων, Πανεπιστηµιούπολη, Αθήνα, 157 71

Είδη του γένους Laurencia (Ceramiales, Rhodomelaceae) έχουν µελετηθεί συστηµατικά, ως προς τη χηµική τους σύσταση και έχουν αποδειχθεί πλούσιες πηγές αλογονοµένων σεσκιτερπενίων, διτερπενίων, C15 ακετογενινών καθώς και πρωτότυπων χηµικών σκελετών. Σηµαντικός αριθµός από τους µεταβολίτες αυτούς παρουσιάζουν ευρύ
φάσµα βιολογικών δράσεων και έχουν χρησιµοποιηθεί σαν χηµειοταξινοµικοί δείκτες.
Σκοπός της εργασίας ήταν η αποµόνωση νέων βιοενεργών ενώσεων από το ροδοφύκος L. glandulifera και η διερεύνηση της προέλευσής τους (προϊόντα µικροβιακού µεταβολισµού ή προϊόντα βιοσύνθεσης του φύκους). Τα δείγµατα συλλέχθηκαν από τα
παράλια βράχια στο Ζούµπερι Αττικής. Η πειραµατική διαδικασία περιελάµβανε µελέτη του χηµικού προτύπου του φύκους µε βάση τη χρωµατογραφική συµπεριφορά του
(TLC) και τα φάσµατα NMR του ολικού οργανικού εκχυλίσµατος. Ακολούθησε οµογενοποίηση σε δείγµατα φυκών σε αποστειρωµένο διάλυµα Ringer, αποµόνωση των
µικροοργανισµών (βακτήρια και µύκητες) σε καθαρή καλλιέργεια χρησιµοποιώντας
τυπικά, εκλεκτικά και διαγνωστικά θρεπτικά υποστρώµατα. Στη συνέχεια έγινε αποµόνωση ολικού DNA από κάθε µικροοργανισµό, ΒΟΧ-PCR (βακτήρια) και ISS-PCR
(µύκητες) µε στόχο την οµαδοποίηση των στελεχών και την ανάλυση αλληλουχίας των
γονιδίων 16s rRNA και 18s rRNA αντίστοιχα για την τελική τους ταυτοποίηση.
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ISOLATION OF ENDOPHYTIC MICROORGANISMS FROM THE RED ALGA
LAURENCIA GLANDULIFERA
Malliarakis E. Grigorios1, Efstathia Ioannou2, Efstathios A. Katsifas1
Constantinos Vagias2, Vassilios Roussis2, and Amalia D. Karagouni1
1 National

and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany,
Microbiology Group, Panepistimiopolis, Athens, 157 73
2 National and Kapodistrian University of Athens, School of Pharmacy, Department of
Pharmacognosy and Chemistry of Natural Products, Panepistimiopolis, Athens, 157 71

Species of the genus Laurencia (Ceramiales, Rhodomelaceae) have been the subject
of intensive research and proved to be a rich source of halogenated sesquiterpenes,
diterpenes, non-terpenoid C15 acetogenins and a number of unique chemical
structures. An important number of these metabolites, exhibit a wide range of biological
properties and have been valuable in chemosystematic studies of the genus. The aim
of the project was to isolate new bioactive compounds from the red alga L. glandulifera
and to estimate their origin (products of microbial metabolism or products of the algal
metabolism). The samples were collected from the rocks of Zoumberi, near Athens.
The chemical profile of the alga was examined by means of NMR and TLC, of the
organic extract. The samples were homogenized in sterilized Ringer solution and the
microorganisms (bacteria and fungi) were isolated using typical, selective and
diagnostic culture media. This procedure was followed by total DNA isolation from each
microorganism, BOX-PCR (bacteria) and ISS-PCR (fungi) for the grouping of the
isolates and the subsequent sequencing analysis of the genes 16s rRNA and 18s
rRNA respectively, for their final identification.
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ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΜΟΝΑ∆ΩΝ cerCK2a ΚΑΙ cerCK2β ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ CK2 ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΜΥΓΑ CERATITIS CAPITATA ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΗΣ cerCK2α
Mανιατοπούλου Εβίτα, Beatrix Garcia-Mille και Σοφία Κουγιανού-Κουτσούκου.
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστηµιόπολις, Αθήνα 15701

Η Πρωτεϊνική Κινάση CK2 είναι µία πολύ συντηρητική κινάση Σερίνης/Θρεονίνης µε
πολλά υποστρώµατα, όπως µεταγραφικοί παράγοντες, πρωτεΐνες που επηρεάζουν τη
δοµή του DΝΑ/ RΝΑ και την πρωτεϊνοσύνθεση, Ρ-πρωτείνες του ριβοσωµικού µίσχου
Ρ0(Ρ1/Ρ2)2, κ.α. Στην παρούσα µελέτη περιγράφεται η κατασκευή των cDNA µορίων
της καταλυτικής cerCK2α και της ρυθµιστικής cerCK2β υποµονάδος της Πρωτεϊνική
Κινάσης CK2 στη µεσογειακή µύγα Ceratitis capitata, καθώς και η αποµόνωση και o
χαρακτηρισµός της ανασυνδυασµένης cerCK2α υποµονάδος µετά από έκφραση σε
κύτταρα Ε. coli. Τα cerCK2α και cerCK2β cDNAs κατασκευάσθηκαν µε τη µέθοδο
5΄,3΄RACE και RT-PCR, αντίστοιχα, και το cerCK2α cDNA κλωνοποιήθηκε σε ειδικό
φορέα pRSET και εκφράσθηκε σε κύτταρα Ε. coli. Η ανασυνδυασµένη cerCK2α αποµονώθηκε µε χρωµατογραφία συγγένειας (IMAC), και ταυτοποιήθηκε µε SDS-PAGE
και ανάλυση κατά Western µε ειδικά αντισώµατα. Η rec cerCK2α είναι ενεργή σε δοκιµασία κινάσης, χρησιµοποιώντας 32Ρ-ΑΤΡ και την ανασυνδυασµένη ριβοσωµική
πρωτεϊνη MgΡ1 του µυδιού Mytilus gallprovincialis ως ειδικό υπόστρωµα. Η rec
cerCK2α πρωτείνη, ΜΒ 42 kDa, διαθέτει τις ιδιότητες µιας τυπικής CK2 κινάσης: η
ενεργότητα της αναστέλλεται από ηπαρίνη και ΤΒΒΤ και επάγεται από σπερµίνη. Σύγκριση της προβλεπόµενης αµινοξικής αλληλουχίας των cerCK2α and cer CK2β πρωτεϊνών µε άλλων ευκαρυωτικών οργανισµών έδειξε τις χαρακτηριστικές επικράτειες
µιας τυπικής πρωτεϊνικής κινάσης CK2 και τα τυπικά συντηρητικά χαρακτηριστικά
των CK2β υποµονάδων, αντίστοιχα.
*To πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του
Πανεπ. Αθηνών (EΛΚΕ 2008, 70/4/7803 στην Σ.Κ)
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ISOLATION OF cerCK2a AND cerCK2β SUBUNITS OF PROTEIN KINASE
CK2 IN THE MEDITERRANEAN FLY CERATITIS CAPITATA AND
CHARACTERIZATION OF THE RECOMBINANT cerCK2α
Maniatopoulou Evita, Beatriz Garcia Mille, and Sophia Kouyanou-Koutsoukou
University of Athens, Faculty of Biology, Department of Genetics and Biotechnology,
Panepistimiopolis, Athens 15701

Protein Kinase CK2 is a highly conserved Ser/Thr protein Kinase that phosphorylates
many substrates, like transcription factors, proteins affecting DΝΑ/ RΝΑ structure and
protein synthesis, Ρ-proteins of the ribosomal stalk Ρ0(Ρ1/Ρ2)2, etc. We present here
the construction of the cDNA molecules of the catalytic cerCK2α and the regulatory
cerCK2β subunits in the Mediterranean fly Ceratitis capitata, as well as, the isolation
and characterization of the recombinant cerCK2α subunit after expression in
Εscherichia coli. The cDNA molecules of cerCK2α and cerCK2β subunits were
constructed by the 5΄, 3΄ RACE and RT-PCR methods, respectively, and the cerCK2α
cDNA was sucloned in pRSET vector and expressed in Εscherichia coli. Soluble,
recombinant cerCK2α protein was isolated by affinity chromatography (IMAC), and was
identified by SDS-PAGE and Western blot analysis with specific antibodies.
Recombinant cerCK2α activity was tested by kinase assay with 32Ρ-ΑΤΡ, using as
substrate the recombinant MgΡ1 ribosomal P-protein of the mussel Mytilus
gallprovincialis. Recombinant cerCK2α protein, MW 42kDa, presents the properties of
a typical Protein Kinase CK2: it phosphorylates the mussel MgΡ1 protein, while it is
inhibited by heparin and ΤΒΒΤ and is induced by spermine. Comparison of the
predicted amino acid sequence of
cerCK2α and cerCK2β proteins with other
eukaryotic organisms showed the characteristic, conservative domains of a typical
protein kinase CK2, as well as, the typical, conserved domains of CK2β subunits,
respectively.
This project was supported by the Special Research Account of the University of Athens
(EΛΚΕ 2009, 70/4/7803 to S. Κ-K).
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Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ HSP90 ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΦΥΤΑ
Μαργαριτοπούλου Θ., Κρυοβρυσανάκη Ν., Πράσινος Κ., Μηλιώνη ∆.
και Χατζόπουλος Π.
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
11855, Αθήνα, theonimarg@aua.gr.

Οι HSP90 πρωτεΐνες (Ηeat Shock Proteins 90) αποτελούν ένα υψηλά συντηρηµένο
σύστηµα µοριακών συνοδών µεταξύ προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών οργανισµών.
Έχει δειχθεί ότι οι HSP90 διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο σε πληθώρα βιολογικών
διαδικασιών και ότι συµµετέχουν σε διεργασίες αναδίπλωσης και παρεµπόδισης κατακρήµνισης µετουσιωµένων πρωτεϊνών. Εντούτοις, εξακολουθεί να είναι περιορισµένη η γνώση σχετικά µε τις πρωτεΐνες-στόχους καθώς και τα µονοπάτια που εξαρτώνται από τις HSP90 στους φυτικούς οργανισµούς. Προκειµένου να µελετήσουµε τη
λειτουργία των HSP90 τσαπερονίων χρησιµοποιήσαµε την πειραµατική προσέγγιση
της γονιδιακής αποσιώπησης (RNAi-RNA interference). Στα πλαίσια της συγκεκριµένης προσέγγισης, «αποσιωπήθηκε» η έκφραση των κυτταροπλασµατικών µελών της
οικογένειας των Hsp90 γονιδίων στο στάδιο της µετάβασης από τη βλαστική στην αναπαραγωγική φάση του φυτικού οργανισµού µε χρήση κατάλληλης κατασκευής που
ελέγχεται από τον ιστοειδικό προαγωγέα leafy. Οι διαγονιδιακές σειρές Arabidopsis
thaliana που δηµιουργήθηκαν χαρακτηρίζονται από διαφορετικά ποσοστά αποσιώπησης και από διαβάθµιση φαινοτύπων.
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DYNAMICS OF HSP90 IN THE CONTROL OF THE DEVELOPMENT IN
PLANTS
Margaritopoulou T. , Kryovrisanaki N. , Prassinos C., Milioni D., and Hatzopoulos P.
Laboratory of Molecular Biology, Faculty of Biotechnology, Agricultural University of
Athens, 11855, Athens, theonimarg@aua.gr.
The 90-kDa heat shock protein (HSP90) is a conserved molecular chaperone and is
one of the most abundant proteins expressed in cells. It plays key roles in many
pathways ranging from cellular homeostasis and signal transduction to development.
However, the substrates and pathways dependent on HSP90 in plants are poorly
understood. In Arabidopsis genome the HSP90 family includes 7 members. The
AtHSP90-1 through AtHSP90-4 proteins constitute the cytoplasmic subfamily whereas
the AtHSP90-5, AtHSP90-6, and AtHSP90-7 proteins are predicted to be within the
plastidial, mitochondrial, and endoplasmic reticulum compartments, respectively. To
comprehensively investigate the function of cytoplasmic Hsp90 proteins in
development, an RNA interference (RNAi) approach was employed in order to
generate a set of Arabidopsis transgenic lines with reduction in the levels of the
cytosolic Hsp90 isoforms.
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IN VITRO ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥ(D,L-ΛΑΚΤΙΚΟΥ-COΓΛΥΚΟΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ) ΑΠΟ ∆ΕΝ∆ΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΦΑΓΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Μαργαρώνη Μ.1, Καµµώνα Ο.2, Κυπαρισσίδης Κ.2, Ντότσικα Ε.1, Γαϊτανάκη Κ.3,
Καραγκούνη Ε.1
1Εργαστήριο

Κυτταρικής Ανοσολογίας, Τµήµα Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ,
Βασ. Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα. ekaragouni@pasteur.gr, 2Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυµερών, Ι.Τ.ΧΗ.∆., Ε.Κ.Ε.Τ.Α, 6Ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης, 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη, 3Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστηµιούπολη, 157 84 Αθήνα

Στην τεχνολογία των εµβολίων εµφανίζονται σηµαντικές προκλήσεις µε κυριότερη την
ανάπτυξη αποτελεσµατικής ανοσίας µετά από µονή δόση εµβολιασµού. Πρόσφατες
στρατηγικές για την ανάπτυξη εµβολίων έχουν εστιαστεί στη µεταφορά αντιγόνου στα
δενδριτικά κύτταρα. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση για τη στόχευση των δενδριτικών αποτελεί η χρήση βιοϋλικών, όπως είναι το πολυ(D,L γαλακτικό–co γλυκολικό οξύ PLGA), ως φορέων µεταφοράς. Αντικείµενο της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της πρόσληψης και της κατανοµής νανοσωµατιδίων PLGA σε µακροφάγα
και δενδριτικά κύτταρα, καθώς και της λειτουργικής διαφοροποίησης των δενδριτικών.
Επιπλέον, προκειµένου να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις µελλοντικής in vivo χρήσης έγινε
µελέτη της κυτταροτοξικότητας του PLGA και της αλληλεπίδρασής του µε τα ερυθροκύτταρα. Αρχικά, µε χρήση κυτταροµετρίας ροής έγινε ο καθορισµός της βέλτιστης
συγκέντρωσης του PLGA καθώς και του βέλτιστου χρόνου επώασης µε τα δενδριτικά.
Επιπλέον, µε χρήση συνεστιακής µικροσκοπίας διαπιστώθηκε ότι το PLGA προσλαµβάνεται και από τα µακροφάγα, εντοπίζεται στο κυτταρόπλασµα και σταδιακά µετακινείται προς τον πυρήνα. Επίσης, η πρόσληψη του PLGA από τα δενδριτικά οδήγησε
σε αύξηση των επιπέδων των µορίων CD40, CD80, CD86 και MHCII. Τα πειράµατα
κυτταροτοξικότητας υπέδειξαν ότι το PLGA δεν επηρεάζει σηµαντικά τη βιωσιµότητα
ινοβλαστών. Επίσης, το PLGA δεν προκάλεσε λύση των ερυθροκυττάρων ή αλλοίωση
της µορφολογίας τους. Τα παραπάνω αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι το PLGA, αποτελεί ικανό δείκτη µεταφοράς αντιγόνων, ενώ ασφαλής θεωρείται η χρήση του σε in
vivo πειράµατα.
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IN VITRO STUDY OF POLY(D,L-LACTIC-CO-GLYCOLIC ACID) UPTAKE BY
DEΝDRITIC CELLS AND MACROPHAGES
Margaroni M.1, Kammona O.2, Kiparissides C.2, Dotsika E.1, Gaitanaki C.3,
Karagouni E.1
1Laboratory

of Cellular Immunology, Department of Microbiology, Hellenic Pasteur Institute,
127 Vas. Sofias av. 115 21 Athens, Greece. ekaragouni@pasteur.gr
2Laboratory of Polymer Reaction Engineering, Chemical Process Engineering Research
Institute, The Center for Research and Technology Hellas, 6oKm Xarilaou-Thermis str,
Thessaloniki
3Department of Animal & Human Physiology, School of Biology, University of Athens,
Panepistimioupolis, 157 84 Athens

One of the key challenges in vaccine technology is to develop effective immunity after
single injection of vaccine. Recent strategies have focused on antigen delivery to
dendritic cells (DCs) in a targeted manner. One approach of targeting DCs is to use
antigen loaded biomaterials, for example poly(D,L-lactic-co-glygolic acid-PLGA), as
vehicle. The aim of the present project was to investigate the uptake and cellular
distribution of PLGA nanoparticles in macrophages and DCs, as well as the functional
alterations of dendritic cells. Moreover, in order to estimate the effect of in vivo use we
assessed the cytotoxicity and haemocompatibility of PLGA. At first, the optimal uptake
and incubation time of DCs with PLGA was determined. It was also found by using
confocal microscopy, that macrophages uptake PLGA, which is localised in the
cytoplasm and gradually moves towards nucleus. Moreover, uptake of PLGA by
dendritic cells led to an increase in the levels of CD40, CD80, CD86 and MHCII
molecules. From cytotoxicity experiments it was evidenced that PLGA does not
influence viability of a fibroblast cell line. Furthermore, haemocompatibility studies
showed that PLGA had no effect on erythrocyte morphology and also did not cause
haemolysis. The above results suggest that PLGA is a good candidate for antigen
delivery and moreover that in vivo use of PLGA is considered to be safe.
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ΤΑ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΑΓΟΥΝ ΤΟ ΒΙΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΜΕΝΤΙΚΑΡΠΙΝΗΣ ΣΕ ΡΙΖΕΣ ΑΡΤΙΒΛΑΣΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΡΙΣΗ ΤΗΣ
Ματσούκα Ιωάννα1, Αλεξάνδρα Γλυκοφρύδη1, Ιωάννα Χήνου2, Ανδρέας Ρούσσης1, Κοσµάς Χαραλαµπίδης1 και Καρολίνα Γκανή-Σπυροπούλου1
1Ε.Κ.Π.Α.,

Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Αθήνα, 2Ε.Κ.Π.Α., Φαρµακευτική Σχολή, Τοµέας Φαρµακογνωσίας, Αθήνα.

Αρτίβλαστα Trigonella foenum-graecum L. (τριγωνίσκος) 6 ηµερών µεταφέρθηκαν σε
διαλύµατα διαφορετικών συγκεντρώσεων µετάλλων (1µΜ-500µM) CuCl2, CdCl2, AlCl3
και Na2SeO3. Με την κατεργασία αυτή παρατηρήθηκε ότι όλα τα µέταλλα προκάλεσαν
τη συσσώρευση της µεντικαρπίνης (Μ) τόσο στη ρίζα όσο και στο µέσο ανάπτυξης
των αρτιβλάστων. Ο µαλονυλο-3-O-γλυκοζίτης της Μ (MGM), αυξήθηκε οριακά ή παρέµεινε σταθερός ανάλογα µε την συγκέντρωση του µετάλλου, ενώ στις υψηλότερες
συγκεντρώσεις µειώθηκε διασπώµενος σε ελεύθερη Μ. Αντίθετα, οι αυξηµένες συγκεντρώσεις µετάλλων οδήγησαν σε καταστολή της έκκρισης της Μ στο µέσο ανάπτυξης.
Εξαίρεση αποτέλεσε η µεταχείριση µε AlCl3 όπου στο µέσο ανάπτυξης η Μ αυξάνει,
αυξανοµένης της συγκέντρωσης του µετάλλου. Αναστολείς της σύνθεσης του ΑΤΡ
(ΚCN) και της ΑΤΡάσης (OV) προκάλεσαν τη µείωση της επαγόµενης από τα µέταλλα
έκκριση της Μ στο µέσο επώασης, και την παράλληλη αύξηση της Μ στη ρίζα, υποδεικνύοντας ότι οι αναστολείς αυτοί δεν επηρεάζουν τη βιοσύνθεση της Μ. Επιβεβαίωση της υπόθεσης αυτής ήταν ότι οι αναστολείς δεν επηρέασαν τα επίπεδα των µεταγραφηµάτων των γονιδίων του βιοσυνθετικού µονοπατιού της Μ, συνθάση της χαλκόνης (CHS) και αναγωγάση της βεστιτόνης (VR).
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HEAVY METALS INDUCE THE MEDICARPIN BIOSYNTHETIC PATHWAY IN
ROOTS OF FENUGREEK SEEDLINGS AND THE TRANSPORT SYSTEM
RESPONSIBLE FOR ITS SECRETION
Matsouka Ioanna1, Alexandra Glykofrydi1, Ioanna Chinou2, Andreas Roussis1,
Kosmas Haralampidis1, and Caroline Ganis-Spyropoulos1
1University

of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany, 2School of Pharmacy,
Department of Pharmacognosy, University of Athens, Athens 15784

Six-day old fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) seedlings were treated with
several concentrations (1µΜ-500µM) of CuCl2, CdCl2, and AlCl3. All metals, induced
medicarpin (M) accumulation in roots and the seedling growth medium. In contrast,
depending on metal concentration its malonyl glucoside (MGM), a constitutive
constituent of fenugreek roots, increased slightly or remained constant, but at high
concentrations decreased, releasing free M. The amount of M which was secreted in
the seedling growth medium was reduced with increasing metal concentration, except
in the case of Al treatment which resulted in increasing M as its concentration
increased. KCN, an inhibitor of ATP synthesis and OV, an inhibitor of ATPase reduced
the metal-induced secretion of M in the seedling growth medium, while the amount of
M in roots increased, suggesting that these inhibitors did not affect M synthesis.
Indeed, the transcript levels of M biosynthetic pathway, chalcone synthase (CHS) and
vestitone reductase (VR), which increased upon metal treatment did not change in the
presence of both inhibitors.
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ΡΙΖΑΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ ΑLLIUM CEPA
Μελισσά Πελαγία, Αδαµάκης Σ. Ιωάννης-∆ηµοσθένης, Ελευθερίου Π. Ελευθέριος
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. E-mail: pmelissa@bio.auth.gr

Το εξασθενές χρώµιο [Cr(VI)] αποτελεί έναν ανθρωπογενή, τοξικό, ρυπογόνο παράγοντα. Επηρεάζει την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών, τη φωτοσύνθεση, την πρόσληψη
νερού και διαφόρων στοιχείων. Πέραν όµως των οικοφυσιολογικών αυτών επιδράσεων ελάχιστα δεδοµένα υπάρχουν για τους υποκυτταρικούς στόχους του. Χρησιµοποιώντας ως πειραµατικό υλικό το φυτό Allium cepa (κρεµµύδι) µελετήθηκε η επίδραση
δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων (100, 250 µΜ) εξασθενούς χρωµίου, το οποίο χορηγήθηκε µε τη µορφή διχρωµικού καλίου (Κ2Cr2O7), σε µεριστωµατικά κύτταρα ρίζας.
Συγκεκριµένα, µε συνεστιακή και κλασική µικροσκοπία φθορισµού µελετήθηκε η επίδραση του Cr(VI) στον πυρήνα, το κυτταρικό τοίχωµα, το ενδοπλασµατικό δίκτυο και
τους µικροσωληνίσκους. Το Cr(VI) επηρεάζει σοβαρά τη δοµή και την οργάνωση των
µικροσωληνίσκων σε µεσοφασικά και µιτωτικά κύτταρα. Με χρώση οξικού καρµινίου
βρέθηκε ότι προκαλείται αλλοίωση του µιτωτικού δείκτη µε στατιστικά σηµαντική µείωση των κυττάρων σε µίτωση και στις δύο συγκεντρώσεις (περίπου 7%). Με χρώση
ιωδιούχου προπιδίου παρατηρήθηκε ανώµαλη µορφολογία των χρωµατοσωµάτων, µη
αποχωρισµός θυγατρικών χρωµατοσωµάτων, καθώς και µικροπυρήνες. Χρώση µε
κυανούν της ανιλίνης (ειδική χρωστική της καλλόζης) έδειξε ότι παρουσία χρωµίου
αυξάνεται η παραγωγή καλλόζης, ενώ µε έµµεση ανοσοσήµανση πρωτεϊνών του ενδοπλασµατικού δικτύου (Ε∆) µε HDEL αναγνωρίστηκε ότι το Ε∆ αποτελεί έναν ακόµα
στόχο του µετάλλου αυτού. Το Cr(VI) επηρέασε την κατανοµή του Ε∆ µε την εµφάνιση
άτυπων συγκεντρώσεών του σε µεσοφασικά κύτταρα, ενώ η χρώση του ήταν αδύναµη
σε επηρεασµένα κύτταρα σε φάση µίτωσης. Όλα τα παραπάνω φανερώνουν την ύπαρξη πολλών υποκυτταρικών στόχων του Cr(VI), υποδεικνύοντας την πολύπλευρη
επίδρασή του στους φυτικούς ιστούς.
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SUBCELLULAR TARGETS OF HEXAVALENT CHROMIUM IN ROOT CELLS
OF THE PLANT ALLIUM CEPA
Melissa Pelagia, Adamakis S. Ioannis-Dimosthenis, Eleftheriou P. Eleftherios
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki GR541 24. Ε-mail: pmelissa@bio.auth.gr

Hexavalent chromium [Cr(VI)] is an anthropogenic environmental pollutant. In plants it
affects growth, photosynthesis, water and nutrient element absorption. However,
beyond these ecophysiological effects, few data are available on the subcellular targets
of this toxic metal. In the present study the effects of two different concentrations (100,
250 µM) of Cr(VI) used as potassium dichromate (K2Cr2O7) have been investigated in
the root tip meristematic cells of the plant Allium cepa (onion), treated for 24 and 48
hours. In particular, the effects of Cr(VI) on the nucleus, cell wall, endoplasmic
reticulum (ER) and microtubules were investigated by confocal and conventional
fluorescence microscopy. Results showed that Cr(VI) seriously affects the structure
and organization of microtubule arrays in both interphase and mitotic cells. After
staining of the nuclei with acetic carmine it was found that mitotic index was
significantly reduced by about 7% in both concentrations. Staining with iodide
propidium revealed abnormal chromosome morphology, failure of daughter
chromosome separation and appearance of micronuclei. Aniline blue staining (a
special callose dye) showed an increased callose deposition in the presence of
chromium, while indirect immunolabelling of ER proteins revealed ER to be also a
subcellular target of this metal. Cr(VI) affected ER distribution by inducing atypical
concentration in interphase cells, while ER staining was weak in treated mitotic cells.
All data suggest the existence of many subcellular targets of Cr(VI), indicating its
multiple effects on plant tissues.
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ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΩΝ (NER) ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Μελισσάρη Μ.Θ., Κοροµηλά Θ., ∆ρόσος Ι., Κούσκου Μ., Κόλλια Π.,
Αλεπόρου-Μαρίνου Β.
Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου, Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας,
Ε.Κ.Π.Α, Πανεπιστηµιούπολη 157 01 Αθήνα

Ο καρκίνος του µαστού είναι η πιο συχνή νεοπλασµατική νόσος των γυναικών στο
δυτικό κόσµο. Το γενετικό υπόβαθρο της ασθένειας καθιστά αναγκαία τη µελέτη των
επιδιορθωτικών µηχανισµών του DNA. Ο επιδιορθωτικός µηχανισµός µε εκτοµή νουκλεοτιδίων (NER) αποτελεί έναν από τους πιο σηµαντικούς µηχανισµούς επιδιόρθωσης βλαβών του DNA δρώντας ανασταλτικά στην εµφάνιση καρκίνου του µαστού. Στη
παρούσα εργασία µελετήθηκαν δύο γονίδια, ΧPA και XPC, του συστήµατος NER σε
16 δείγµατα µε καρκίνο µαστού (σταδίου ΙΙ και ΙΙΙ ) και 3 φυσιολογικά. Ακολούθησε
αποµόνωση RNA, σύνθεση cDNA και ποσοτική RT-PCR (qRT-PCR) για τη µελέτη της
έκφρασης των XPA και XPC γονιδίων χρησιµοποιώντας το γονίδιο PBGD ως γονίδιο
αναφοράς. Τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων XPA και XPC στα φυσιολογικά άτοµα
είναι 0,733 και 2,574, αντιστοίχως. Στην οµάδα των παθολογικών δειγµάτων τα επίπεδα των XPA και XPC mRNA µεταγράφων είναι: α) σταδίου II χωρίς µετάσταση
4,653 και 8,799, αντιστοίχως β) σταδίου ΙΙ µε µετάσταση: 1,904 και 4,172 αντιστοίχως, γ) σταδίου ΙΙΙ µε µετάσταση: 17,138 και 20,238, αντιστοίχως δ) σταδίου ΙΙΙ χωρίς
µετάσταση: 1,716 και 6,315, αντιστοίχως. Συµπερασµατικά, στους φυσιολογικούς
εµφανίζονται τα χαµηλότερα επίπεδα έκφρασης των XPΑ και XPC γονιδίων σε αντίθεση µε τους ασθενείς σταδίου III µε µετάσταση, οι οποίοι εµφανίζουν τα υψηλότερα
επίπεδα έκφρασης και στα δύο γονίδια. Επιπλέον, η µεγάλη διακύµανση που παρατηρήσαµε στον αριθµό των mRNA µεταγράφων και των δύο γονιδίων σε ασθενείς
σταδίου II χωρίς µετάσταση απαιτεί περαιτέρω έρευνα σε µεγαλύτερο αριθµό δειγµάτων για τη διεξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων.
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GENE EXPRESSION RELATED TO NUCLEOTIDE EXCISION REPAIR
MECHANISM IN BREAST CANCER
Μelissari M.Th., Koromila Th., Drosos Y., Kouskou M., Kollia P.,
Aleporou-Marinou V.
Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, National and Kapodistrian
University of Athens, Panepistimioupoli 157 81 Athens Greece

Breast cancer is the most frequent neoplasmatic disease in women in the western
world. The genetic component of breast cancer renders the research on DNA repair
mechanisms necessary. Nucleotide excision repair mechanism (NER) is a highly
versatile and sophisticated DNA damage removal pathway and protects us from
developing breast cancer. In the present study, we analyzed two genes (XPA, XPC)
involved in NER mechanism. Specifically, we examined 16 samples of breast cancer
(grade II and III) and 3 control samples. RNA extraction was performed by using
RNeasy Mini Kit (QIAGEN) and followed by cDNA synthesis. Finally, we examined
through qRT-PCR XPC and XPA gene expression using PBGD as reference gene.
In control samples, the expression levels of XPA and XPC genes are 0,733 and 2,574,
respectively. In patients the levels of XPA and XPC mRNA transcripts are: a) grade II
without metastasis 4,653 and 8,799, respectively, b) grade II with metastasis 1,904 and
4,172, respectively, c) grade III with metastasis 17,138 and 20,238, respectively, d)
grade III without metastasis 1,716 and 6,315, respectively. In conclusion, control
samples express in lower levels both XPC and XPA genes in contrast to grade III
breast cancer patients with metastasis who display higher levels of expression. Finally,
the wide variation of expression levels of both genes noticed in grade II cancer patients
without metastasis requires further analysis on a larger number of samples, therefore
safer conclusions be conducted.
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Μελλίδης Κυριάκος1, Ελευθερία Γαλάτου1, Valentin Ordodi2, Danina Muntean2 ,
Αντιγόνη Λάζου1
1Εργαστήριο

Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124, email: kmellidi@bio.auth.gr
2Department of Pathophysiology, University of Medicine and Pharmacy Timisoara, Romania

Πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν ότι τα πτητικά αναισθητικά είναι σηµαντικοί καρδιοπροστατευτικοί παράγοντες τόσο σε πειραµατικά µοντέλα ισχαιµίας/επαναιµάτωσης
όσο και σε ανθρώπους µε στεφανιαία νόσο. Σε πειραµατικά µοντέλα, ο µοριακός
προστατευτικός µηχανισµός της προετοιµασίας της καρδιάς µε αναισθητικά είναι παρόµοιος µε αυτόν της ισχαιµικής προετοιµασίας και περιλαµβάνει την ενεργοποίηση
µεµβρανικών υποδοχέων και σηµατοδοτικών κινασών (ΡΚC, ΜΑΡΚ), το άνοιγµα των
ATP-εξαρτώµενων καναλιών καλίου, καθώς και έκφραση πολλών προστατευτικών
πρωτεϊνών. Τα δεδοµένα όµως από την κλινική εφαρµογή σε ανθρώπους είναι πολύ
περιορισµένα. Στην παρούσα µελέτη εξετάζεται ο ρόλος σηµατοδοτικών µονοπατιών
που επάγονται από την προετοιµασία µε δυο διαφορετικά αναισθητικά, ισοφλουράνιο
και σεβοφλουράνιο, σε ανθρώπινη καρδιά. Χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα καρδιακού
ιστού από 16 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεµβάσεις καρδιάς. ∆ιερευνήθηκε η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση σηµατοδοτικών κινασών που συµµετέχουν σε καρδιοπροστατευτικούς µηχανισµούς (ERK1/2, Αkt, GSK3β, PKCα και δ), µε
προσδιορισµό της φωσφορυλίωσης τους µε ανάλυση κατά Western και ανοσοανίχνευση. Παρατηρήθηκε ότι η προετοιµασία και µε τα δυο αναισθητικά επάγει τη φωσφορυλίωση όλων των κινασών που εξετάστηκαν. Συµπεραίνεται ότι η προστασία
που παρέχει η διαδικασία της προετοιµασίας της καρδιάς µε τα αναισθητικά µπορεί
να αποτελέσει ένα αποτελεσµατικό εργαλείο για την αποφυγή της δυσλειτουργίας του
µυοκαρδίου που οφείλεται στην ισχαιµία σε εγχειρήσεις καρδιάς.
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EFFECT OF VOLATILE ANAESTHETICS ON INTRACELLULAR SIGNALING
PATHWAYS UNDERLYING CARDIOMYOCYTE PROTECTION IN HUMAN
HEART
Mellidis Kyriakos1, Eleftheria Galatou1, Valentin Ordodi2, Danina Muntean2 ,
Antigone Lazou1
1Laboratory

of Animal Physiology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki 54124
Greece, email: kmellidi@bio.auth.gr
2Department of Pathophysiology, University of Medicine and Pharmacy Timisoara, Romania

Volatile anaesthetics emerged as important cardioprotective agents in both animal
models of ischaemia/reperfusion injury and humans with coronary artery disease. In
animal experiments, cardioprotective signalling by anaesthetic preconditioning, which
shares common mechanisms with ischemic preconditioning, involves activation of
membrane receptors and signaling kinases, opening of ATP-dependent potassium
channels and up-regulation of cytoprotective proteins. However, underlying
mechanisms are largely unexplored in humans. The aim of this study was to assess
the involvement of several kinases in the signal transduction of cardioprotection elicited
by anaesthetic preconditioning of human hearts with two different volatile anaesthetics,
isoflurane and sevoflurane. Heart tissue samples were obtained from 16 patients that
underwent cardiac surgery for several pathologies. Activation of signaling protein
kinases (GSK3β, Akt, ERK1/2 and PKC isoforms α and δ) implicated in cytoprotective
mechanisms was assessed by determining their phosphorylation with immunoblotting.
Administration of preconditioning protocol with either isoflurane or sevoflurane induced
phosphorylation of all examined kinases to a similar extent. Activation of these kinases
may inhibit mitochondrial permeability transition pore and confer protection. The
protection afforded by anaesthetic preconditioning during cardiac surgery may provide
an additional tool in the treatment and prevention of ischaemic myocardial dysfunction
during intraoperative or perioperative periods.
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Τζανετάκης Ν2., Γιάγκου Μ.1
1Τοµέας

Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ 2Εργαστήριο
Μικροβιολογίας και Υγιεινής Τριφίµων, Τµήµα Γεωπονίας,ΑΠΘ

Ως προβιοτικοί, ορίζονται οι µικροοργανισµοί που έχουν ευεργετική δράση στο ξενιστή τους. Μέρος των µικροοργανισµών που αποµονώθηκαν από τυρί φέτα ή το γαστρεντερικό σωλήνα βρεφών, χαρακτηρίστηκαν ως πιθανοί προβιοτικοί. Η προβιοτική
δράση των µικροοργανισµών, στηρίζεται στην αλληλεπίδρασή τους µε τα κύτταρα του
εντέρου και επιτυγχάνεται αρχικά µε την ικανότητα παραµονής τους µέσω προσκόλλησης στον εντερικό σωλήνα και στη συνέχεια ενεργοποίησης ανοσοαντιδράσεων.
Προσδιορίστηκε η ικανότητα των παραπάνω πιθανών προβιοτικών, να προσκολλούνται στο λεπτό έντερο και τη µεµβράνη του ραχιαίου αεροθύλακα ποντικών. Τα βακτήρια Lactobacillus reuteri DC421 (προβιοτικό) και DC423 (µη προβιοτικό) και η ζύµη
Saccharomyces boulardii ΚΚ1 (προβιοτικό), επισηµάνθηκαν µε FITC και χορηγήθηκαν
σε ποντίκια. Με µικροσκοπία φθορισµού σε τοµές µεµβράνης του αεροθύλακα, παρατηρήθηκε ότι το DC421 έχει τη µεγαλύτερη ικανότητα προσκόλλησης στην περιφέρεια
της µεµβράνης του ραχιαίου αεροθύλακα σε σύγκριση µε τα DC423 και ΚΚ1. Σε τοµές
του λεπτού εντέρου, τα στελέχη DC421 και DC423 παρουσιάζουν µεγαλύτερη ικανότητα προσκόλλησης και διείσδυσης, σε αντίθεση µε το ΚΚ1 το οποίο δείχνει µικρή ικανότητα προσκόλλησης. Επίσης, προσδιορίστηκε η ικανότητα των παραπάνω µικροοργανισµών να σχηµατίζουν βιοφίλµ. Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι η προσκόλληση στον εντερικό βλεννογόνο είναι ένα χαρακτηριστικό που συνδυάζεται µε την ανοσοτροποποιητική δράση, χωρίς όµως να αποτελεί ταυτόχρονα το µοναδικό και αναγκαίο κριτήριο για το χαρακτηρισµό κάποιου µικροοργανισµού ως προβιοτικό.
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PROBIOTIC MICROORGANISMS AND THEIR ADHESIVE CAPACITY IN
INTESTINAL MUCOSA
Minaidou A.1, Kourelis A.1, Kotzamanidis Ch.1, Litopoulou-Tzanetaki E.2,
Tzanetakis N.2, and Yiangou M.1
1Dept.of

Genetics, Development & Molecular Biology, School of Biology, AUTH,
of Microbiology and Hygiene, Faculty of Agriculture, AUTH

2Lab.

Probiotics are defined as microorganisms that have beneficial effects on the host. Part
of microorganisms that were isolated from Feta cheese or the gastrointestinal tract of
infants were characterized as potential probiotics. The probiotic action of
microorganisms is based on their interaction with the cells of intestine and is firstly
achieved with their capacity to adhere on gut mucosa followed by activation of immune
responses. In this study we determined the ability of the above potential probiotic
strains to adhere and interact with the gut associated lymphoid tissue as well as the
dorsal air pouch lining tissue of mice. The Lactobacillus reuteri DC421 (probiotic) and
DC423 (non-probiotic) strains and the yeast Saccharomyces boulardii KK1 (probiotic)
strain, were labeled with FITC and administrated in mice. By fluorescent microscopy in
sections of the air pouch membrane we observed that the DC421 strai exhibit the
greatest adhesive capacity to the intima region of the dorsal air pouch compared with
the DC423 and KK1 strains. In small intestine sections the strains DC421 and DC423
exhibited high adhesion and penetration capacity, as opposed to KK1 which exhibits
low adherence. Furthermore, the ability of these microorganisms to form biofilms was
determined. Our results indicate that residency and adherence to the intestinal mucosa
may not be the only criteria but an alternative and important component of a complex
mechanism that enables a microorganism to interact with the host gut to exert its
immunoregulatory activity as probiotic.
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ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟ
ΤΟΥ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ RATTUS RATTUS (RODENTIA, MURINAE) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Μήτσαινας Γεώργιος Π., ∆ηµήτριος Χ. Φωτίου, Λήδα-Ξένια ∆. Αγγέλου,
Εύα Β. Γιαγιά-Αθανασοπούλου
Εργαστήριο Ζωολογίας, Τοµέας Βιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών,
26500 Ρίο

Το γένος Rattus (Rodentia, Murinae) αντιπροσωπεύεται από δύο είδη στην Ελλάδα,
τα R. rattus και R. norvegicus, το πρώτο εκ των οποίων έχει συγκριτικά µικρότερη εξάπλωση. Και τα δύο είδη χαρακτηρίζονται από σχετικά συντηρητικό καρυότυπο, µε
το πρώτο να φέρει 2n=38 και το δεύτερο 2n=42. Εντούτοις, στο R. rattus έχει περιστασιακά καταγραφεί αύξηση του διπλοειδούς αριθµού χρωµοσωµάτων, λόγω της
εµφάνισης υπεράριθµων χρωµοσωµάτων σε αυτόν (2n=39, 40 κ.λπ.). Στο πλαίσιο
υλοποιούµενης κυτταρολογικής µελέτης σε φυσικούς πληθυσµούς του συγκεκριµένου
είδους στην Ελλάδα, εντοπίστηκαν για πρώτη φορά 2 άτοµα από δύο διαφορετικές
περιοχές της Ηπείρου, τα οποία έφεραν 2n=39. Αποδεικνύεται ότι αυτή η ιδιαιτερότητα
οφείλεται στην ύπαρξη ενός υπεράριθµου χρωµοσώµατος στο καρυότυπο του καθενός. Γίνεται σύγκριση του νέου αυτού καρυοτύπου µε τον τυπικό καρυότυπο του είδους, µε τη βοήθεια των τεχνικών G- και C- ζώνωσης, οι οποίες εφαρµόζονται για
πρώτη φορά σε πληθυσµούς του είδους από την Ελλάδα. Προκαταρκτικά αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι αυτός ο τύπος χρωµοσωµατικού πολυµορφισµού ίσως να
µην είναι τόσο σπάνιος για το R. rattus, όσο είχε αρχικά εκτιµηθεί.
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FIRST REPORT OF SUPERNUMERARY CHROMOSOMES IN THE
KARYOTYPE OF THE RAT RATTUS RATTUS (RODENTIA, MURINAE)
FROM GREECE
Mitsainas George P., Dimitrios Ch. Fotiou, Lida-Xenia D. Angelou,
Eva B. Giagia-Athanasopoulou
Laboratory of Zoology, Section of Animal Biology, Department of Biology, University of Patras,
GR-26500 Rio, Greece

The genus Rattus (Rodentia, Murinae) is represented in Greece by two species, i.e. R.
rattus and R. norvegicus, the first of which has a comparatively smaller distribution.
Both species are characterized by a rather conservative karyotype, the former
displaying 2n=38 and the latter 2n=42., In R. rattus, nevertheless, an increase in the
diploid chromosome number has been occasionally reported, due to the appearance of
supernumerary chromosomes (2n=39, 40 etc). In the context of a karyological study
under way in the natural populations of this particular species in Greece, 2 individuals
with 2n=39, derived from 2 different localities of Epirus, were located for the first time. It
is proven that this irregularity is attributed to the appearance of a single,
supernumerary chromosome in the karyotype of each individual. This new karyotype is
being compared against the typical karyotype of the species, with the help of the Gand C- banding chromosome staining techniques, which are applied for the first time in
species populations from Greece. Preliminary results indicate that this type of
chromosomal polymorphism may not be as rare for R. rattus, as initially estimated.
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ ROBO2 ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ
ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΚΥΣΤΕΟΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ
Ή ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο ΝΕΦΡΙΚΗ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ-∆ΥΣΠΛΑΣΙΑ
Μητσιώνη Άρτεµις Γ.1, Σιώµου Αικατερίνη2, Μπούµπα Ιωάννα1, ΣιαµοπούλουΜαυρίδου Αντιγόνη2, Γεωργίου Ιωάννης1
1Εργαστήριο

Γενετικής της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, 2Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων

ΥΠΟΒΑΘΡΟ: Η πρωτοπαθής κυστεοουρητηρική παλινδρόµηση (ΚΟΠ) ως µεµονωµένη ανωµαλία και η ΚΟΠ µε συνοδό νεφρική υποπλασία-δυσπλασία, περιλαµβάνονται
στο ευρύ φάσµα των συγγενών ανωµαλιών των νεφρών και του ουροποιητικού συστήµατος. Οι ανωτέρω ανωµαλίες διαγιγνώσκονται στον άνθρωπο σε συχνότητα περίπου 1:500 σε όλους τους προγεννητικούς υπερηχογραφικούς ελέγχους, ενώ η πρωτοπαθής ΚΟΠ µε συνοδό νεφρική υποπλασία-δυσπλασία αποτελεί ένα από τα κυριότερα αίτια χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας σε βρέφη και µικρά παιδιά. Το γονίδιο
ROBO2 συµµετέχει στον έλεγχο της νεφρογένεσης κατά το στάδιο ανάπτυξης της ουρητηρικής καταβολής και πιθανά µεταλλάξεις στο γονίδιο αυτό να σχετίζονται µε τις
συγγενείς ανωµαλίες που προαναφέρθηκαν. ΜΕΘΟ∆ΟΙ: Εξετάστηκαν συνολικά 107
ασθενείς, 10 µε οικογενή ΚΟΠ, 54 µε µεµονωµένη ΚΟΠ και 43 µε ΚΟΠ και συνοδό
νεφρική υποπλασία-δυσπλασία. Έντεκα από τα είκοσι έξι εξώνια του γονιδίου και τα
αντίστοιχα ιντρονικά τους όρια, ελέγχθηκαν µε την µέθοδο SSCP (Single Strand
Conformation Polymorphism) σε δύο διαφορετικές συνθήκες. Αρχικά επιλέχθηκαν αυτά τα έντεκα εξώνια καθώς έχουν πρόσφατα αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία µεταλλάξεις σε περιπτώσεις µεµονωµένης ΚΟΠ και ΚΟΠ µε συνοδό νεφρική υποπλασίαδυσπλασία. Τα πρότυπα ζωνώσεων που απέκλιναν από το φυσιολογικό ελέγχονταν
µε DNA sequencing. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ∆εν ανιχνεύτηκαν σηµειακές µεταλλάξεις σε
κανένα από τα έντεκα εξεταζόµενα εξώνια στους 107 ασθενείς της µελέτης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσµατα µέχρι στιγµής δηλώνουν ότι µεταλλάξεις του γονιδίου
ROBO2 δεν φαίνεται να σχετίζονται µε εµφάνιση πρωτοπαθούς ΚΟΠ ή ΚΟΠ µε συνοδό νεφρική υποπλασία-δυσπλασία. Στην συνέχεια της µελέτης θα εξεταστεί ολόκληρο
το γονίδιο µε σκοπό την εξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων.
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SCREENING FOR MUTATIONS IN THE ROBO2 GENE IN CHILDREN WITH
VESICOURETERIC REFLUX, ISOLATED OR ACCOMPANIED BY RENAL
HYPOPLASIA-DYSPLASIA
Mitsioni Artemis G.1, Siomou Ekaterini2, Bouba Ioanna1, Siamopoulou-Mauridou
Antigoni2, Georgiou Ioannis1
1Laboratory

of Human Reproductive Genetics, Medical School, University of Ioannina,
2Department of Paediatrics, University Hospital of Ioannina

BACKGROUND: Vesicoureteral reflux (VUR), isolated and VUR accompanied by renal
hypoplasia-dysplasia, are included in the wide spectrum of congenital anomalies of
kidney and urinary tract. These anomalies are diagnosed in a frequency of 1:500 in all
prenatal ultrasound screenings, while VUR accompanied by renal hypoplasia-dysplasia
is one of the main causes of chronic kidney failure in infants and young children. The
gene ROBO2 is involved in nephrogenesis, during the formation of the ureteric bud and
its mutations are possibly associated with the above anomalies. METHODS: We
examined 107 patients, 10 with familial VUR, 54 with isolated VUR and 43 with VUR
accompanied by renal hypoplasia-dysplasia. Eleven out of twenty six exons and their
respective intronic boundaries were screened for sequence variations using SSCP
(Single Strand Conformation Polymorphism) in two different running conditions. These
exons were initially chosen, as there were recently reported mutations in the literature
in cases with isolated VUR and VUR accompanied by renal hypoplasia-dysplasia. The
SSCP patterns that appeared different were characterized by direct DNA sequencing.
RESULTS: No mutations were found in any of the eleven exons screened in the 107
patients of the study. CONCLUSIONS: The results so far indicate that mutations in
ROBO2 gene are not associated with the presence of either VUR or VUR
accompanied by renal hypoplasia-dysplasia. In the future, the whole gene is going to
be screened in order to reach safer conclusions.

228 32ο Επιστηµονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών
Καρπενήσι, 20-22 Μαϊου 2010

Alternaria sp.: ΕΝΑΣ ΜΥΚΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΟΓΓΟ SCALARISPONGIA SCALARIS
Μίχα Μ.1, Χατζηνικολάου ∆.2, Κεφάλας Ε.1, Καστρίτση – Καθάριου Ι.1
1Τοµέας

Ζωολογίας – Θαλάσσιας Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Αθήνα 157 84
2Οµάδα Μικροβιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Αθήνα 157 84

Οι σπόγγοι αποτελούν µία από τις σηµαντικότερες οικολογικές οµάδες των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων. Τόσο ο αριθµός των ειδών όσο και οι µεταβολίτες που προέρχονται από αυτούς είναι παράγοντες που επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία. Πολλοί
µύκητες συµβιώνουν µε σπόγγους, εκκρίνοντας ένα µεγάλο βαθµό δευτερογενών µεταβολιτών. H βιοδραστικότητα των τελευταίων αποτελεί αντικείµενο έρευνας µε πιθανότητες εκµετάλλευσης σε ποικίλους τοµείς, όπως σε αυτόν της φαρµακοβιοµηχανίας.
Ο µύκητας Alternaria sp. που προέρχεται από χερσαία φυτά είναι γνωστός για τις αντιµικροβιακές του ιδιότητες. Πρόκειται για έναν Ασκοµύκητα ευρέως διαδεδοµένο στο
περιβάλλον και κοινό γένος της χλωρίδας εδαφικών και θαλάσσιων περιοχών. Μέχρι
σήµερα έχουν καταγραφεί περίπου 300 είδη του συγκεκριµένου µύκητα. Αρκετά από
αυτά έχουν αποµονωθεί από σπόγγους. Ωστόσο, οι έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν
περιορίστηκαν απλά στην ταυτοποίηση του µύκητα. Στην παρούσα µελέτη αποµονώθηκε ένα στέλεχος Alternaria sp. από το εσωτερικό του άγριου σπόγγου
Scalarispongia scalaris (Cacospongia scalaris) από τη νήσο Λέσβο. Ο µύκητας µελετήθηκε εργαστηριακά και παρουσίασε παρόµοια καµπύλη ανάπτυξης σε θρεπτικό
υλικό παρουσία και απουσία NaCl, γεγονός που τον καθιστά αλοανθεκτικό. Η αντιµικροβιακή δραστικότητα του µύκητα µελετήθηκε έναντι των µικροβιακών στελεχών
E.coli, Pseudomonas sp., B.subtilis και S.cerevisiae. Παρατηρήθηκε εµφάνιση ζωνών
αναστολής για τα στελέχη E.coli, Pseudomonas sp. και B. subtilis, γεγονός που καθιστά τον εν λόγω µύκητα µια σηµαντική εν δυνάµει πηγή αντιβακτηριακών ουσιών.
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Alternaria sp.: A FUNGUS WITH ANTIMICROBIAL ACTIVITIES
ORIGINATED FROM THE SPONGE SCALARISPONGIA SCALARIS
Micha M.1, Hatzinikolaou D.2, Kefalas E.1, Castritsi - Catharios J.1
1Department of Zoology - Marine Biology, Faculty of Biology, University of Athens,
Panepistimiopolis, Athens 157 84, 2Microbiology Group, Department of Botany. Faculty of
Biology,
University of Athens, Panepistimiopolis, Athens 157 84

Sponges consist one of the most important ecological groups of marine ecosystems.
Both the number of species and metabolites derived from them are factors affecting the
ecological balance. Many fungi live in sponges excreting a number of secondary
metabolites. The bioactivity of the fungi is being investigated for possible exploitation in
various areas, such as the pharmaceutical industry. The fungus Alternaria sp. derived
from terrestrial plants is known for its antimicrobial properties. Alternaria sp is an
ascomycete widespread in the environment and common genus found in soil fauna
and marine habitats. So far, there are about 300 species of the fungus recorded,
several of which have been isolated from sponges. However, investigations carried out
were restricted simply to the identification of the fungus. In this study a strain of
Alternaria sp. was isolated from within the wild sponge Scalarispongia scalaris
(Cacospongia scalaris) originating from the island of Lesvos. The fungus was studied
in the laboratory and exhibited a similar curve of growth both in the presence and
absence of NaCl, which makes it resistant to salt. The antimicrobial activity of the
fungus was studied against bacterial strains of Escherichia coli, Pseudomonas sp.,
Bacillus subtilis and Saccharomyces cerevisiae. Zones of inhibition were observed for
the strains of Escherichia coli, Pseudomonas sp. and Bacillus subtilis, which makes
this fungus an important potential source of antibacterial substances.
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ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙKΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ CARASSIUS GIBELIO
(BLOCH, 1782) ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
Μιχαήλ Γ., Λιούσια Β., Καλαµοβράκας Λ., Τσουµάνη Μ., Λιάσκο Ρ., Λιούσια Μ.,
Λεονάρδος Ι.∆.
Εργαστήριο Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα, e-mail: ileonard@cc.uoi.g

Στη συγκεκριµένη µελέτη πραγµατοποιήθηκε µορφοµετρική ανάλυση των κρανίων
πληθυσµών του Carassius gibelio (Bloch, 1782) σε εννέα διακριτά οικοσυστήµατα της
ηπειρωτικής Ελλάδας. Για να εξεταστεί η ύπαρξη µορφολογικών διαφορών µεταξύ των
πληθυσµών µελετήθηκαν 137 µορφοµετρικά χαρακτηριστικά. Για την εύρεση των
µορφολογικών διαφορών µεταξύ των πληθυσµών χρησιµοποιήθηκε η ανάλυση κυρίων συνιστωσών (Principal Component Analysis, PCA) και η διαφοροποιούσα ανάλυση (Discriminant Function Analysis, DFA). Η PCA είχε ως αποτέλεσµα την εξαγωγή
τεσσάρων κύριων συνιστωσών (PCs) των οποίων οι ιδιοτιµές (Εigenvalues) ήταν µεγαλύτερες της µονάδας και ερµήνευαν το 83.9% της ολικής διακύµανσης. Από την
DFA προέκυψαν δύο συναρτήσεις. Η πρώτη συνάρτηση διαχώριζε τους πληθυσµούς
των λιµνών της Λυσιµαχίας, της Κερκίνης, της Χειµαδίτιδας και της Παµβώτιδας από
τους πληθυσµούς των υπόλοιπων πέντε οικοσυστηµάτων. Η δεύτερη συνάρτηση διαχώριζε τους πληθυσµούς των λιµνών της Βεγορίτιδας, της ∆οϊράνης, της Κερκίνης και
της Λυσιµαχίας από των άλλων οικοσυστηµάτων. Όπως προκύπτει από τη PCA και
τη DFA οι υπό εξέταση πληθυσµοί του είδους διαχωρίζονται µε βάση τα σηµεία πρόσφυσης του κρανίου στο σώµα και στα βραγχιακά επικαλύµµατα (PC I) καθώς από το
πρόσθιο άκρο της οφθαλµικής κόγχης (PC II). ∆εδοµένου ότι η γενετική σύσταση των
περισσότερων πληθυσµών του C.gibelio της Ελλάδας είναι ηµιτελής οι µορφοµετρικές
διαφορές τους πιθανότατα οφείλονται στην επίδραση του περιβάλλοντος στον φαινότυπο του είδους.
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CRANIAL MORPHOMETRY OF POPULATIONS OF CARASSIUS GIBELIO
(BLOCH, 1782) IN GREEK FRESHWATER ECOSYSTEMS
Michail G., Liousia V., Kalamovrakas L., Tsoumani M., Liasko R., Liousia M.,
Leonardos I.D.
Laboratory of Zoology, Department of Biological Applications and Technology, University of
Ioannina, 45110, Greece, e-mail: ileonard@uoi.gr

Cranial morphometry of populations of the invasive cyprinid fish, Carassius gibelio
(Bloch, 1782) (Prussian carp), was examined in nine distinguished Greek freshwaters
ecosystems (in the Lakes of Doirani, Kastoria, Kerkini, Lysimachia, Pamvotis,
Cheimaditis, Volvi, Vegoritis and in the Rixeios River). The populations consisted
mainly of females that are able to reproduce using the sperm of other species. To test
for differences among the populations, 137 morphometric features were recorded. Two
multivariate analyses were used to identify morphological differences between the
populations, the Principal Component Analysis (PCA) and the Discriminant Function
Analysis (DFA). Principal component analysis of the pooled sample revealed four
components accounting for 83.9% of the total variance. Concerning the DFA, the first
factor separated the populations of the Lakes Lysimachia, Kerkini, Cheimaditis, and
Pamvotis from the other five populations while the second factor separated the
populations of the Lakes Vegoritis, Doirani, Kerkini and Lysimachia from the other five
populations. The most important cranial morphological dichotomies for the
discrimination of the populations were the points where the neurocranium was
connected to the body and the operculum (PC I) and the front part of the eye socket
(PC II). Since the genetic structure of the Greek populations is yet not known these
differences could be attributed in the effect of the environment on the species
phenotype.
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ BISPHENOL A (BPA) ΣΤΟ ΕΝΤΟΜΟ SESAMIA
NONAGRIOIDES (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)
Μιχαήλ Ξένια, Κοντογιαννάτος ∆ηµήτρης, Βασιλική Συρίου και Αννα Κούρτη
1Τµήµα

Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855,
Αθήνα, 2Ενδοκρινολογική Μονάδα Παθολογικής Φυσιολογίας Παν/ου Αθηνώ,
Λαϊκό Νοσοκοµείο, Μικράς Ασίας 75, 11527

Η δισφαινόλη (Bisphenol A - BPA) είναι ένα ευρέως διαδεδοµένo προϊόν της βιοµηχανίας χηµικών και χρησιµοποιείται κυρίως στην παραγωγή πλαστικών και εποξικών
ρητινών. Σε βιοχηµικό επίπεδο, το ΒΡΑ λειτουργεί σαν ξενοοιστρογόνο που µιµείται
την δράση των φυσικών οιστρογόνων αλληλεπιδρώντας µε ορµονικούς υποδοχείς,
ενώ εµπλέκεται στην φυσιολογία της αναπαραγωγής και της ανάπτυξης πολλών ασπόνδυλων, µέσω µηχανισµών η δράση των οποίων δεν είναι ακόµα γνωστή. Στην
εργασία αυτή αξιολογούµε πιθανές επιδράσεις της BPA στο νυκτόβιο Λεπιδόπτερο,
Sesamia nonagrioides. Σε προνύµφες 5ου σταδίου ενέθησαν 0, 12 και 120 µg BPA και
οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν στις 0, 3, 12 και 24 ώρες από την στιγµή
πρόσληψης της BPA. Μελετήθηκε η επίδραση των δόσεων αυτών στην µεταγραφικότητα τεσσάρων γονιδίων θερµικού στρες που έχουν αποµονωθεί και αλληλουχηθεί:
SnoHsp70, SnoHsp19.5, SnoHsp20.8 και SnoHsp83. H αξιολόγηση των επιπέδων
µεταγραφής των γονιδίων αυτών έγινε µε την µέθοδο του ηµιποσοτικού RT-PCR. Η
µεταγραφικότητα του SnoHsp70 δεν επηρεάστηκε από κανέναν χειρισµό. Αντιθέτως,
τα επίπεδα µεταγραφής του SnoHsp83, το προϊόν του οποίου συµµετέχει στη µεταγωγή σήµατος των στεροειδών ορµονών φύλου στα σπονδυλωτά, φαίνεται να επηρεάζονται σηµαντικά από την επίδραση της BPA κατά χρονο- και δοσο- εξαρτώµενο τρόπο.
Το πρότυπο έκφρασης του SnoHsp19.5 είναι παρόµοιο µε εκείνο του SnoHsp83, ενώ
η µεταγραφικότητα του SnoHsp20.8 επηρεάζεται σηµαντικά µόνο υπό την επίδραση
µεγάλης δόσης BPA (120 µg/ προνύµφη) 12 και 24 h µετά από την στιγµή της πρόσληψής της.
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EFFECTS OF BISPHENOL A IN THE CORN STALK BORER SESAMIA
NONAGRIOIDES (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)
Michail Xenia1, Dimitris Kontogiannatos1, Bassiliki Syriou2 and Anna Kourti1
1Department of Agricultural Biotechnology, Agricultural University of Athens, Iera Odos 75,
11855, Athens, 2Department of Pathophysiology, Division of Endocrinology, University Laiko
Hospital of Athens, Mikras Asias 75, 11527

Bisphenol A (BPA) is one of the most highly produced chemicals worldwide and it is
used for the production of polycarbonate plastics and epoxy resins. BPA acts as a
xenoestrogen that mimics estrogens, interacting with hormone receptors. It also affects
reproduction and development in many invertebrate species, though its mechanisms of
action are unclear. In this study we evaluate the potential effects of BPA on the corn
stalk borer Sesamia nonagrioides. Dosages of 0, 12 and 120 µg BPA were injected into
the 5th instar larvae. The samplings were taken 0, 3, 12 and 24 hours after the injection
time respectively. Semi-quantitative RT-PCR was used to identify the effects of BPA at
the transcriptional level of four heat shock protein genes that we had isolated and
characterized previously: SnoHsp70, SnoHsp19.8, SnoHsp23 and SnoHsp83. The
expression levels of SnoHsp70 were not affected. In contrast, SnoHsp83, which plays
a pivotal role in vertebrate sex steroid signal transduction, was significantly elevated by
BPA. SnoHsp19.8 showed similar expression pattern to SnoHsp83, while SnoHsp19.8
was increased only in the higher dosage of 120 µg, 12 and 24 h after the injection time.
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
Μήτκας Π.*
Πρόεδρος του Τµήµατος Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική

Το Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας ιδρύθηκε το 2003 και είναι πλήρως αυτοδιοικούµενο υπό την εποπτεία του Ελληνικού Κράτους. Η ίδρυσή του αποσκοπεί αφενός στην
περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης και
αφετέρου στην αντιµετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Το πρώτο Τµήµα του Πανεπιστηµίου Στερεάς
Ελλάδας, το Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική, άρχισε τη λειτουργία
του κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005, µε τους πρώτους εβδοµήντα ένα (71) φοιτητές. Οι Αίθουσες ∆ιδασκαλίας και τα Εργαστήρια, η Γραµµατεία, το Αµφιθέατρο και το
Γυµναστήριο του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδος έχουν εγκατασταθεί στο κτήριο της
πρώην Παιδαγωγικής Ακαδηµίας στην οδό Παπασιοπούλου 2-4, στη Λαµία. Το Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική είναι ένα πρωτοποριακό τµήµα στον
χώρο της Επιστήµης της Πληροφορικής, καθώς έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στον τοµέα της εξειδίκευσης των εφαρµογών της πληροφορικής στον χώρο της
Ιατρικής/Υγείας και Βιολογίας εξασφαλίζοντας έτσι καλές επαγγελµατικές προοπτικές
στους πτυχιούχους, καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας και έτοιµους να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις στον επιστηµονικό χώρο τόσο
της Πληροφορικής όσο και των εφαρµογών της στη Βιοϊατρική. Οι δυνατότητες επαγγελµατικής αποκατάστασης εντοπίζονται όχι µόνο στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα
αλλά και στον τοµέα της έρευνας καθώς το Πτυχίο του Τµήµατος Πληροφορικής µε
Εφαρµογές στη Βιοϊατρική είναι ισότιµο µε όλα τα άλλα Τµήµατα Πληροφορικής της
χώρας και άρα οι πτυχιούχοι αυτού του Τµήµατος έχουν ίσες ευκαιρίες στην αγορά µε
τους άλλους «πληροφορικούς» (θέσεις ανάπτυξης και επίβλεψης λειτουργίας νοσοκοµειακού πληροφοριακού συστήµατος και ηλεκτρονικού αρχείου, υπεύθυνου, διαχειριστικής παρακολούθησης προγραµµάτων ερευνάς και ανάπτυξης διαφόρων Υπουργείων, διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού στα Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα, επιστηµονικού υπεύθυνου σε ερευνητικά τµήµατα µεγάλων εταιρειών για τη βελτίωση και τον σχεδιασµό νέων ιατρικών µηχανηµάτων τεχνητών οργάνων στον ιδιωτικό τοµέα κ.α.).
* Προσκεκληµένος οµιλητής
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UNIVERSITY OF CENTRAL GREECE
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE AND BIOMEDICAL INFORMATICS
Mitkas P.*
Head of the Department of Computer Science and Biomedical Informatics

The University of Central Greece was founded in 2003. It is a completely selfadministrated institution, under the superintendence of the Greek State. Its foundation
aims at the regional growth and decentralization of the Greek Higher Education, and
also at responding to social, cultural and developmental needs of the regional
community of Central Greece. The first Department of the U.C.G, the Department of
Computer Science and Biomedical Informatics, started its operation in the academic
year 2004-2005, with 71 students. The former Teacher Training College building, after
being renovated, currently houses the Secretariat, the teaching rooms, the
laboratories, the Sports Hall and the Lecture Theatre, on 2-4 Papasiopoulou street at
Lamia. The Department of Computer Science and Biomedical Informatics is an
innovative Department in the scientific area of Informatics, as its mission is to face and
solve the insufficient specialization of the Informatics Applications in scientific areas
such as Medicine, Health and Biology, assuring satisfying career prospects to the
graduates, offering them competitiveness and readiness for the labor market's needs.
The career prospects are possible in the private and also public sector, as well as in
the scientific research area. Indicatively, it should be noted that the graduates have the
possibilities to work in the public or private sector as informatics specialists, in the
public sector, as personnel in charge of : a) the health information systems
development, b) the hospital electronic file management system, c) the choice of
medical equipment, d) the monitoring research and development programmes in
ministries, in institutions and research centers, as associate teaching - research staff in
research areas such as gene analysis, the modulation of solid structure patterns e.t.c
and in the private sector as the scientific staff in charge of: telemedicine, computer
applications in biosignal processing or image analysis, design and research in
departments of large enterprises for the design and upgrade of new medical apparatus
of artificial organs.
* Invited speaker
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ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣE ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΠΟΟΛΙΒΑ∆Α: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
BIODEPTH ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Μονιάκη Μ., Σιαµαντζιούρας Ά.
Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Βιοποικιλότητας, Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, 811 00 Μυτιλήνη

Το ερευνητικό πρόγραµµα BIODEPTH αποτελεί ένα πείραµα χειρισµού της φυτικής
ποικιλότητας που διερεύνησε την οικοσυστηµική όψη της βιοποικιλότητας σε οκτώ
ευρωπαϊκούς σταθµούς µε ποώδη βλάστηση από το 1996 έως το 1999. Η παρούσα
έρευνα πραγµατοποιήθηκε στον σταθµό BIODEPTH της Λέσβου, κατά την αυξητική
περίοδο 2008-2009. Στο εσωτερικό τριάντα συνθετικών κοινοτήτων, 2 m x 2 m η καθεµία, καταγράφηκε ο πλούτος ειδών σε επίπεδο κοινότητας και λειτουργικής οµάδας
(αγρωστώδη, ψυχανθή και µη-ψυχανθή ποώδη) και εκτιµήθηκε η καθαρή παραγωγή
υπέργειας βιοµάζας. Όσον αφορά την στατιστική ανάλυση, πραγµατοποιήθηκε απλή
ανάλυση παλινδρόµησης µε τη χρήση γραµµικού (linear model: y=a+bx), υπερβολικού
(power model: y=axb) και πολυωνυµικού δευτέρου βαθµού (quadratic model:
y=a+bx+cx2) µοντέλου. Η ανάλυση όλων των επιπέδων φυτικής ποικιλότητας δεν ανέδειξε καµία στατιστικά σηµαντική συσχέτιση του πλούτου ειδών σε επίπεδο κοινότητας και λειτουργικής οµάδας από την καθαρή παραγωγή υπέργειας βιοµάζας. Αντίθετα, καταγράφηκε γραµµική και υπερβολική συσχέτιση της ποικιλότητας και της ισοδιανοµής ειδών, αντίστοιχα, µε την καθαρή παραγωγή υπέργειας βιοµάζας. Στο εσωτερικό κάθε επιπέδου φυτικής ποικιλότητας (1, 2, 4, 8 & 18 ειδών), ο πλούτος, η ποικιλότητα και η ισοδιανοµή ειδών δεν συσχετίστηκε µε την καθαρή παραγωγή υπέργειας
βιοµάζας. Αντίθετα, στις συνθετικές κοινότητες οκτώ ειδών, που περιέχουν στη σύνθεσή τους σταθερά τέσσερα αγρωστώδη, ο πλούτος των ψυχανθών και των µηψυχανθών ποωδών συσχετίστηκε σηµαντικά µε την υπέργεια βιοµάζα των φυτοκοινοτήτων. ∆έκα έτη µετά τη διακοπή του βοτανίσµατος, η µετάβαση των συνθετικών κοινοτήτων σε φυσικές δεν ανέδειξε καµία σχέση παραγωγικότητας – ποικιλότητας, γεγονός το οποίο καθιστά την ποικιλότητα ανεξάρτητη από τα επίπεδα παραγωγικότητας
στα πειραµατικά Μεσογειακά ποολίβαδα.
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PRODUCTIVITY–DIVERSITY RELATIONSHIP IN EXPERIMENTAL
MEDITERRANEAN GRASSLANDS: THE CASE OF THE BIODEPTH
SITE IN LESBOS
Moniaki M., Siamantziouras A.
Biodiversity Conservation Laboratory, Department of Environment,
University of the Aegean, University Hill, GR-811 00 Mytilene

The BIODEPTH research project (BIODiversity and Ecological Processes in Terrestrial
Herbaceous Ecosystems) is a plant diversity manipulation experiment, which
investigated the ecosystem functioning aspect of biodiversity in eight European
grasslands between 1996 and 1999. This research was conducted at the BIODEPTH
site in Lesbos for the growing season 2008-2009. Within a total of thirty synthetic
communities (2 m x 2 m), species richness was recorded at community and functional
group level (grasses, legumes and forbs) and net aboveground biomass production
was estimated. Regarding the statistical analysis, a simple regression analysis was
conducted using linear (y = a + bx), power (y = axb) and quadratic (y = a + bx + cx2)
model. According to the analysis of all plant diversity levels, no statistically significant
correlation was found between the species richness at community and functional group
level and net aboveground biomass production. On the contrary, the species diversity
and evenness were correlated with net aboveground biomass production using linear
and power model, respectively. Within plant diversity level (1, 2, 4, 8 & 18 species), the
species richness, diversity and evenness were not related with net aboveground
biomass production. An exception that was found within eight-species mixtures was a
statistically significant correlation between the legume and forb richness and
aboveground biomass of plant communities. Ten years without weeding, no
relationship between productivity and diversity was found with the conversion of
synthetic communities into natural one. In conclusion, diversity was not a function of
productivity in experimental Mediterranean grasslands.

238 32ο Επιστηµονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών
Καρπενήσι, 20-22 Μαϊου 2010

Η ΕΛΑΦΡΑ ΑΛΥΣΙ∆Α 2 ΤΗΣ ΜΥΟΣΙΝΗΣ: ΜΟΡΙΑΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΥ ΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ (Sparus aurata)
Μούτου Κατερίνα A.1, Marta Godina2 Στέλλα Γεωργίου1, Joaquim Gutiérrez2,
Ζήσης Μαµούρης1
1Τµήµα

Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πλούτωνος 26, 41221 Λάρισα, Ελλάδα, 2Department of Physiology, Faculty of Biology, University of Barcelona, Av.
Diagonal 645, E-08028 Barcelona, Spain

Ο λευκός µυς είναι το τελικό προϊόν της ιχθυοκαλλιέργειας. Η κατανόηση των µηχανισµών αύξησης και ανάπτυξης του λευκού µυός είναι ιδιαίτερης σηµασίας για τη βελτίωση των πρακτικών εκτροφής. Στην τσιπούρα η ελαφρά αλυσίδα 2 της µυοσίνης
(MLC2) σηµατοδοτεί την ανάπτυξη νέων λευκών µυϊκών ινών. ∆ύο ισοµορφές της
MLC2 (Α και Β) έχουν αποµονωθεί. Υπάρχουν τρία εναλλακτικά µετάγραφα της
MLC2Α που παράγονται µε επιλογή διαφορετικού σήµατος πολυαδενυλίωσης. Η έκφραση της MLC2Α περιορίζεται στο λευκό µυ και µεταβάλλεται κατά την ανάπτυξη.
Αντίθετα, η MLC2Β εκφράζεται σε περισσότερους ιστούς και εµφανίζεται πιο αργά
στην ανάπτυξη. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η περαιτέρω µελέτη της
MLC2Α ως µοριακού δείκτη αύξησης και ανάπτυξης της τσιπούρας. Προς αυτή την
κατεύθυνση, µε real-time RT-PCR προσδιορίσθηκαν: α) τα επίπεδα έκφρασης των
µεταγράφων της MLC2 κατά την ανάπτυξη, β) η ρύθµιση της έκφρασης των µεταγράφων της MLC2 κατά τον πολλαπλασιασµό και τη διαφοροποίηση των µυοβλαστών σε
πρωτογενείς καλλιέργειες µυϊκών κυττάρων της τσιπούρας, γ) η επίδραση µεταβαλλόµενων δόσεων της αυξητικής ορµόνης in vivo στην έκφραση των µεταγράφων της
MLC2 στο λευκό µυ στη φάση ταχείας αύξησης. Η έκφραση της MLC2Α αυξήθηκε
σταδιακά από τις 24hpf µέχρι τη µεταµόρφωση, όπου κορυφώθηκε και έπειτα µειώθηκε. Η έκφραση των διαφορετικών µεταγράφων ακολούθησε το ίδιο πρότυπο. In vitro, η
έκφραση της MLC2Α ακολούθησε το πρότυπο διαφοροποίησης των µυοκυττάρων. Η
έκφραση της MLC2Β επίσης αυξήθηκε κατά τη διαφοροποίηση σε χαµηλά, όµως, επίπεδα έκφρασης. Η αυξητική ορµόνη επηρέασε σηµαντικά την έκφραση της MLC2Α
κατά δοσο-ανεξάρτητο τρόπο. Συνολικά, τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν την αξιοπιστία της MLC2Α ως δείκτη των νεοσυντιθέµενων µυϊκών ινών.
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MYOSIN LIGHT CHAIN 2 IN GILTHEAD SEA BREAM (SPARUS AURATA):
A MOLECULAR MARKER OF MUSCLE DEVELOPMENT AND GROWTH
Moutou Katerina A.1, Marta Godina2, Stella Georgiou1, Joaquim Gutiérrez2,
and Zissis Mamuris1
1Department

of Biochemistry & Biotechnology, University of Thessaly, 26 Ploutonos Street,
41221 Larissa, Greece;, 2Department of Physiology, Faculty of Biology, University of
Barcelona, Av. Diagonal 645, E-08028 Barcelona, Spain

White muscle is the final product of aquaculture. Unraveling the mechanisms of its
development and growth are of great significance for the optimization of the rearing
practices and the establishment of quality markers. In gilthead sea bream, myosin light
chain 2 (MLC2) marks the phases in white muscle development at the molecular level.
Two isoforms of MLC2 (A and B) have been isolated. Three alternative transcripts of
MLC2A have been isolated, products of alternative polyadenylation site selection. The
expression of MLC2A is restricted in white muscle, whereas MLC2B exhibits a broader
tissue expression pattern and appears later in development. The purpose of the
present study was to further investigate the potential of MLC2 as a molecular marker of
muscle development and growth in sea bream. To that direction, we investigated by
the means of real-time RT-PCR a) the levels of expression of MLC2 transcripts
throughout the crucial stages of development; b) the regulation of expression of MLC2
transcripts during myoblast proliferation and differentiation in primary muscle cell
cultures of sea bream; c) the effect of growth hormone (GH) at variable doses in vivo
on the expression of MLC2 transcripts in white muscle during the on-growing phase.
MLC2A expression increased gradually from 24hpf up to metamorphosis, when it
peaked to decline afterwards. The expression of the different transcripts followed the
same pattern. MLC2B expression remained at steadily low levels throughout
development. In vitro, cumulative MLC2A expression followed myocyte differentiation
and the expression pattern of myogenin. MLC2B expression also increased during
differentiation, yet the expression levels were very low. GH significantly affected the
expression of MLC2A at a dose-independent manner, whereas it did not affect MLC2B.
Overall, the results of the present study are supportive of the establishment of MLC2A
as a marker of newly-formed muscle fibers.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Μπάγκος Π.Γ.
Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στην Βιοιατρική, Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας, Παπασιοπούλου 2-4, Λαµία 35100, pbagos@ucg.gr

Η στατιστική αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της γενετικής και ιδιαίτερα του κλάδου της
γενετικής πληθυσµών. Η ολοκλήρωση του προγράµµατος προσδιορισµού του ανθρώπινου γονιδιώµατος έχει επιφέρει επιπλέον µια µεγάλη αύξηση στη χρήση υπολογιστικών και στατιστικών µεθόδων και εργαλείων στη µελέτη της γενετικής ποικιλοµορφίας των ανθρώπινων πληθυσµών αλλά και στη διερεύνηση της συσχέτισης γενετικών πολυµορφισµών µε σοβαρές για τον άνθρωπο ασθένειες. Στην εργασία αυτή
γίνεται ανασκόπηση των κύριων ερευνητικών προβληµάτων που ανακύπτουν σε αυτό
το επιστηµονικό πεδίο και παρουσιάζονται συνοπτικά οι ερευνητικές δραστηριότητες
στο Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας. Έµφάση δίνεται στις µελέτες γενετικής συσχέτισης και
στη στατιστική µεθοδολογία της µετα-ανάλυσης, µέσω της οποίας πραγµατοποιείται
συγκέντρωση, αξιολόγηση και ανάλυση των αποτελεσµάτων από παρόµοιες µελέτες
µε σκοπό την εξαγωγή συνολικών ποσοτικών συµπερασµάτων. Παρουσιάζονται, οι
ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι αναλύσεις και οι µετα-αναλύσεις µελετών γενετικής συσχέτισης, όσον αφορά κυρίως τις ειδικές µεθόδους ανάλυσης που απαιτείται
να αναπτυχθούν λόγω της ιδιαίτερης φύσης των γενετικών δεδοµένων. Επιπλέον, παρουσιάζονται ειδικές µεθοδολογίες που αναπτύσσονται όσον αφορά τα ιδιαίτερα επιδηµιολογικά και γενετικά φαινόµενα που επηρρεάζουν το αποτέλεσµα των µελετών
αυτών, όπως η ανισορροπία σύνδεσης, η πληθυσµιακή στρωµατοποίηση και οι αλληλεπιδράσεις γονιδίων-γονιδίων και γονιδίων-περιβάλλοντος. Όλα τα παραπάνω, θα
παρουσιαστούν µέσα από προσφατα παραδείγµατα µελετών που έχουµε διεξάγει για
ασθένειες όπως η υπέρταση, το σύνδροµο πολυκυστικών ωοθηκών, η στεφανιαία
νόσος και το έµφραγµα του µυοκαρδίου. Θα συζητηθούν τέλος, τα προβλήµατα των
µεθόδων αυτών και τρόποι επίλυσής τους αλλά και πιθανές µελλοντικές κατευθύνσεις
που µπορούν να ακολουθηθούν ειδικότερα στον τοµέα του γενετικού ελέγχου σε επίπεδο πληθυσµού.
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COMPUTATIONAL AND STATISTICAL GENETICS
Bagos P.G.
Department of Computer science and Biomedical Informatics, University of Central Greece,
Papasiopoulou 2-4, Lamia, 35100 E-mail: pbagos@ucg.gr

Statistics is an indispensable part of genetics and in particular, population genetics.
The completion of the Human Genome Project brought an increasing interest in
developing computational and statistical methods and tools for the study of genetic
variability of human populations as well as for investigating the association of genetic
polymorphisms with various human diseases. In this work we review the recent trends
in the field and we present the research in the University of Central Greece. Emphasis
is given in genetic association studies, and in particular, in meta-analysis, which is a
statistical methodology with which we can collect, evaluate and analyze data from
similar studies with the aim of providing an overall quantitative measure of the
association. We present the unique features and requirements of analyses and metaanalyses of genetic association studies, related to the need of developing sound
statistical methods for analyzing the genotype data. Moreover, we discuss some
epidemiologic and genetic issues that may influence the outcome of such an analysis,
such as linkage disequilibrium, population stratification, and gene-gene and geneenvironment interactions. All issues will be presented using examples from recently
published by our group studies, concerning diseases such as hypertension, polycystic
ovaries syndrome, coronary artery disease and stroke. Finally, we will discuss
problems frequently encountered in meta-analyses and some methods to overcome
them, as well as, some possible future directions in the field, especially in relation to
genetic testing in the population level.
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΒΙΟΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ
PASTEURELLA MULTOCIDA
Μπαµπέτσα Μαρία1, ∆ρ. Aικατερινιάδου Λουκία1, Χριστίνα Βουγίδου1,
∆ρ. Αντώνιος Ζδράγκας1, Σιβροπούλου Αφροδίτη2
1Εθνικό

Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε) – Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, Πανεπιστηµιούπολη Θέρµης, 57001, Θέρµη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα,
2Τµήµα Βιολογίας, Α.Π.Θ.,

Η Pasteurella multocida είναι ένας δυνητικά παθογόνος µικροοργανισµός που προκαλεί σοβαρές λοιµώξεις – κυρίως του αναπνευστικού σε παραγωγικά ζώα. Η τετρακυκλίνη χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα στο παρελθόν όχι µόνο σε θεραπευτικά σχήµατα
αλλά και ως αυξητικός παράγοντας στην διατροφή των ζώων. Η ευρεία αυτή χρήση
της τερακυκλίνης αναµένεται να έχει επηρεάσει τη συχνότητα, το ποσοστό ανάπτυξης
και τη διασπορά ανθιστάµενων βακτηριακών στελεχών. Η παρούσα εργασία εστιάστηκε στην αποµόνωση και την µελέτη ανθιστάµενων στην τετρακυκλίνη στελεχών P.
multocida από φαινοµενικά υγιή παραγωγικά ζώα.. Για αυτόν τον λόγο αποµονώθηκαν 26 στελέχη P. multocida από αλλοιώσεις πνευµόνων (ηπάτωση) υγιών ζώων
(προβάτων, αιγών και βοοειδών) που συλλέχθηκαν από σφαγεία διαφόρων περιοχών
της Ελλάδας. Τα στελέχη αυτά ελέγχθηκαν ως προς την ανθεκτικότητα τους στην τετρακυκλίνη µε τη µέθοδο της διάχυσης των δισκίων (αντιβιόγραµµα) και µε τον προσδιορισµό της ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωσης της τετρακυκλίνης (M.I.C.) και διαπιστώθηκε ότι 14 στελέχη (53,8%) παρουσίαζε ανθεκτικότητα µε M.I.C υψηλότερη από
128 µg/ml. Τα ανθιστάµενα στελέχη ελέγχθηκαν µε PCR (αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης) ως προς την παρουσία διαφορετικών γονιδίων της ανθεκτικότητας στην τερακυκλίνη και συγκεκριµένα τα γονίδια TetA, TetB, TetH και TetM. Από τα 26 στελέχη
που ελέγθηκαν 11 (76.9%) και 2 (15.3%) έφεραν τα γονίδια TetΗ και TetB αντίστοιχα
τόσο στο χρωµοσωµικό όσο και στο πλασµιδιακό DNA. Σε ένα µόνο στέλεχος διαπιστώθηκε η παρουσία του TetΗ µόνο στο πλασµιδιακό DNA και σε κανένα από τα στελέχη που µελετήθηκαν δεν ανιχνεύτηκαν τα γονίδια TetA και TetM. Από τη µελέτη των
γονιδίων TetB και TetH για την ανεύρεση πiθανών πολυµορφισµών, διαπιστώθηκε
σε 2 στελέχη, η παρουσία ενός πολυµορφισµού του γονιδίου TetB
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STUDY OF TETRACYCLINE RESISTANCE IN STRAINS PASTEURELLA
MULTOCIDA
Mpampetsa Maria1, Dr. Ekateriniadou Loukia1, Christina Vougidou1,
Dr. Antonios Zdragas1, Sibropoulou Afroditi2
1NAGREF,

Veterinary Research Institute of Thessaloniki, NAGREF Campus of Thermi, 57001,
Thermi, Thessalonki, Greece, 2Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki

Pasteurella multocida is a potentially pathogenic microorganism that causes serious
infections in productive animals. Past years tetracycline was used widely not only as
antibiotic but also as a growth factor in feedingstuffs. It is of great importance to
analyse the percentage and the frequency of the tetracycline resistance strains
resulting from the above use. Current work is focused on the isolation and the study of
P. multocida tetracycline resistant strains. 26 strains of P. multocida isolated from lung
lesions in healthy animals (sheep, goats and cattle) were collected from
slaughterhouses and from different regions in Greece. Tetracycline resistance was
investigated using Agar Diffusion Method and Minimal Inhibitory Concentration Method
(M.I.C). From the 26 strains, a percentage up to 53,8% appeared resistance higher
than 128µg/ml. TetB, TetH and TetM genes of tetracycline were checked in the 14
most resistant strains by a PCR method. 11 strains (76.9%) and 2 strains (15.3%) have
been found to carry TetH and TetB genes respectively, in both chromosomal and
plasmid DNA. Only one strain was found carrying TetH gene in plasmid DNA. TetA and
TetM, genes have not been found in the above strains. Finally, TetB and TetH genes
were analysed for possible polymorphisms and aTetB polymorphism was investigated
in two strains.
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ΥΠΕΡΟΞΕΙ∆ΩΣΗ ΛΙΠΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΜΥ∆ΙΟΥ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (Lmk.), ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑ∆ΜΙΟΥ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΙΟΝΤΩΝ Na+/H+ (ΝΗΕ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ, NADPH ΟΞΕΙ∆ΑΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟ ΣΥΝΘΑΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
Μπανάκου Ελένη και Στέφανος Νταϊλιάνης
Τοµέας Βιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26500, Πάτρα.

Στην παρούσα εργασία µελετάται η ικανότητα του καδµίου (Cd) να προκαλεί υπεροξείδωση των µεµβρανικών λιπιδίων και βλάβες του γενετικού υλικού (DNA damage),
καθώς και τον πιθανό ρόλο που διαδραµατίζουν τόσο η αντλία ανταλλαγής ιόντων
Na+/H+ (ΝΗΕ), όσο και τα κύρια ένζυµα της διαδικασίας της αναπνευστικής έκρηξης,
NADPH οξειδάση και ΝΟ συνθάση, στην επαγωγή των τοξικών επιπτώσεων του µετάλλου, σε αιµοκύτταρα του µυδιού Mytilus galloprovincialis. Για την αντικειµενική εκτίµηση των αποτελεσµάτων και τη συγκριτική µελέτη τους χρησιµοποιήθηκαν αναστολείς της ΝΗΕ (EIPA 10 µΜ), της NADPH οξειδάσης (10 µΜ DPI) και της ΝΟ συνθάσης (10 µΜ L-NAME). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, µικροµοριακές συγκεντρώσεις Cd (0.05, 5, 10, 20 και 50 µΜ) προκαλούν υπεροξείδωση των µεµβρανικών λιπιδίων και βλάβες του DNA. Επιπλέον, αναστολή είτε της NADPH οξειδάσης (10 µΜ
DPI) είτε της ΝΟ συνθάσης (10 µΜ L-NAME) είτε της αντλίας ΝΗΕ (10 µΜ EIPA), µείωσε σηµαντικά τις τοξικές επιπτώσεις του Cd (50 µΜ), γεγονός που µας οδηγεί στο
συµπέρασµα ότι η αντλία ΝΗΕ διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην επαγωγή των οξειδωτικών επιπτώσεων του Cd, πιθανό µέσω της επαγωγής της δραστικότητας τόσο
της NADPH οξειδάσης όσο και της ΝΟ συνθάσης.
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LIPID PEROXIDATION AND DNA DAMAGE IN HAEMOCYTES OF MUSSEL
MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (Lmk.), AFTER EXPOSURE TO CADMIUM:
A POSSIBLE INVOLVEMENT OF Na+/H+ EXCHANGER AND RESPIRATORY
BURST ENZYMES NADPH OXIDASE AND NO SYNTHASE, IN THE
INDUCTION OF CADMIUM TOXIC EFFECTS
Banakou Eleni, and Stefanos Dailianis
Section of Animal Biology, Department of Biology, Faculty of Sciences, University of
Patras, 26 500, Greece.

The present study investigates cadmium (Cd) ability to enhance both lipid peroxidation
and disturbance of DNA integrity (DNA damage) in haemocytes of mussel Mytilus
galloprovincialis and the possible involvement of either Na+/H+ exchanger (NHE),
and/or the main enzymes of respiratory burst, NADPH oxidase and NO synthase, in
the induction of Cd toxic effects. Inhibitors of either NHE (EIPA 10 µΜ), or NADPH
oxidase (DPI 1 µΜ), or NO synthase (L-NAME 10 µΜ) were used, in order to verify the
role of either Cd or NHE and enzymes, in both peroxidation of membrane lipids and
DNA damage respectively. According to the results of the present study, micromolar
concentrations of Cd (0.05, 5, 10, 20 and 50 µΜ) seemed to enhance both lipid
peroxidation and DNA damage in haemocytes of mussels. Inhibition of either NO
synthase with 10 µΜ L-NAME, or NADPH oxidase with 10 µΜ DPI, significantly
attenuated Cd ability to enhance lipid peroxidation and DNA damage, thus leading to
the suggestion that Cd toxic effects could enhance NADPH oxidase and NO synthase
stimulation in haemocytes of mussels. NHE seems to play a regulatory role in the
induction of both lipid peroxidation and DNA damage in haemocytes exposed to the
metal, since its inhibition with the use of 10 µΜ EIPA significantly attenuate Cd effects
in each case. The involvement of NHE in the induction of lipid peroxidation and DNA
damage, is likely to be crucial to haemocytes exposed to heavy metals, such as Cd,
possibly through the induction of NADPH oxidase and NO synthase activity.
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ.
Μπάρκα ∆., Καλαµπαλίκη Σ.Ε, Λαύκα ∆.Γ., Φραγκοπούλου Α.Φ.
και Λ.Χ. Μαργαρίτης
Εργαστήριο Ηλεκτροµαγνητικής Βιολογίας, Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα
Βιολογίας Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη 157 84, Αθήνα.
e-mail: lmargar@biol.uoa.gr

Έντονος προβληµατισµός έχει προκληθεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη επιστηµονική κοινότητα από τις ενδεχόµενες αρνητικές επιπτώσεις των ηλεκτροµαγνητικών
(Η/Μ) πεδίων. Τόσο το µαγνητικό πεδίο που παράγεται από γραµµές µεταφοράς υψηλής και υπερυψηλής τάσης, καθώς και από υποσταθµούς της ∆ΕΗ, όσο και η Η/Μ
ακτινοβολία που εκπέµπεται από κεραίες βάσης κινητής τηλεφωνίας προκαλούν έντονη ανησυχία στους κατοίκους των γύρω περιοχών. Η ∆ιεθνής Επιτροπή Προστασίας
από τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP), σε συνεργασία µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, (WHO), και τη ∆ιεθνή Επιτροπή Προστασίας από την Ακτινοβολία,
IRPA, πρότειναν το 1998 όρια “αποδεκτής” έκθεσης του πληθυσµού στα Η/Μ πεδία µε
βάση τις θερµικές επιδράσεις που παρατηρούνται στους οργανισµούς που εκτίθενται
σε τιµές υψηλότερες από αυτές (1.000 mG για µαγνητικό πεδίο, 33 V/m για ραδιοκύµατα). Πρέπει να τονιστεί ότι διαφορετικές χώρες έχουν θεσπίσει χαµηλότερα “όρια
ασφαλείας”, λόγω των δηµοσιεύσεων για την ύπαρξη και µη θερµικών επιδράσεων.
Επιδηµιολογικές µελέτες µε τιµές έντασης εντός των αποδεκτών ορίων, έχουν καταδείξει συσχέτιση καρκινογένεσης και εκφυλιστικών νόσων του νευρικού συστήµατος σε
άτοµα που διαµένουν κοντά σε γραµµές µεταφοράς υψηλής τάσης και µετασχηµατιστές, ενώ συµπτώµατα όπως διαταραχή µνήµης, συγκέντρωσης και ύπνου, εξάντληση, πονοκέφαλοι κλπ. παρατηρούνται σε κατοίκους που διαµένουν πλησίον σταθµών
βάσης κινητής τηλεφωνίας, καθώς και σε χρήστες κινητού τηλεφώνου. Με βάση τις
µετρήσεις έντασης µαγνητικού πεδίου και Η/Μ ακτινοβολίας κεραιών σε κατοικίες και
σχολικά συγκροτήµατα από την ερευνητική µας οµάδα, σε συνδυασµό µε τα πειραµατικά µας δεδοµένα και τις ανωτέρω επιδηµιολογικές µελέτες, κρίνεται απαραίτητο η
Πολιτεία να θεσπίσει εκ νέου χαµηλότερα όρια επιτρεπόµενης έκθεσης στα Η/Μ πεδία.
Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αθηνών προς την Ερευνητική Οµάδα του Καθηγητή Λ.Χ. Μαργαρίτη.
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RISK ESTIMATION UPON THE EXPOSURE TO NON IONIZING
ELECTROMAGNETIC RADIATION
Barka D., Kalambaliki S.E., Lafka D.G., Fragopoulou A.F.,
and L.H. Margaritis
Electromagnetic Biology Lab, Department of Cell Biology & Biophysics, Faculty of Biology,
University of Athens, Panepistimiopolis 15784, Athens.
e-mail: lmargar@biol.uoa.gr

A high concern has been caused during the recent years in the scientific community for
the potential negative effects of electromagnetic fields. Both magnetic fields, produced
by high voltage power lines and electromagnetic radiation, emitted from mobile
telephony base stations, are causing severe concerns to the nearby residents. The
International Commission on Non Ionizing Radiation, (ICNIRP), in collaboration with
the World Health Organization, (WHO), and the International Commission of Radiation
Protection (IRPA), proposed, in 1998, “acceptable” exposure limits of electromagnetic
fields based on the thermal effects that are observed at the organisms being exposed
at higher levels (1.000 mG in magnetic fields, 33 V/m in RF fields). Different countries
have adopted lower safety limits due to the reported non- thermal effects.
Epidemiological studies within the acceptable limits have shown a correlation to
carcinogenesis and degenerative diseases of the nervous system in regions nearby
high voltage transmission lines and transformers. On the other hand, similar studies on
exposure to mobile phone masts, as well as cell phone users, have revealed
symptoms, such as loss of memory and concentration, sleep disturbances, fatigue,
headaches, etc. Our research team has carried out measurements concerning
magnetic fields and electromagnetic radiation from antennae in inhabited areas and
schools. Taking into consideration our measurements, our experimental data and
previous epidemiological studies, it is of great importance that the Government revises
the existing exposure limits as has been the case in several other countries.
This study was financed by the Special Account for Research Grants of the University of
Athens to the Research Group of Professor L.H. Margaritis.
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ PPARβ/δ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ
Μπαρλάκα Ελευθερία, Γαλάτου Ελευθερία, Λάζου Αντιγόνη
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
54124 Θεσσαλονίκη, e-mail: elefgala@bio.auth.gr, emparlak@bio.auth.gr

Το οξειδωτικό στρες παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της υπερτροφίας της καρδιάς και της αναδιαµόρφωσης που χαρακτηρίζει την καρδιακή ανεπάρκεια. Οι PPARs
ως µεταγραφικοί παράγοντες, εκτός από το ρόλο τους στο µεταβολισµό των λιπαρών
οξέων, φαίνεται να συµµετέχουν και σε άλλους κυτταρικούς µηχανισµούς. Σκοπός της
παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση του ρόλου του PPARβ/δ σε καταστάσεις στρες
των καρδιοµυοκυττάρων όπως είναι η υπερτροφία και το οξειδωτικό στρες. Η ενεργοποίηση του PPARβ/δ µε τον GW0742, είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της βιωσιµότητας των καρδιοµυοκυττάρων τα οποία είχαν εκτεθεί σε Η2Ο2 για τη δηµιουργία οξειδωτικού στρες. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι η έκθεση των κυττάρων στον προσδέτη του
PPARβ/δ, GW0742, είχε ως αποτέλεσµα την αναστολή της ενεργοποίησης των µεταλλοπρωτεασών (ΜΜΡ) η οποία αυξάνεται σηµαντικά παρουσία Η2Ο2. Οι ΜΜΡs αποτελούν πρωτεολυτικά ένζυµα του εξωκυττάριου χώρου που παίζουν σηµαντικό ρόλο
στην αναδιαµόρφωση της καρδιάς. Η πρόκληση υπερτροφίας µε έκθεση των κυττάρων σε φαινυλεφρίνη (ΡΕ) είχε ως αποτέλεσµα την αυξηµένη παραγωγή ελευθέρων
ριζών οξυγόνου (ROS) η οποία αναστάλθηκε πλήρως παρουσία του GW0742. Ο
προσδιορισµός της έκφρασης του PPARβ/δ και των γονιδίων-στόχων του (UCP3,
MCPT1, PDK4) µε qPCR έδειξε ότι κατά την υπερτροφία τα επίπεδά τους µειώνονται
σηµαντικά. Η έκθεση στον GW0742 επαναφέρει τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων
αυτών στα επίπεδα του µάρτυρα. Συµπεραίνεται ότι η ενεργοποίηση του PPARβ/δ
έχει προστατευτικό ρόλο στην καρδιά ενεργοποιώντας αντι-οξειδωτικούς και αντιυπερτροφικούς µηχανισµούς.
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PROTECTIVE ROLE OF PPARβ/δ IN CARDIAC HYPERTROPHY AND
OXIDATIVE STRESS
Barlaka Eleftheria, Galatou Eleftheria, Lazou Antigone
Laboratory of Animal Physiology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki 54124
Thessaloniki, e-mail: elefgala@bio.auth.gr, emparlak@bio.auth.gr

Oxidative stress plays an important role in the development of cardiac hypertrophy and
remodelling that characterizes heart failure. In addition to their role in the metabolism of
fatty acids, PPARs have been implicated in several other cellular mechanisms. The
aim of this study was to investigate the role of PPARβ/δ under cardiomyocyte stress
conditions, such as hypertrophy and oxidative stress. PPARβ/δ activation by GW0742
resulted in increased viability of cardiomyocytes that were exposed to H2O2 as an
oxidative stress insult. Furthermore, treatment of the cells with the PPARβ/δ ligand,
GW0742, resulted in inhibition of matrix metalloproteinases (MMPs), which were
significantly increased in the presence of H2O2. MMPs are protease enzymes of the
extracellular matrix that play an important role in cardiac remodelling. Induction of
hypertrophy by exposure of cells to phenylephrine (PE) resulted in increased ROS
production, which was entirely inhibited in the presence of GW0742. The determination
of PPARβ/δ and its target genes (UCP3, MCPT1, PDK4) expression by qPCR showed
that their levels were significantly reduced during hypertrophy. Exposure to GW0742
restored the expression levels of these genes at the control level. In conclusion,
PPARβ/δ activation has a protective role in the heart by activating anti-oxidant and
anti-hypertrophic mechanisms.
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝΩΝ ΣΤΗ ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΤΟΥ
ΒΑΤΡΑΧΟΥ RANA RIDIBUNDA
Μπατζιανούλη Ελένη-Τριανταφυλλιά και Θεοφιλίδης Γεώργιος
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη, email: belena@bio.auth.gr

Οι µελέτες για την ανάπτυξη των αισθητηρίων-κινητικών νευρώνων στη σπονδυλική
στήλη των αµφιβίων έχουν εστιαστεί σε νύµφες και σε νεαρά άτοµα όπου επίσης έχει
µετρηθεί η ταχύτητα αγωγής στα περιφερικά νεύρα. Σκοπός της παρούσας εργασίας
ήταν ο εντοπισµός της θέσης των κινητικών νευρώνων, που µέσω του ισχιακού νεύρου, νευρώνουν τους µυες των κάτω άκρων. Όλα τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν
in situ, στο αποµονωµένο νευρικό σύστηµα του βατράχου Rana ridibunda. Με µικροχειρουργική ανατοµία αποµονώθηκε η σπονδυλική στήλη του βατράχου και τα ισχιακά νεύρα. Το παρασκεύασµα, καθαρίστηκε και τοποθετήθηκε σε θάλαµο καταγραφής,
που περιείχε οξυγωνοµένο ορό. Για τον εντοπισµό των κινητικών νευρώνων έγινε ανάδροµη ηλεκτρική διέγερση του ισχιακού νεύρου στο επίπεδο του µηρού και καταγραφή του σύνθετου δυναµικού ενέργειας (Σ∆Ε) από διάφορα σηµεία κατά µήκος του
νωτιαίου µυελού. Το Σ∆Ε µηδενίστηκε µεταξύ του δευτέρου και τρίτου σπονδύλου,
γεγονός που µας επέτρεψε να υποθέσουµε πως εκεί σταµατούν οι κινητικοί άξονες του
ισχιακού νεύρου, άρα εκεί πρέπει να εντοπίζονται και τα σώµατα των κινητικών νευρώνων. Η ορθόδροµη διέγερση του νωτιαίου µυελού µε το ηλεκτρόδιο διέγερσης πριν
απο το δεύτερο σπόδυλο προκάλεσε τη διέγερση των εν λόγω κινητικών νευρώνων,
µέσω των αντίστοιχων συνάψεων. Το αποτέλεσµα ήταν η καταγραφή ενός Σ∆Ε που,
όµως, ήταν ασταθές και ευµετάβλητο στη συχνότητα των 100 Hz. Μετά από συνεχή
διέγερση 300 δευτερολέπτων το Σ∆Ε µηδενίστηκε, λόγω υπερφόρτωσης των συνάψεων µε ακετυλοχολίνη. Ανάλογα αποτελέσµατα, αλλά σε πολύ µικρότερο χρονικό διάστηµα (50 δευτερόλεπτα), παρατηρήθηκαν όταν το παρασκεύασµα εµποτίστηκε µε το
οργανο-φωφορικό εντοµοκτόνο, azinphos-methyl, 30 Χ10-6 Μ, έναν αναστολέα της
ακετυλοχολινεστεράσης.
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IDENTIFICATION OF THE MOTOR NEURONS IN THE SPINAL CORD OF
THE FROG RANA RIDIBUNDA
Batzianouli Eleni-Triantafyllia, and Theofilidis George
Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle
University of Thessaloniki, 54124, Thessaloniki, e-mail: belena@bio.auth.gr

The electrophysiological studies on the nervous system of the frog have been focused
on the peripheral nervous system. There are a few studies on the central nervous
system where the development of the sensory-motor synapses was studied in the
spinal cord of bullfrog tadpoles. The aim of this study was the identification of the
location of the motor neurons innervating the muscles of the lower limps of the frog. All
the experiments took place in situ. For this purpose the spinal column and the sciatic
nerves of the frog Rana ridibunda were dissected with micro-surgery anatomy process
and placed into a recording chamber. For the localization of the motor neurons the
sciatic nerve was stimulated antidromically, with stimuli of 3-5 Volts and duration of
0.01 ms, at the level of the distal part of the femur. The compound action potential
(CAP) was recorded from several positions within the exposed spinal cord. The
waveform of the CAP was digitized (30.000 ks/s) and stored in a computer for further
analysis. The recording electrode was placed in different positions along the spinal
cord. The CAP was eliminated when the recording electrode was placed between the
second and third vertebra. Thus, the area where the motor axons in the sciatic nerve
were terminated is between the second and third vertebra, indicating also the position
of the motoneurons. To verify our results the spinal cord was stimulated
orthodromically at the level of the first vertebra. In this case the CAP was, also,
recorded from the sciatic nerve, but it was unstable and fluctuating when the
stimulation frequency was 100 Hz. At this stimulation rate the CAP was eliminated after
300 seconds, due to the overload of the acetylcholinergic synapses. The same results,
were recorded when the preparation was bathed in the organophosphate insecticide,
azinphos-methyl, 30 X 10-6 M, an acetylcholinesterase inhibitor, but in a much shorter
period of time (50 seconds). Such an effect was never recorded when the orthodromic
stimulation was applied after the 4th vertebra.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΥΜΟΣΙΝΗΣ α ΚΑΙ ΤΟΥ
∆ΕΚΑΠΕΠΤΙ∆ΙΟΥ ΤΗΣ, ΠροΤα(100-109), ΝΑ ΕΠΑΓOYN ΟΓΚΟΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΟΣΟΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ IN VITRO ΚΑΙ IN VIVO
Μπέγκα Χ.1,2, Ιωάννου Κ.1, Σαµαρά Π.1, Καβροχωριανού Α.3, Χαραλάµπους Σ.3,
Θυφρονίτης Γ.2, Τσιτσιλώνη Ο.1
1Τοµέας

Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2Τµήµα
Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 3Εργαστήριο ∆ιαγονιδιακής Τεχνολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ.

Γνωρίζουµε ότι το πολυπεπτίδιο του θύµου αδένα Προθυµοσίνη α (ΠροΤα) ενισχύει
τις λεµφοκυτταρικές λειτουργίες. Η ανοσοδραστική περιοχή της εντοπίζεται στο καρβοξυτελικό άκρο και είναι το πεπτίδιο ΠροΤα(100-109). Στην εργασία µελετήθηκε η
ικανότητα της ΠροΤα και του ΠροΤα(100-10) να επάγουν ειδικές ανοσοαπαντήσεις
µέσω ενεργοποίησης των επαγγελµατικών αντιγονοπαρουσιαστικών-δενδριτικών κυττάρων. Από περιφερικό αίµα υγιών δοτών έγινε αποµόνωση µονοπύρηνων και στην
συνέχεια µονοκυττάρων, τα οποία διαφοροποιήθηκαν in vitro σε ανώριµα δενδριτικά
κύτταρα και ωρίµασαν παρουσία ΠροΤα ή ΠροΤα(100-109). Τα δενδριτικά κύτταρα
«φορτώθηκαν» µε τους αντιγονικούς επιτόπους HER2 15776 και HER2 9369 της ογκοπρωτεΐνης HER2/neu και ενεργοποίησαν αυτόλογα CD4+ και CD8+ Τ λεµφοκύτταρα,
αντίστοιχα. Ο φαινότυπος και η λειτουργικότητα των Τ κυττάρων ελέγχθηκαν µε κυτταροµετρία ροής και τις πρότυπες δοκιµασίες κυτταροτοξικότητας και κυτταρικού πολλαπλασιασµού. Η ενίσχυση της αντιγονοπαρουσίασης από την ΠροΤα και το
ΠροΤα(100-109) µελετήθηκαν και σε in vivo πειραµατικό µοντέλο όγκου, όπου ποντίκια της φυλής C57BL/6 ενοφθαλµίστηκαν υποδόρια µε συγγενικά καρκινικά κύτταρα
µελανώµατος Β16. Πραγµατοποιήθηκε η σύγχρονη και ετερόχρονη µε τα Β16 ενδοπεριτο-ναϊκή ένεση των ενισχυτικών παραγόντων GM-CSF, ΠροΤα, ΠροΤα(100-109) και
έπειτα εκχυλίσµατος αντιγονικών πεπτιδίων της κυτταρικής επιφάνειας των Β16. ∆ιαπιστώσαµε ότι η ΠροΤα και το ΠροΤα(100-109) προκάλεσαν την ύφεση ή/και την υποστροφή της ανάπτυξης των όγκων, µε αποτέλεσµα την παράταση της επιβίωσης
των πειραµατόζωων. Η ex vivo µελέτη των σπληνοκυττάρων των ποντικών επιβεβαίωσε την επαγωγή ογκοειδικών απαντήσεων και την έκπτυξη κυτταροτοξικών Τ ή/και
ΝΚ λεµφοκυττάρων.
Χρηµατοδότηση: ΙΚΥ, IKYDA 2010, Αρ. Συµβ. 165
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STUDY OF THE IMMUNOREACTIVITY OF PROTHYMOSIN α AND ITS
DECAPEPTIDE, ProTα(100-109), TO INDUCE TUMOR-SPECIFIC IMMUNE
RESPONSES IN VITRO AND IN VIVO
Bega Ch.1,2, Ioannou K.1, Samara P.1, Kavrohorianou A.3, Haralambous S.3,
Thyphronitis G.2, Tsitsilonis O.1
1Department
2Department

of Animal and Human Physiology, Faculty of Biology, University of Athens,
of Biological Applications and Technology, University of Ioannina, 3Laboratory of
Transgenic Technology, Hellenic Pasteur Institute.

The thymic polypeptide Prothymosin α (ProTα) is known for its ability to stimulate
lymphocyte functions. Its immunoreactive region is located at the carboxyl-terminal end
and is the peptide ProTα(100-109). In this project, we studied the ability of ProTα and
ProTα(100-109), to induce tumor-specific immune responses via activation of the
professional antigen presenting-dendritic cells. Using peripheral blood from healthy
donors, we isolated mononuclear cells and subsequently monocytes, which were
further differentiated in vitro into immature dendritic cells and finally were matured in
the presence of ProTα or ProTα(100-109). Dendritic cells were loaded with the
antigenic epitopes HER2 15776 and HER2 9369 of the oncoprotein HER2/neu, and were
used to prime autologous CD4+ and CD8+ Τ lymphocytes, respectively. The
phenotype and functionality of T cells were assayed via flow cytometry and the
standard methods of cytotoxicity and cellular proliferation. The enhancement of antigen
presentation by ProTα and ProTα(100-109), was also tested at an in vivo experimental
tumor model, where mice of the strain C57BL/6 were subcutaneously inoculated with
the syngeneic melanoma cancer cells B16. Concomitantly and non-concomitantly with
the B16, animals were also injected intraperitoneally with the adjuvants GM-CSF,
ProTα and ProTα(100-109) and finally with an extract of antigenic peptides derived
from the cell surface of B16. We observed that ProTα and ProTα(100-109) were able
to provoke the remission or recurrence of tumor growth, thus affecting the prolongation
of the survival of the animals. The ex vivo study of murine splenocytes verified the
induction of tumor-specific responses and the activation/expansion of cytotoxic T
or/and NK lymphocytes.
Funding: ΙΚΥ, IKYDA 2010, Contr. No. 165
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ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ RNase P ΑΠΟ ΤΟ ZYMONONAS
MOBILIS ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΤΑΓΟΥΣ ∆ΟΜΗΣ ΤΗΣ RNA ΥΠΟΜΟΝΑ∆ΑΣ ΤΗΣ
Μπίκου Μαρία1, Βασιλική Σταµατοπούλου1, Χρυσαυγή Τουµπέκη1, Μαριάνθη
Τσιτλαΐδου1, Αναστάσιος Βουρεκάς1, Αµαλία Αφένδρα2, Κωνσταντίνος ∆ραΐνας3
και ∆ιονύσιος ∆ραΐνας1
1Εργαστήριο

Βιολογικής Χηµείας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, 2Τµήµα Βιολογικών
Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 3Τµήµα Βιοχηµείας , Τµήµα Χηµείας,
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Η ριβονουκλεάση P (RNase P) είναι ένα ριβονουκλεοπρωτεϊνικό σύµπλοκο που καταλύει τη ενδονουκλεολυτική θραύση της 5΄ οδηγού αλληλουχίας των πρόδροµων µορίων tRNA. ∆ραστικότητα RNase P έχει αποµονωθεί από βακτήρια, αρχαία και ευκαρυώτες, καθώς και από µιτοχόνδρια και χλωροπλάστες. Η RNA υποµονάδα της βακτηριακής RNase P ήταν από τα πρώτα καταλυτικά RNA που ανακαλύφθηκαν και το
πρώτο που βρέθηκε ότι δρα διαµοριακά in vivo. To Zymomonas mobilis είναι ένα
Gram αρνητικό βακτήριο µεγάλου ερευνητικού ενδιαφέροντος λόγω της ικανότητάς του
να παράγει αιθανόλη µε υψηλή απόδοση και λόγω του µεγέθους του γονιδιώµατός
του, καθώς είναι σχεδόν το µισό από αυτό του E. coli. Στην παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε µερικός καθαρισµός και χαρακτηρισµός της RNase P από το Z. mobilis.
Για τον χαρακτηρισµό της ενζυµικής δραστικότητας RNase P, διεξήχθη κλωνοποίηση
της RNA και της πρωτεϊνικής υποµονάδας, οι οποίες χρησιµοποιήθηκαν σε πείραµα
ανασύστασης in vitro. Η καταλυτική δραστικότητα του ανασυσταµένου ενζύµου και
της RNA υποµονάδας µελετήθηκαν µε σάρωση θερµοκρασίας, pH και κατιόντων, απ’
όπου προσδιορίστηκαν και οι βέλτιστες συνθήκες. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε κινητική ανάλυση για τον προσδιορισµό των κινητικών σταθερών Km και Vmaxτου ολοενζύµου και της RNA υποµονάδας, χρησιµοποιώντας ως υπόστρωµα το πρόδροµο
tRNA SupS1. Από την κινητική ανάλυση προέκυψε ότι η πρωτεΐνη δεν επηρεάζει την
συγγένεια του ενζύµου για το υπόστρωµα, αλλά φαίνεται να µειώνει την απαίτησή του
σε Mg2+. Αναλύσεις βιοπληροφορικής κατατάσσουν την RNA υποµονάδα του Z.
mobilis στην οµάδα των RNA υποµονάδων τύπου Α που περιέχουν το P19 στέλεχος,
το οποίο λείπει από την RNA υποµονάδα του E. coli. Στη συνέχεια συντέθηκε ένα RNA
από το οποίο έχει απαλειφθεί το δοµικό στοιχείο P19, η απουσία του οποίου επηρεάζει σηµαντικά την καταλυτική δραστικότητα του ενζύµου και την απαίτηση σε ιόντα
NH4+,αλλά όχι σε ιόντα Mg2+.
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BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION OF THE RNase P FROM ZYMONONAS
MOBILIS AND STUDIES ON THE SECONDARY STRUCTURE OF ITS RNA
SUBUNIT
Bikou Maria1,Vassiliki Stamatopoulou1, Chrisavgi Toumpeki1, Marianthi
Tsitlaidou1, Anastassios Vourekas1, Amalia Afendra2, Constantinos Drainas3,
and Denis Drainas1
1Department

of Biochemistry, School of Medicine, University of Patras, Greece, 2Department of
Biological Applications and Technologies, University of Ioannina, Greece, 3Laboratory of
Biochemistry, Department of Chemistry, University of Ioannina, Greece

Ribonuclease P (RNase P) is a ribonucleoprotein complex that catalyzes the
endonucleolytic cleavage of the 5' leader sequence of precursor tRNAs. RNase P
activity has been identified in bacteria, archaea, and eucarya, as well as in
mitochondria and chloroplasts. Bacterial RNase P RNA was one of the first catalytic
RNAs identified and the first found to act as a multiple turnover enzyme in vivo.
Zymomonas mobilis is a Gram negative bacterium that assembles great interest due to
its ability to produce ethanol with high efficiency and its genome size, which is almost
half of that of E. Coli.
We have partially purified and characterized RNase P from Z. mobilis. The RNA and
protein subunits were cloned and used in an in vitro reconstitution assay in order to
fully characterise the RNase P enzymatic activity. The catalytic activities of the
reconstituted holoenzyme and that of the RNA subunit were studied by screening of
temperature, pH, and ionic requirements, and the optimal conditions were determined.
Furthermore, kinetic analysis occurred and the kinetic constants Km and Vmax of the Z.
mobilis RNase P holoenzyme and its RNA subunit were estimated, using the SupS1,
tRNA precursor, as substrate, revealing that the protein does not improve the affinity of
the enzyme for the substrate. It seems that its major role is to lower the magnesium
requirements for activity, probably by increasing affinity for essential Mg2+ ions.
Extensive bioinformatic analysis revealed that the RNA subunit of the RNase P from
the Z. mobilis clusters with known RNase P RNA subunits, and that its secondary
structure is of the A type containing the P19 stem, which is absent from E. coli RNase
P RNA. A mutant RNA lacking the P19 structural element was constructed and its
study revealed that the absence of P19 stem it affects considerably the catalytic
potency of the enzyme and the NH4+ requirements, but not Mg2+.
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ΤΑ ΠΕΠΤΙ∆ΙΑ ΗΒ-19 ΚΑΙ Ν6 ΠΡΟΣ∆ΕΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ TOY ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ
∆ΡΑΣΗ
Μπίρµπας Χ.1, Courty J.2 και Κατσώρης Π.1
1Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Βιολογίας. 2University Paris 12, Dept. of Biology, Paris, France.

Το HB-19 και το Ν6 είναι συνθετικά πεπτίδια που προσδένονται στην νουκλεολίνη της
κυτταρικής επιφάνειας. H νουκλεολίνη είναι µια πρωτεΐνη µοριακού βάρους 110 kDa,
που απαντάται στον πυρήνα, το κυτταρόπλασµα αλλά και στην επιφάνεια των κυττάρων, συνδεδεµένη µε διαµεµβρανικές πρωτεΐνες οπότε και δρά ως υποδοχέας χαµηλής συγγένειας αυξητικών παραγόντων, λιποπρωτεϊνών και ορισµένων ιών. Παρουσιάζει πλήθος λειτουργιών, αλληλεπιδρώντας τόσο µε πρωτεΐνες, όσο και µε νουκλεϊκά οξέα. Στη συγκεκριµένη εργασία µελετήσαµε την βιολογική δράση των πεπτιδίων
αυτών και βρέθηκε ότι αναστέλλουν τον in vitro πολλαπλασιασµό και την in vitro προσκόλληση των κυττάρων HUVEC. Τα πεπτίδια αυτά παρουσιάζουν in vivo ογκοκατασταλτική δράση και βρέθηκε να αναστέλλουν την αγγειογένεση στο σύστηµα της χοριοαλλαντοϊδικής µεµβράνης εµβρύου όρνιθας. Επίσης αναστέλλουν τη µετανάστευση
των κυττάρων HUVEC στο in vitro σύστηµα µελέτης της µετανάστευσης Boyden
chamber και αναστέλλουν την έκφραση διαφόρων αγγειογενετικών αυξητικών παραγόντων όπως ο FGF, VEGF και των υποδοχέων τους σε επίπεδο mRNA. Το HB-19,
όπως και το Ν6 επηρεάζουν την έκφραση των µεταλλοπρωτεϊνασών MMP-2 και MMP9 τόσο σε επίπεδο πρωτεϊνών όσο και σε επίπεδο έκφρασης γονιδίων. Τα πεπτίδια
HB-19 και Ν6 δεσµεύονται στη νουκλεολίνη της επιφάνειας του κυττάρου και φαίνεται
ότι για την άσκηση των βιολογικών τους δράσεων διαµεσολαβούν οι κινάσες SRC,
ERK1/2, AKT και FAK καθώς αναστέλλουν την ενεργοποίησή τους σε κύτταρα
HUVEC. Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσµατα, φαίνεται ότι τόσο το HB-19 όσο
και το Ν6 εµφανίζουν βιολογικές δράσεις που τα καθιστούν υποψήφια µόρια για αντινεοπλασµατική χρήση.
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HB-19 AND N6 PEPTIDES BIND TO CELL SURFACE EXPRESSED
NUCLEOLIN AND PRESENT ANTI ΑNGIOGENIC ACTION
Birmpas Ch.1, Courty J.2, and Katsoris P.1
1University of Patras, Department of Biology, 2University Paris 12, Dept. of Biology, Paris, France.

HB-19 and N6 are synthetic peptides that bind cell surface expressed nucleolin.
Nucleolin is a ubiquitous and multifunctional 110 kDa protein interacting with various
proteins, DNA and RNA sequences. It is involved, inter alia, in chromatin organization,
transcription, rRNA maturation, ribosome assembly and acts as a shuttling protein
between cytoplasm and nucleus. Nucleolin is expressed also in the cell surface where
it acts as a low affinity receptor of growth factors, lipoproteins and certain viruses. Cell
surface expressed nucleolin acts also as a protein chaperone, during the translocation
of bind protein through the cell. In the present work, we investigated the biological
actions of peptides HB-19 and N6. Our results suggest that HB-19 and N6 inhibit the in
vitro cell proliferation and adhesion of HUVEC cells. Furthermore, both of them inhibit
the in vivo tumor growth and angiogenesis on the chicken embryo CAM assay. These
peptides inhibit the in vitro cell migration (Boyden chamber assay) and the mRNA
expression of FGF, VEGF and their receptors in HUVEC cells. HB-19 and N6 induce
the activation of MMP-2 and MMP-9 in the level of gene and protein expression. HB-19
and N6 bind to cell surface expressed nucleolin and in its biological action possibly
involved SRC, ERK1/2, AKT and FAK kinases as ΗΒ-19 induces their activation in
HUVEC cells. Taken together, these results indicate that HB-19 and N6 could
constitute an interesting tool for tumor therapy strategy.
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ΥΠΕΡΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΠΑΡΟ∆ΙΚΗ ΠΛΑΣΜΟΛΥΣΗ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝ∆ΟΚΥΤΤΩΣΗΣ ΣΤΟΝ
ASPERGILLUS NIDULANS ΚΑΙ ΣΤΟΝ SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Μπίτσικας Βασίλης#, Μάγια Καραχάλιου#, Χρήστος Γουρνάς, Ανδρέας Παυλίδης,
Γιώργος ∆ιαλλινάς*
Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Αθήνα
15781, Ελλάδα # Ισάξια συνεισφορά, *email: diallina@biol.uoa.gr

Χρησιµοποιώντας στελέχη A. nidulans που εκφράζουν διαµεµβρανικούς µεταφορείς
σηµασµένους µε GFP1 σε υπερτονικές συνθήκες, παρατηρήσαµε άµεση εµφάνιση
στατικών φθοριζουσών κηλίδων στο επίπεδο της πλασµατικής µεµβράνης. Οι φθορίζουσες κηλίδες που παρατηρήθηκαν δεν αντιστοιχούν σε µικροπεριοχές της µεµβράνης ειδικές για µεταφορείς, καθώς συνεντοπίζονται µε άλλες µεµβρανικές πρωτεΐνες
όπως το πεπτίδιο οµόλογο της πλεξτρίνης (PH) και η SsoA t-Snare, ή τους λιπόφιλους
δείκτες FM4-64 και Φιλιπίνη. Επιπλέον, δεν εµφανίζουν χαρακτηριστικά λιπιδικών
σχεδιών ή άλλων µεµβρανικών µικροπεριοχών2. Εικόνες που έχουν επεξεργαστεί µε
αλγόριθµους απο-αλληλεπικάλυψης (deconvolution) δείχνουν ότι οι φθορίζουσες αυτές κηλίδες αντιστοιχούν σε εκτεταµένες εγκολπώσεις της µεµβράνης. Η εµφάνιση αυτών των εγκολπώσεων συνοδεύεται από µειωµένο ρυθµό αύξησης και πλήρη παρεµπόδιση τόσο της ενδοκύττωσης µέσω κλαθρίνης όσο και της ενδοκύττωσης ρευστής
φάσης3. Τα παραπάνω φαινόµενα είναι παροδικά και άµεσα αναστρέψιµα. Το υπερτονικό στρες δεν επηρέασε την τοπολογία πρωίµων (SlaB-GFP) και όψιµων (AbpAmRFP) παραγόντων του µηχανισµού ενδοκύττωσης, αλλά φαίνεται να τροποποιεί την
δυναµική οργάνωση της τροποµυοσίνης (GFP-TpmA), υποδεικνύοντας ότι η παρεµπόδιση της ενδοκύττωσης των µεταφορέων και των λιπόφιλων χρωστικών γίνεται
µέσω δυναµικής τροποποίησης της ακτίνης. Τέλος, δείξαµε την ιδιαίτερη σηµασία της
εργοστερόλης στην τοπογένεση των διαµεµβρανικών µεταφορέων, ιδιαίτερα σε συνθήκες υπερτονικού στρες. Παρόµοια φαινόµενα παρατηρήσαµε στον S. cerevisiae,
γεγονός που υποδεικνύει ότι οι ασκοµύκητες αποκρίνονται στις υπερτονικές συνθήκες
χρησιµοποιώντας παρόµοιους µηχανισµούς.
1. Pantazopoulou A, Diallinas G. FEMS Microbiol Rev. 2007, 31:657-75.
2. Grossmann G et al., J Cell Biol. 2008, 183:1075-88.
3. Peñalva MA. Fungal Genet Biol. 2005, 42:963-75.
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HYPERTONIC CONDITIONS TRIGGER TRANSIENT PLASMOLYSIS,
GROWTH ARREST AND BLOCKAGE OF ENDOCYTOSIS IN ASPERGILLUS
NIDULANS AND SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Bitsikas Vassilis#, Mayia Karachaliou#, Christos Gournas, Antreas Pavlides,
George Diallinas*
Faculty of Biology, Department of Botany, University of Athens, Panepistimioupolis, Athens
15781, Greece, #Equal contribution, *Corresponding author. e-mail: diallina@biol.uoa.gr

By using strains expressing GFP-tagged transporters1 under hypertonic conditions we
noticed the rapid appearance of static fluorescent patches within or just beneath the
plasma membrane. The fluorescent patches observed do not correspond to
transporter-specific microdomains, as they co-localize with other plasma membraneassociated molecules, such as a pleckstrin homology (PH) polypeptide and the SsoA tSnare, or the lipophilic markers FM4-64 and filipin. Furthermore, they do not show
characteristics of lipid rafts or other membrane microdomains2. Confocal microscopy
and deconvoluted images showed that fluorescent patches correspond to plasma
membrane invaginations. The appearance of these invaginations is associated with
reduced growth rate and a dramatic blockage of clathrin-dependent endocytosis of
transporters and fluid-phase internalization of FM4-643. All three phenomena are
transient and rapidly reversible. Blockage of endocytosis by hypertonicity did not affect
the cortical appearance of upstream (SlaB-GFP) or downstream (AbpA-mRFP)
endocytic markers, but modified tropomyosin topology (GFP-TpmA), suggesting that
internalization of transporters and lipophilic dyes is blocked through an effect in actin
dynamics. In addition, we showed that ergosterol levels are critical for transporter
topogenesis, especially in hypertonic media. Finally, we demonstrate that similar
phenomena exist in S. cerevisiae, which suggests that ascomycetes use common
mechanisms to respond to hypertonic stress.
1. Pantazopoulou A, Diallinas G. FEMS Microbiol Rev. 2007, 31:657-75.
2. Grossmann G et al., J Cell Biol. 2008, 183:1075-88.
3. Peñalva MA. Fungal Genet Biol. 2005, 42:963-75.
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Η ΣΥΜΠΑΤΡΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ; Η
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ Podarcis ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Mπολοκούτα Κ.1, Νικολούζου Ε.1, Παφίλης Π.2, Τσιτσιλώνη Ο.1 & Βαλάκος Ε.∆.1
1Τοµέας

Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια, 15784, Αθήνα
2Modern Greek Program, Dept. of Classical Studies University of Michigan

Η µεικτή λεµφοκυτταρική αντίδραση (mixed lymphocyte reaction MLR) χρησιµοποιείται ως δοκιµασία ελέγχου της απαντητικότητας των Τ-λεµφοκυττάρων. Η αναγνώριση
τόσο ξένων µορίων του µείζονος συµπλέγµατος ιστοσυµβατότητας (MHC) όσο και
MHC µορίων συνδεδεµένων µε αντιγονικά πεπτίδια από τον υποδοχέα των Τλεµφοκυττάρων διεγείρει τον πολλαπλασιασµό τους και εκτιµάται in vitro µέσω ενσωµάτωσης ραδιενεργού θυµιδίνης. Στην παρούσα εργασία, χρησιµοποιήσαµε ως µοντέλο 3 συµπάτρια είδη της Πελοποννήσου του γένους Podarcis, και συγκεκριµένα τα
P.peloponnesiacus, P.muralis και P. taurica όπου αποµονώσαµε σπληνοκύτταρα και
υπολογίσαµε το βαθµό ενεργοποίησης των Τ-λεµφοκυττάρων τους πραγµατοποιώντας
ξενογενείς MLR. Αναµένουµε, σε πληθυσµούς κυττάρων που εκφράζουν ίδια MHC
µόρια και παρουσιάζουν ίδια αντιγονικά πεπτίδια τα Τ-λεµφοκύτταρα να αποκρίνονται παρουσιάζοντας χαµηλό βαθµό πολλαπλασιασµού. Παράλληλα, σπληνοκύτταρα
των ζώων επωάστηκαν σε ξενογενείς MLR µε σπληνοκύτταρα του είδους P.erhardii
από το νησί της Νάξου. Οι δείκτες ενεργοποίησης των Τ-λεµφοκυττάρων που προκύπτουν, δε φαίνεται να διαφέρουν σε σχέση µε τους δείκτες ενεργοποίησης που προκύπτουν από αλλοπάτριους πληθυσµούς, όπως έχουν ήδη δηµοσιευτεί σε προγενέστερες εργασίες. Οι δείκτες ενεργοποίησης των Τ-λεµφοκυττάρων φαίνεται να σχετίζονται µε τη γενετική ποικιλότητα του πληθυσµού και πιο συγκεκριµένα µε την έκφραση συγκεκριµένων λεµφοκυτταρικών αντιγόνων όπως τα MHC µόρια.
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DOES SYMPATRY AFFECT CELL-MEDIATED IMMUNE RESPONSES? THE
CASE OF THE GENUS Podarcis (Sauria-Lacerτidae) IN PELOPONNESE
Bolokouta M.1, Nikolouzou Ε.1, Pafilis P.2, Tsitsilonis Ο.1 and Valakos E.1
1

Department of Animal and Human Physiology, Faculty of Biology, University of Athens,
Panepistimiopolis Zografou, GR-15784, Athens, Greece
2 Modern Greek Program, Dept. of Classical Studies, University of Michigan

The mixed lymphocyte reaction (MLR) is used as an analytical method for evaluating
T-cell immune responsiveness. The recognition of both foreign major histocompatibility
complex (MHC) molecules and MHC molecules associated with antigenic peptides by
the T-cell receptor stimulates their proliferation and is assessed in vitro by
incorporation of radioactive thymidine. In the current report, we performed xenogeneic
MLR using spleenocytes derived from three sympatric species of Podarcis from
Peloponnesos, namely P.peloponnesiacus, P.muralis and P.taurica. In the case where
MHC molecules and antigenic peptides presented are similar, we expect low rates of
T-cell proliferation. Concomitantly, spleen-derived lymphocytes from the afore
mentioned sympatric species were incubated in xenogeneic MLR with splenocytes
derived from P.erchardii (Naxos island). Stimulation indices assessed, seem to be fully
consistent with those obtained from allopatric species in previous reports. The
activating stimulus of T-lymphocytes appear to be related to the genetic diversity of the
population and more specifically to the expression of specific lymphocyte antigens
such as the MHC molecules.
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ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ
ΜΑΣΤΟΕΙ∆ΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΝΙΑΚΟΥ ΤΡΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ
ΚΡΑΝΙΑ (The Athens Collection)
Μωραϊτη Ε., Χοβαλοπούλου Μ., Κοίλιας Χρ.* & Σ.Κ. Μανώλης
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη 157 01 Αθήνα. E-mail: smanol@biol.uoa.gr.
* Τµήµα Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας, Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω

Ο φυλετικός διµορφισµός, ως χαρακτηριστικό των έµβιων όντων, καθώς και οι διάφορες εκφάνσεις του, είναι ένα θέµα που έχει απασχολήσει πολλούς µελετητές. Ερευνητές από διάφορους επιστηµονικούς κλάδους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν το φαινόµενο αυτό (π.χ. φυσικοί και δικαστικοί ανθρωπολόγοι, παλαιοντολόγοι κά). Ένας
εξειδικευµένος ορισµός, που αφορά κυρίως στο ανθρώπινο είδος, είναι εκείνος του
Relethford, σύµφωνα µε τον οποίο, φυλετικός διµορφισµός είναι «η κατά µέσο όρο
διαφορά στο σωµατικό µέγεθος ανάµεσα στα ενήλικα αρσενικά και τα θηλυκά άτοµα».
Μια συλλογή ανθρώπινων σκελετών αποτελεί µια αστείρευτη πηγή πληροφοριών.
Στον Τοµέα Φυσιολ. Ζώων & Ανθρώπου έχει δηµιουργηθεί µια τέτοια συλλογή και
αποτελεί το βασικό υλικό εκπόνησης διάφορων µελετών. Στη παρούσα εργασία διερευνούµε τον φυλετικό διµορφισµό στο ανθρώπινο κρανίο µε στόχο την παραγωγή
εξισώσεων που µας βοηθούν να προσδιορίσουµε το φύλο, σε διάφορες περιπτώσεις
κατάστασης διατήρησης του σκελετού. Μελετήθηκαν 207 κρανία (113 άρρενες και 94
θήλεις) και λήφθηκαν 3 µετρήσεις, 2 στο ινιακό τρήµα (µήκος και πλάτος) και το ύψος
της µαστοειδούς απόφυσης (δεξιά και αριστερά). Υπολογίστηκαν τα περιγραφικά στατιστικά και τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε διαχωριστική ανάλυση (Discriminant). Από τα
αποτελέσµατα προκύπτει πως η µαστοειδής απόφυση είναι πολύ πιο διµορφική σε
σχέση µε το ινιακό τρήµα (13,58% έναντι 5,88%). Η διαχωριστική ανάλυση έδωσε ένα
σηµαντικό ποσοστό επιτυχούς ταξινόµησης 81.30%. Η εξίσωση φύλου που προέκυψε
είναι η ακόλουθη: Y= 0,302 Χ (FML) +0,171 X (FMB) +0,375 X (MHR) +0,074Χ(MHL)
–28,54, όπου αν Υ>0 άρρεν και <0 θήλυ. Αξιολογώντας τα ευρήµατα µας και συγκρίνοντας τα µε ανάλογη έρευνα (Gapert et al. 2009) σε βρετανικό δείγµα, φαίνεται ότι ο
ελληνικός πληθυσµός έχει µεγαλύτερο βαθµό φυλετικού διµορφισµού στο ινιακό τρήµα και ο προσδιορισµός του φύλου επιτυγχάνεται µε µεγαλύτερη ακρίβεια (84,0% άρρενες και 77,9% θήλεις σε σχέση µε το βρετανικό δείγµα όπου τα ποσοστά είναι 70.7
και 69,7% αντίστοιχα. Όσον αφορά στη µαστοειδή απόφυση η σύγκριση µε αποτελέσµατα άλλης έρευνας (Nagaoka et al. 2008) έδειξε σχεδόν τα ίδια αποτελέσµατα
(>80%), γεγονός που επιτρέπει ακριβέστερο προσδιορισµό του φύλου από το κρανίο.
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SEX DETERMINATION USING MASTOID PROCESS AND FORAMEN
MAGNUM METRICS: STANDARDS FOR THE MODERN GREEK HUMAN
SKELETONS (THE ATHENS COLLECTION)
Moraiti E., Chavalopoulou M., Koilias Chr.* & S. K. Manolis
Department of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, National & Kapodistrian
University of Athens, Panepistimiopolis 15701 Athens - E-mail: smanol@biol.uoa.gr.
* Department of Informatics, Technological Educational Institute of Athens, Ag. Spyridonos,
Egaleo Athens – E-mail: koilias@teiath.gr

Sexual dimorphism as a characteristic of living beings and its various expressions is a
topic of interest for many researchers. Biological and physical anthropologists and
paleontologists are interested in the comprehension of this phenomenon. According to
Relethford′s definition, “sexual dimorphism is the average difference in body size
between male and female adults”. Relethford′s definition refers mainly to human
populations. A human skeleton collection is a mint of information. A collection like this
has been created in the Department of Animal and Human Physiology and it’s the main
sample for many studies. The goal of this study is to investigate the degree of sexual
dimorphism and generate discriminant function equations for the determination of sex
in various states of preservation. 207 skulls were studied (113 males and 94 females)
and three measurements were taken, two from the foramen magnum (length and
breadth) and the height of the mastoid process (right and left). Descriptive summary
statistics were calculated and the data were analyzed using discriminant function
analysis. The results of this research indicate that the mastoid process is much more
dimorphic than the foramen magnum (13,58% against 5,88%). The discriminant
function analysis provided an important percentage of correct classification (81,30%).
The sex determination function that was derived is Y= 0,302 Χ (FML) +0,171 X (FMB)
+0,375 X (MHR) +0,074Χ(MHL) –28,54, where Y>0 means male and Y<0 means
female. After evaluating our findings and comparing them to the results of another
research (Gapert et al. 2009), which refers to a british sample, it appears that the greek
population has a higher degree of sexual dimorphism in the foramen magnum and the
determination of sex is achieved with higher accuracy (84% males 77,9% females)
contrary to the british sample (70,7% males 69,7% females). Regarding the mastoid
process, the comparison to the results of another research (Nagaoka et al. 2008)
showed almost the same results (>80%). This fact indicates more accurate
determination of sex by using the skull.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ HSP70 ΣΤΗΝ ΕΠΑΓOΜΕΝΗ ΑΠΟ ∆ΟΞΟΡΟΥΒΙΚΙΝΗ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Νάκα Κ. Κατερίνα3, Καλαϊτζάκης Αλέξανδρος1, Ζερικιώτης Στυλιανός2, Μιχάλης Κ.
Λάµπρος3, Αγγελίδης Χαράλαµπος1, Βεζυράκη Πάτρα2
1Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, 2Εργαστήριο Φυσιολογίας Μονάδα Κυτταρικής-Μοριακής
Φυσιολογίας, 3Καρδιολογική Κλινική & Μιχαηλίδειο Καρδιολογικό Κέντρο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 45110

Η δοξορουβικίνη (DOX) αποτελεί ένα από τα πλέον γνωστά φάρµακα που η χρήση
του µπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ). Η παρούσα εργασία µελετά τον
πιθανό προστατευτικό ρόλο της πρωτεΐνης θερµικού σοκ των 70kDa (Hsp70) καθώς
και το µηχανισµό δράσης της στη βλάβη του µυοκαρδίου κατά την επαγόµενη από
DOX ΚΑ. Χρησιµοποιήθηκαν διαγονιδιακά ποντίκια (n=35) που υπερεκφράζουν την
Ηsp70 και άγριου τύπου (n=35) στα οποία έγινε χρόνια ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση
DOX (για 10 εβδοµάδες). Πριν και µετά τη χορήγηση DOX (στις 4, 6 και 10 εβδοµάδες)
µελετήθηκε µε διαθωρακική υπερηχοκαρδιογραφία η συστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας και ακολούθως τα ζώα θυσιάζονταν. Η έκπτωση της συστολικής λειτουργίας της αριστερής κοιλίας µετά τη DOX ήταν µικρότερη στα διαγονιδιακά σε
σχέση µε τα άγριου τύπου ποντίκια: ο δείκτης κλασµατικής βράχυνσης στις 10 εβδοµάδες µειώθηκε από 71% σε 67% (p=NS) στα διαγονιδιακά και από 73% σε 53%
(p<0.0005) στα άγριου τύπου ζώα (p=0.002 µεταξύ των 2 οµάδων). Η θνητότητα ήταν
επίσης µικρότερη στα διαγονιδιακά σε σχέση µε τα αγρίου τύπου ποντίκια (p<0.05).
Παράλληλα, σε πρωτογενείς κυτταρικές σειρές που αποµονώθηκαν από έµβρυα των
ποντικών, µελετήθηκε µε κυτταροµετρία ροής το ποσοστό της απόπτωσης µετά από
χορήγηση DOX και παρατηρήθηκε µείωση κατά 30% της απόπτωσης στα κύτταρα
που υπερεκφράζουν την Ηsp70. Μελετώντας τον αποπτωτικό µηχανισµό σε πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα του µυοκαρδίου των ζώων φάνηκε ότι στην επαγόµενη από DOX KA
το αποπτωτικό µονοπάτι που ενεργοποιείται περνά µέσα από την ενεργοποίηση της
κασπάσης-3. Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα της µελέτης καταδεικνύουν ότι η παρουσία της Hsp70 στο µοντέλο της επαγόµενης από δοξορουβικίνη καρδιακής ανεπάρκειας έχει προστατευτικό ρόλο για το µυοκάρδιο λόγω της µείωσης της εξαρτώµενης από την κασπάση-3 απόπτωσης.
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THE ROLE OF HSP70 IN DOXORUBICIN-INDUCED HEART FAILURE
Naka K. Katerina3, Kalaitzakis Alexandros1, Zerikiotis Stylianos2, Michalis K.
Lampros3, Angelidis Charalampos1, Vezyraki Patra2.
1Laboratory

Unit,

of General Biology, 2Laboratory of Physiology Cellular – Molecular Physiology
of Cardiology & Michaelidion Cardiac Center, Medical School, University of
Ioannina, , Ioannina, 45110

3Department

Doxorubicin (DOX) is a well known medication whose use may lead to heart failure
(HF). The aim of this study was to investigate the potential protective role of the 70kDa
heat shock protein (Hsp70), as well as its mechanism of action in the myocardial
damage induced by DOX. We studied transgenic mice that overexpress Hsp70 (n=35)
and wild type (WT) mice (n=35), in which DOX was chronically (over 10 weeks)
administered intraperitoneally. Before and after DOX initiation (at 4, 6 and 10 weeks)
transthoracic echocardiography was performed to assess left ventricular (LV) systolic
function and subsequently the animals were sacrificed. The reduction in LV systolic
function observed after DOX administration was lower in transgenic compared to WT
mice; LV fractional shortening at 10 weeks after DOX initiation was reduced from 71%
to 67% (p=NS) in transgenic and from 73% to 53% (p<0.0005) in WT animals (p=0.002
between the two groups). The mortality rate was also lower in the transgenic compared
to the WT mice (p<0.05). Furthermore, the apoptotic rate in primary cell lines isolated
from mice embryos was studied by flow cytometry after incubation with DOX and a
30% reduction in apoptosis was observed in cells over-expressing Hsp70. The study of
the apoptotic mechanism in myocardial protein extracts showed that in DOX-induced
HF the activated apoptotic pathway involves the activation of caspase-3. In conclusion,
the results of our study indicate that the presence of Hsp70 in the doxorubicin-induced
heart failure model may lead to myocardial protection due to a reduction in the
caspase-3 dependent apoptosis.
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ
AURORA A
Νάκος Κωνσταντίνος1, Αντωνιάνα Μπατσιβάρη1, Αθανάσιος Γιάννης2,
Παύλος Αγιανιάν3, Μάρτζυ Κόφφα1
1Εργαστήριο

Μοριακής Κυτταρικής Βιολογίας, Κυτταρικού Κύκλου & Πρωτεοµικής,
Βιοµοριακής ∆οµής & Λειτουργίας, Τµήµα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, , Αλεξανδρούπολη, 2Institute for Organic Chemistry,
University of Leipzig, Germany

3Εργαστήριο

Η µιτωτική κινάση Aurora A ανήκει στην οικογένεια των κινασών σερίνης/θρεονίνης. Η
κύρια λειτουργία της Aurora A εστιάζεται στην ωρίµανση των διπλασιασµένων κεντροσωµάτων. Ένας από τους πιο γνωστούς παράγοντες που λειτουργεί τόσο ως ενεργοποιητής της Aurora Α στους πόλους της ατράκτου όσο και ως υπόστρωµά της,
είναι η πρωτεΐνη TPX2. Η υπερέκφραση της Aurora A οδηγεί σε ανευπλοϋδία και συσχετίζεται µε γενωµική αστάθεια και καρκινογένεση και για το λόγο αυτό η Aurora A
έχει θεωρηθεί ως ένας σηµαντικός στόχος για ανάπτυξη αναστολέων. Στην παρούσα
µελέτη, από µία οµάδα 105 µικρών µορίων-αναστολέων, επιλέξαµε µε βάση την αναστολή της δράσης της Aurora A in vitro, δύο αναστολείς: ο ένας ανταγωνίζεται την
πρόσδεση του ATP (Tripolin Β) ενώ ο άλλος όχι (Tripolin Α). In vivo οι δύο αναστολείς
έχουν παρόµοια αλλά όχι ταυτόσιµη δράση: προκαλούν µιτωτικές ατράκτους µε περισσότερους από έναν πόλους και εµποδίζουν την σωστή στοίχιση και διαχωρισµό
των χρωµοσωµάτων. Συνδυάζοντας πειράµατα DSF (Differential Scanning
Fluorimetry), µοντελοποίησης της σύνδεσης των αναστολέων στη δοµή της Aurora Α,
καταστολή της ενεργότητας της κινάσης in vitro, αλλά και από τον in vivo φαινότυπο,
προτείνεται ότι οι δύο αναστολείς Tripolin A και Tripolin B σταθεροποιούν διαφορετικές µορφές της κινάσης (ανενεργό και ενεργό µορφή, αντίστοιχα), µε αποτέλεσµα να
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ανάλυση του ρόλου της Aurora A in vivo, αλλά και
στο σχεδιασµό µελλοντικών αναστολέων µε µεγαλύτερη συγγένεια.
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BIOLOGICAL STUDY OF MICROMOLECULAR INHIBITORS AGAINST
AURORA A
Nakos Konstantinos1, Antoniana Batsivari1, Athanassios Giannis2,
Pavlos Agianian3, Margy Koffa1
1Molecular

Cell Biology, Cell Cycle & Proteomics Laboratory, 3Biomolecular Structure &
Function Laboratory, Department of Molecular Biology & Genetics, Democritus University of
Thrace, Alexandroupolis, 2Institute for Organic Chemistry, University of Leipzig, Germany

The mitotic kinase Aurora A belongs to the Ser/Thr kinase family. The main function of
Aurora A kinase focuses on maturation of doublicated centrosomes. One of the most
known and important factors-proteins of Aurora A which act both as its activator at the
spindle poles and as a substrate, is the protein TPX2. Overexpression of Aurora A has
been shown to lead to aneuploidy, results in genomic instability and finally correlates
with carcinogenesis. For this reason Aurora A has been considered to be an important
target for developing small molecules-inhibitors. In the present study, from a panel of
105 small molecules-inhibitors, we have chosen two Aurora A inhibitors based on its in
vitro inhibition: one is an ATP competitive (Tripolin B) while the other is not (Tripolin
A). In vivo the two inhibitors have similar but not identical function: they induce the
formation of multipolar mitotic spindles and affect proper chromosome alignment and
segregation. Combining the results from DSF (Differential Scanning Fluorimetry),
docking analysis of the inhibitors on Aurora A protein structures, in vitro kinase assays
and the in vivo phenotype, we suggest that Tripolin A and Tripolin B stabilize different
forms of Aurora A kinase (the inactive and active form, respectively), therefore can be
used for disecting the role of Aurora A in vivo, as well as a scaffold for designing new
inhibitors with higher affinity.
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΥΤΑΙΝΙΚΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΕΝΤΟΜΩΝ BACTROCERA OLEAE KAI RHAGOLETIS CERASI ΜΕ IN SITU
ΥΒΡΙ∆ΙΣΜΟ
Νάκου Ι.1, ∆ροσοπούλου Ε. 1, Κοµητοπούλου Κ. 2, Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π.1
1Τοµέας

Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124, Θεσσαλονίκη, 2Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 15701, Αθήνα

Τα δίπτερα έντοµα Bactrocera oleae και Rhagoletis cerasi ανήκουν στην οικογένεια
Tephritidae, η οποία περιλαµβάνει είδη παρασιτικών εντόµων µεγάλης οικονοµικής
σηµασίας. Το έντοµο B. oleae, ο κοινός δάκος της ελιάς, προκαλεί κάθε χρόνο τεράστιες καταστροφές στην ελαιοπαραγωγή, ενώ το R. cerasi προσβάλλει καλλιέργειες
κερασιού και βύσσινου. Η µελέτη των εντόµων αυτών σε µοριακό και γενετικό επίπεδο
θεωρείται απαραίτητη για την ανάπτυξη, φιλικών προς το περιβάλλον, µεθόδων ελέγχου της εξάπλωσης και καταπολέµησής τους. Ο in situ υβριδισµός είναι ένα εξαιρετικό
εργαλείο κυτταρογενετικής ανάλυσης που επιτρέπει τον άµεσο εντοπισµό και τη χαρτογράφηση αλληλουχιών πάνω στα χρωµοσώµατα, την ανάπτυξη µοριακών δεικτών
και την αντιστοίχιση χρωµοσωµάτων µεταξύ συγγενικών ειδών. Στην παρούσα µελέτη,
µε την τεχνική του in situ υβριδισµού χαρτογραφήθηκαν στα πολυταινικά χρωµοσώµατα σιαλογόνων αδένων του B. οleae γονίδια τα οποία σχετίζονται µε τον καθορισµό
του φύλου. Συγκεκριµένα, χαρτογραφήθηκαν τα γονίδια ovo, sex-lethal, doublesex,
transformer2 και transformer στους χρωµοσωµικούς βραχίονες IL (περιοχή 2), IR (περιοχή 20), IIR (περιοχή 44), IIIR (περιοχή 64) και IVL (περιοχή 71), αντίστοιχα. Τα
παραπάνω αποτελέσµατα εµπλουτίζουν το φυσικό χάρτη των πολυταινικών χρωµοσωµάτων του B. oleae µε νέους µοριακούς δείκτες. Επιπρόσθετα, ξεκίνησε η χαρτογράφηση µοριακών δεικτών στα πολυταινικά χρωµοσώµατα του R. cerasi µε τον εντοπισµό του hsp70 γονιδιακού τόπου στην περιοχή 81 του χρωµοσωµικού βραχίονα
IVR.
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LOCALIZATION OF MOLECULAR MARKERS ON THE POLYTENE
CHROMOSOMES OF BACTROCERA OLEAE AND RHAGOLETIS CERASI
BY IN SITU HYBRIDIZATION
Nakou I.1, Drosopoulou E.1, Komitopoulou K.2, Mavragani-Tsipidou P.1
1Department

of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology, Faculty of
Sciences, Aristotle University, 54124, Thessaloniki, 2Division of Genetics and Biotechnology,
Department of Biology, University of Athens, 15701, Athens

Bactrocera oleae and Rhagoletis cerasi are insect species of great economic
importance. Bactrocera oleae, the olive fruit fly, causes annually significant loses of the
olive fruit crops, while R. cerasi infects mainly cherry trees. Molecular and genetic
studies are considered necessary for the developing of environmentally friendly
methods for insect pest control. In situ hybridization is an excellent tool for cytogenetic
analysis, direct chromosome localization of genetic sequences, establishment of
molecular markers and identification of chromosome homologies among closely related
species. In the present study, the ovo, sex-lethal, doublesex, transformer2 and
transformer genes have been mapped to the chromosomal arms IL, IR, IIR, IIIR and
IVL of B. oleae salivary gland polytene chromosomes, respectively, enriching the
physical map of B. oleae chromosomes with new molecular markers. In addition, the
hsp70 gene has been localized on the IVR chromosome arm of the polytene
chromosomes of R. cerasi.
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Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
– ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΠΟΟΛΙΒΑ∆Α
Νικολίτση Μ., Ηλιάκη Ε., Σιαµαντζιούρας Ά.
Εργαστήριο ∆ιαχείρισης Βιοποικιλότητας, Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, 811 00 Μυτιλήνη

Η διερεύνηση της σχέσης παραγωγικότητας και ποικιλότητας, κατά µήκος µιας φυσικής διαβάθµισης της εδαφικής υγρασίας, αποσκοπεί στον έλεγχο της µονοκόρυφα
κυρτόµορφης υπόθεσης, σύµφωνα µε την οποία η ποικιλότητα είναι συνάρτηση της
παραγωγικότητας. Η παρούσα έρευνα αποτελεί µία µελέτη παρατήρησης, που πραγµατοποιήθηκε σε φυσικά ποολίβαδα της Λέσβου για τις αυξητικές περιόδους 20072008 και 2008-2009. Οριοθετήθηκαν και περιφράχθηκαν δώδεκα επιφάνειες παρατήρησης µε φυσική ποώδη βλάστηση σε τρεις τοµείς (υψηλής, ενδιάµεσης και χαµηλής)
εδαφικής υγρασίας. Στο εσωτερικό κάθε επιφάνειας, καταγράφηκε οπτικά ο πλούτος
ειδών και εκτιµήθηκε µε τη µέθοδο του θερισµού η καθαρή παραγωγή υπέργειας βιοµάζας των φυτοκοινοτήτων και των λειτουργικών οµάδων. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης κατά αυξητική περίοδο και επίπεδο εδαφικής υγρασίας, δεν παρατηρήθηκε καµία στατιστικά σηµαντική συσχέτιση της ποικιλότητας, σε επίπεδο κοινότητας και λειτουργικής οµάδας, από την καθαρή παραγωγή υπέργειας βιοµάζας.
Εξαίρεση αποτέλεσε η στατιστικά σηµαντική συσχέτιση, µε τη χρήση µονοκόρυφα
κυρτόµορφης καµπύλης, του πλούτου των αγρωστωδών και των ψυχανθών από την
καθαρή παραγωγή υπέργειας βιοµάζας, στο επίπεδο χαµηλής εδαφικής υγρασίας για
την περίοδο 2007-’08. Αναλυτικότερα, καταγράφηκε έντονη αύξηση του αριθµού των
αγρωστωδών και ψυχανθών σε ακραίες τιµές υπέργειας βιοµάζας, γεγονός που µπορεί να αποδοθεί στη µεγάλη διακύµανση των τιµών της από 126.2 έως 859.9 g * m-2.
Συµπερασµατικά, στο εσωτερικό των τριών επιπέδων εδαφικής υγρασίας η ποικιλότητα είναι ανεξάρτητη από τα επίπεδα της παραγωγικότητας, πιθανόν λόγω της µικρής
διακύµανσης των τιµών της παραγωγικότητας που προκαλείται από το περιορισµένο
εύρος τιµών της εδαφικής υγρασίας. Τελικά, διαπιστώσαµε ότι δεν επαληθεύεται το
µονοκόρυφα κυρτόµορφο µοντέλο στη σχέση παραγωγικότητας – ποικιλότητας στα
φυσικά Μεσογειακά ποολίβαδα.
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THE EFFECT OF SOIL MOISTURE ON PRODUCTIVITY–DIVERSITY
RELATIONSHIP IN NATURAL MEDITERRANEAN GRASSLANDS
Nikolitsi M., Iliaki E., Siamantziouras A.
Biodiversity Conservation Laboratory, Department of Environment, University of the Aegean,
University Hill, GR-811 00 Mytilene

This research of productivity - diversity relationship along a natural soil moisture
gradient is aims to test the unimodal curve, in which diversity is a function of
productivity. This study conducted in natural Mediterranean grasslands in Lesbos
Island for the growing seasons 2007-2008 and 2008-2009. The observational station
included twelve plots with natural herbaceous vegetation separated in three soil
moisture blocks (high, medium and low). Within each plot, we optically recorded
species richness and estimated by harvesting net aboveground biomass production of
plant communities and plant functional groups. According to the analysis within
growing period and soil moisture levels, there was no statistically significant
relationship between diversity and net aboveground biomass production at the level of
community and functional group. An exception that was found was a statistically
significant correlation, using the unimodal curve, between the number of grasses and
legumes and net aboveground biomass production at the low soil moisture for the
growing season of 2007-’08. Specifically, it has recorded a strong increase of grasses
and legumes richness at the low and high level of aboveground biomass, due to the
high variation of its value (126.2 to 859.9 g * m-2). In conclusion, within the three soil
moisture levels, diversity is not related with productivity levels, probably due to low
variation of productivity caused by the limited range of soil moisture. Finally, we found
that it is not verified the hump-backed model of productivity - diversity relationship in
natural Mediterranean grasslands.
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ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ
Νικολοπούλου Ε., ∆ηµητριάδης Ε.1 και Σίδερης ∆.2
1Εργαστήριο

Γενετικής, Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο «Ο Άγιος Σάββας» 2Τοµέας Βιοχηµείας και
Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Είναι σήµερα ευρέως αποδεκτό ότι διάφορες µεταβολές που συµβαίνουν στις διαδικασίες της διαφοροποίησης, του κυτταρικού πολλαπλασιασµού και της απόπτωσης
σχετίζονται µε την εµφάνιση κακοήθειας. Πολλές από τις µεταβολές αυτές οφείλονται
στον ενεργό ρόλο των miRNAs. Η βιογένεση των miRNAs αρχίζει µε τη µεταγραφή
από την RNA polymerase II (primiRNAs) και ολοκληρώνεται σε δύο στάδια µε τη δράση των ριβονουκλεασών ΙΙΙ, Drosha και Dicer και το σχηµατισµό των pre-miRNAs και
τελικά των ώριµων miRNAs. Οι αντιδράσεις λαµβάνουν χώρα µέσα σε ένα ριβονουκλεοπρωτεϊνικό σύµπλοκο που ονοµάζεται RISC (RNA Induced Silencing Complex,
σύµπλοκο αποσιώπησης επαγόµενο από RNA). Η ακρίβεια στο ζευγάρωµα του
miRNA µε το mRNA- στόχο καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η αποσιώπηση:
είτε µέσω αποικοδόµησης του mRNA είτε µέσω καταστολής της µετάφρασής του. Επιπλέον, το δίκλωνο RNA ενεργοποιεί την 2΄,5΄ ολιγοαδενυλική συνθετάση και το
προϊόν της την RNαση L, η οποία µε τη σειρά της αποικοδοµεί όλα τα µόρια mRNA.
Η RNase κ είναι µία νέα ενδοριβονουκλεάση, η οποία διασπά επιλεκτικά τους ApG
και ΑpU φωσφοδιεστερικούς δεσµούς, ενώ σε µικρότερο βαθµό υδρολύει τους UpU
δεσµούς. Η ριβονουκλεάση αυτή εκφράζεται σε όλους τους ανθρώπινους ιστούς και
όλα τα αναπτυξιακά στάδια, αλλά και σε καρκινώµατα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της έκφρασης σε επίπεδο mRNA των 4 αυτών ριβονουκλεασών σε
διαφορετικές νεοπλασίες. Χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα RNAαπό οκτώ κυτταρικές σειρές και δείγµατα από ασθενείς µε καρκίνο του προστάτη, του µαστού, µε σαρκώµατα
καθώς και µε αιµατολογικές κακοήθειες. Παρασκευάστηκε cDNA µε τη µέθοδο της αντίστροφης µεταγραφής και σχεδιάστηκαν ειδικοί εκκινητές για τα 4 γονίδια. Η µελέτη
της έκφρασής των γονιδίων αυτών έγινε µε τη µέθοδο της PCR σε πραγµατικό χρόνο
(real-time PCR) και η ανάλυση τους µε γονίδια αναφοράς τη B2m και το HPRT. Τα
αποτελέσµατα έδειξαν διακυµάνσεις στα επίπεδα έκφρασης των ειδικών ριβονουκλεασών που µελετήθηκαν τόσο µεταξύ δειγµάτων ίδιου τύπου, όσο και διαφορετικών
οµάδων νεοπλασιών. Η µελέτη αυτή βρίσκεται σήµερα σε εξέλιξη για να γίνει συστηµατικότερη αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και πιθανή συσχέτισή τους µε άλλες κλινικοπαθολογικές παραµέτρους.
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EXPRESSION ANALYSIS OF SPECIFIC RIBONUCLEASES IN DIFFERENT
NEOPLASIAS
Nikolopoulou E., Dimitriadis E.1, and Sideris D.2
1Department

of genetics, Saint Savas Hospital. 2Department of Biochemistry and Molecular
Biology, Faculty of Biology, University of Athens.

Many alterations have been identified during cell differentiation, proliferation and
apoptosis that are associated with malignant transformations. miRNAs were found to
be involved in many of these processes. miRNA biogenesis begins with transcription
by RNA polymerase II which produces primiRNAs. Two steps are needed in order to
form primarily a premiRNA and finally a functional, mature miRNA and each one is
being controlled by two different ribonucleases, RNases III, Dicer and Drosha
respectively. The reactions take place in a ribonucleoprotein complex called RISC
(RNA Induced Silencing Complex). The complementarity between the miRNA and the
mRNA-target determines whether the result will be translational inhibition or mRNA
cleavage. The double-stranded RNA (dsRNA) activates the 2΄5΄oligoadenylate
synthetase. The product of this synthetase activates the ribonuclease L which
degrades mRNA. The ribonuclease κ is a novel RNase which preferentially cleaves
ApG and ApU phosphodiester bonds, while it hydrolyzes UpU bonds at a lower rate.
It’s widely expressed in multiple human tissues (fetal, juvenile, adult), as well as in
carcinomas. The aim of this work is tο study the expression of these 4 genes at the
mRNA level, in different neoplasias. RNA samples were selected from patients with
prostate cancer, breast cancer, sarcomata and leukemias as well as from 8 cell lines.
cDNA was synthesized using the reverse transcriptase method. Specific primers were
designed for these genes and their expression was studied using real time PCR. The
analysis was made with two reference genes B2m and HPRT. Data analysis showed
variability in the expression of these mRNAs between the same and different groups of
neoplasias. Further studies are being conducted in order to evaluate and correlate the
results with clinical-pathological parameters.
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΜΥΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ DCS 1800 MHz
Ντζούνη Μ.Π.1, Σταµατάκης Α.2 και Λ.Χ. Μαργαρίτης1
1Εργαστήριο

Ηλεκτροµαγνητικής Βιολογίας, Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής,
Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστηµιόπολις 15784, Αθήνα. e-mail: mntzouni@biol.uoa.gr,
lmargar@biol.uoa.gr
2Εργαστήριο Βιολογίας-Βιοχηµείας, Τµήµα Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, ΕΚΠΑ,
Παπαδιαµαντοπούλου 123, 11527 Αθήνα. e-mail: astam@nurs.uoa.gr

Λόγω του αδιαµφισβήτητου ρόλου της κινητής τηλεφωνίας ως µέσου επικοινωνίας των
ενηλίκων, αλλά και ανήλικων ατόµων κρίνεται αναγκαία η µελέτη των επιδράσεων της
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στον εγκέφαλο και συγκεκριµένα στη µνήµη και στη
µάθηση. Χρησιµοποιήθηκαν ως πειραµατικό υλικό αρσενικοί µύες Mus musculus στελέχους C57BL/6 ηλικίας 2,5 µηνών. Η ακτινοβόληση διήρκησε συνολικά 32 ηµέρες για
1,5 ώρα την ηµέρα και πραγµατοποιήθηκε σε ειδικά σχεδιασµένη «Μονάδα Πειραµατισµού Ζωικών Προτύπων», µε συµβατικό κινητό τηλέφωνο τιµής SAR=0,7 W/Kg, µε
σύνδεση DCS 1800 MHz και µέσης έντασης ηλεκτρικού πεδίου 17 V/m. Για τον έλεγχο
της λειτουργίας της βραχυπρόθεσµης µνήµης και συγκεκριµένα της ικανότητας ανάκτησης πρόσφατα αποθηκευµένων πληροφοριών εφαρµόστηκε η «∆οκιµασία Αναγνώρισης Αντικειµένων» (Object Recognition Task - ORT). Τα ζωικά πρότυπα χωρίστηκαν σε τρεις πειραµατικές οµάδες (n=8 µυς για κάθε οµάδα): ακτινοβοληµένη, ελέγχου (εικονικής ακτινοβόλησης) και µάρτυρα. Μετά από στατιστική ανάλυση των
µετρήσεων µε το λογισµικό SPSS διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά
(p<0,05) στην επίδοση κατά τη δοκιµασία ORT ανάµεσα στους µυς εκτεθειµένους σε
ακτινοβολία (που συνεχιζόταν κατά τη δοκιµασία ORT) για 17 ηµέρες, σε σύγκριση µε
τους µυς ελέγχου και τους µυς µάρτυρες. ∆ε διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µετά από έκθεση µόνο κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας, όπως και µετά από ακτινοβόληση για 32 ηµέρες, αλλά χωρίς παράλληλη έκθεση κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας ORT. Συνεπώς, η έκθεση των µυών σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία επιδρά
δυσµενώς στη λειτουργία της µνήµης τους, γεγονός που υποδηλώνει αντίστοιχη ενδεχόµενη επίδραση από τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στον άνθρωπο. Το εν λόγω
πείραµα συνοδεύεται από διερεύνηση εγκεφαλικών κυτταρικών αλλοιώσεων ιππόκαµπου και φλοιού σε επίπεδο υπερµικροσκοπικής ανάλυσης.
Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αθηνών προς την Ερευνητική Οµάδα του Καθηγητή Λ.Χ. Μαργαρίτη.
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EFFECT OF MOBILE PHONE DCS 1800 MHz RADIATION ON THE SHORTTERM MEMORY OF MICE MUS MUSCULUS
Ntzouni M.P.1, Stamatakis A.2, and L.H. Margaritis1
1Electromagnetic

Radiation Lab, Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, Athens
University, 15784, Athens. e-mail: mntzouni@biol.uoa.gr, lmargar@biol.uoa.gr
2Biology – Biochemistry Lab, Falulty of Nursing, School of Health Sciences, University of Athens,
Papadiamantopoulou 123, 11527 Athens. e-mail: astam@nurs.uoa.gr

Given the key role of mobile telephony as a means of communication between adults
and also teenagers it is necessary to study the effects of electromagnetic fields (EMFs)
on the function of brain and particularly in memory and learning. For this purpose, six
weeks of age Mus musculus male mice strain C57BL/6, were used as an experimental
material. The irradiation lasted for 32 days, 1.5 hours per day and was held in specially
designed “Experimental Unit of Animal Models” of the Department of Cell Biology and
Biophysics. Using real life exposure conditions, a conventional mobile phone was
utilised at a nominal SAR value of 0,7 W/Kg with a DCS 1800 MHz communication
system. The electric field density during irradiation was measured to be 17 V/m
averaged for 6 minutes. In order to test the function of short-term memory, especially
the capacity of the retrieval of recently stored information, an “Object Recognition Task
– ORT” was applied. The animals were divided into three experimental groups (n=8
mice per group): the exposed, the sham exposed and the control group. The
performance of the mice during ORT was video recorded and the preference index
(tendency to explore the new object versus the familiar) was calculated. After analysing
the data with the SPSS software, a statistically significant difference (p<0,05) was
found between the mice exposed for 17 days and being irradiated during the ORT and
the control as well as the sham exposed mice. Interestingly, no statistical difference
was observed when irradiation was given during the task or prolonged exposure for 32
days (1.5 hours per day) without EMF during ORT. Thus, exposure of mice to cell
phone electromagnetic radiation adversely induces memory impairment suggesting a
possible similar effect on mobile phone users. This experiment is being followed by
studies on brain cell lesions of hippocampus and cortex at the ultra structural level.
This study was financed by the Special Account for Research Grants of the University of
Athens to the Research Group of Professor L.H. Margaritis.
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ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ή ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΜΑΓΟΙ
Ξηροτύρης Ν.*
Εργαστήριο Ανθρωπολογίας, Τµήµα Ιστορίας & Εθνολογίας, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, E-mail: xirotiris@gmail.com
Ένα οργανωµένο κράτος διακρίνεται από τήν ικανότητά του νά δηµιουργεί καί νά συντηρεί µέ αποτελεσµατικό τρόπο τούς κατάλληλους εκείνους µηχανισµούς, οί οποίοι θα συµβάλλουν στήν παραγωγή καί
στήν διάδοση τής νέας γνώσης, αλλά καί στήν διατήρηση καί εξειδίκευση τής υπαρχούσης, κοινά αποδεκτής επιστηµονικά, γνώσης καί εµπειρίας. Οί διαδικασίες αυτές, γνωστές γενικά ώς Εκπαίδευση,
αποσκοπούν στήν δηµιουργία εξειδικευµένων οµάδων πολιτών σέ διάφορα γνωσιακά αντικείµενα,
απαραίτητα γιά τήν εν γένει λειτουργία τού Κράτους. Μία τελείως διαφορετική οµάδα δράσεων, γνωστή
ώς Παιδεία, έχει ώς στόχο τήν δηµιουργία σκεπτοµένων πολιτών, µέ βάση τίς εκπαιδευτικές διαδικασίες
καί τούς µακραίωνους κανόνες συµπεριφοράς, γνωστούς ώς Ηθική, αυτονόητα διαφόρων πολιτισµικά
αποχρώσεων. Ο συνδυασµός τών δύο αυτών στοιχείων είναι απαραίτητος γιά όλες τίς εκφάνσεις τής
κοινωνικής συµπεριφοράς καί προφανώς αναδρά νοµοτελειακά µέ τήν Εκπαιδευτική ∆ιαδικασία. Η
Πολιτική έχει ώς σκοπό τήν καλύτερη καί αποτελεσµατικότερη διακυβέρνηση κάθε συγκροτηµένης ανθρώπινης οµάδος, µέ τρόπον ώστε νά επιτυγχάνεται τό καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα στις όποιες κοινωνικές, υπό τήν ευρύτερη έννοια τού όρου, προγραµµατισµένες δραστηριότητές της. Είναι προφανές
λοιπόν ότι η Πολιτική είναι άµεσα συνδεδεµένη µέ τήν Εκπαίδευση καί τήν Παιδεία, καί µάλιστα σέ µία
εξαιρετικής σηµασίας αµφίδροµη σχέση καί αλληλεξάρτηση. Από τό λειτουργικό αυτό διαδραστικό
πλαίσιο θα επικεντρωθούµε µόνο σέ δύο παραµέτρους του, γνωστές ώς τά επιστηµονικά πεδία τής
Ιστορίας καί τής Βιολογίας. Η επιλογή αυτή βασίζεται στήν σηµασία τής, εκ τών ών ούκ άνευ, γνώσης
τής χωροχρονικής ανελικτικής πορείας κάθε κοινωνικού µορφώµατος, καθώς καί στήν ανάγκη κατανόησης τού φαινοµένου τής ζωής καί τών εξελικτικών του παραµέτρων µέσα στόν χρόνο. Οί γνώσεις αυτές
είναι απαραίτητες αφ’ ενός γιά τήν δηµιουργία διαρκών συνεκτικών δεσµών µεταξύ τών µελών κάθε
οµάδος, οί οποίοι θα βασίζονται σέ πραγµατικούς ή επινοηµένους µύθους ή γεγονότα κοινής καταγωγής καί αφ’ ετέρου στήν δηµιουργία εκείνων τών µηχανισµών κατανόησης τού φαινοµένου τής ζωής, οί
οποίοι θα προσδώσουν αντικειµενικότητα ή θα καταρρίψουν τά µυθολογικά στοιχεία καί θα βοηθήσουν
στήν αντικειµενικότερη θεώρηση τού περιβάλλοντος δράσεως. Η Πολιτική διεργασία θα καθορίσει τήν
ποιοτική καί ποσοτική διάσταση τής ροής τών πληροφοριών από τά ανωτέρω σχετικά πεδία στήν Εκπαίδευση καί στήν Παιδεία. Η ροή πληροφοριών αναγκαστικά θά προσδιορίσει καί τό επίπεδο γνώσεων τής εκπαιδευοµένης οµάδος, γεγονός τό οποίο θά έχει καθοριστική επίδραση στήν κατανόηση τού
κοινωνικού καί φυσικού περιβάλλοντος καί άρα στήν ανέλιξη καί στήν επιβίωση τής οµάδος καί γενικότερα κάθε συγκροτηµένου κοινωνικά µορφώµατος. Η περίπτωση τής ελληνικής Εκπαίδευσης καί Παιδείας αποτελεί χαρακτηριστικό, καί πρός αποφυγήν, παράδειγµα χρήσης καί κατάχρησης τών διαδικασιών αυτών, υπό τήν καθοδήγηση τών µαθητευοµένων µάγων, οί οποίες τελικά διαµορφώνουν τό γνωσιακό επίπεδο καί τό ήθος τού λαού µας.
* Προσκεκληµένος οµιλητής
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EDUCATION AND POLITICS IN GREECE (OR THE AMATEUR
ILLUSIONISTS OF KNOWLEDGE)
Xirotiris N.*
Lab of Anthropology, Faculty of History and Ethnology, Democritus University of Thrace
E-mail: xitotiris@gmail.com
An orginised State is characterised by its ability to create and efficiently maintain those
mechanisms necessary either for the production and dissemination of new knowledge, or for
the development and specialization of the existing, scientifically reliable, knowledge and
experience. All these procedures, generally known as “Education”, aim to the preparation of
bodies of citizens, who, having been specialized in various disciplines, are indispensable for
the function of the State. A different group of activities, perceived as “Culture”, aims to the
development of conscious thinkers, through both the educational process and the long lasting
behavioral standards (which obviously vary in various cultural systems), generally known as
“Morality”. The combination of the two aforementioned elements, in a continuous feed-back
with the educational process, is essential for the value aggregates of the social behavior. The
objective of Politics is to better and more efficient govern any structured human group, so as to
succeed in acquiring the optimum outcome from its planned social activities, in the broader
sense of this term. Consequently, Politics is directly related to Education and Culture, through
an interrelation and mutual dependence of major importance. Within this functional interactive
framework, we will focus to just two parameters, namely to the disciplines of History and
Biology. The criteria for this choice have to do with the significance of promoting the awareness
about the developmental process of any social structure and the comprehension of Life itself,
with all its evolutionary parameters through time. This body of knowledge is fundamental for
two reasons: firstly for the development of permanent and stable links among the members of
a population group based on real tradition, common myths, or common ancestries, and
secondly for the cultivation of cognitive mechanisms towards the better understanding of the
phenomenon of Life, the acquisition of objectivity, the rejection of mythologies and the deeper
view of the active environment. It is the Political process that shapes the qualitative and
quantitative information flow from the relevant fields of Education and Culture. The information
flow will in turn appoint the knowledge level of the trainees, which is of crucial impact for the
comprehension of the social and natural environment and consequently for the survival and the
progress of any socially structured group. The case of Education and Culture in Greece
constitutes a typical (and avoidable) paradigm of manipulation and misuse of these
procedures, under the guidance of amateur illusionists, (famuli), who nevertheless form the
cognitive level and the moral status of our people.
* Invited speaker
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ΠΕΠΤΙ∆ΙΑ-ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΗΣ ZONA PELLUCIDA ΤΕΛΕΟΣΤΕΩΝ
ΙΧΘΥΩΝ ΜΕ ΑΜΥΛΟΙ∆ΟΓΕΝΕΙΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Οικονοµίδου Β.Α., Κυριακούλη K.Γ. και Χαµόδρακας Σ.Ι.
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας,
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 157 01

Αµυλοειδή δηµιουργούνται κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, όταν πρωτεΐνες µεταπίπτουν από τη διαλυτή τους µορφή σε συσσωµατώµατα κανονικά οργανωµένων ινιδίων, τα αµυλοειδή ινίδια, τα οποία µε τη σειρά τους οργανώνονται και πιθανώτατα
προκαλούν πολλές νευροεκφυλιστικές νόσους και παθολογικές καταστάσεις, όπως τη
νόσο του Alzheimer, του Parkinson, του Huntington, τον διαβήτη τύπου II, κ.α., γνωστές µε τον γενικό όρο αµυλοειδώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις, έχει δειχθεί τελευταία
ότι, τα αµυλοειδή µπορούν να επιτελούν και προστατευτικό/λειτουργικό ρόλο και να
αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία µε την ονοµασία φυσικά προστατευτικά ή λειτουργικά αµυλοειδή, η ύπαρξη των οποίων πρωτο-προτάθηκε από την ερευνητική µας οµάδα. Σ' αυτή την κατηγορία έχει δειχθεί από την ερευνητική µας οµάδα, ότι εµπίπτει το
χόριο των ωοθυλακίων του µεταξοσκώληκα. Το πρωτεϊνικής κυρίως σύστασης
(>95%), χόριο ή βιτελλινικός φάκελος ή zona pellucida είναι γενικά το κύριο συστατικό
του κελύφους των αυγών πολλών εντόµων, ψαριών και θηλαστικών. Αυτό το πρωτεϊνικό κάλυµµα σχηµατίζει το εξωτερικό στρώµα του κελύφους και παρουσιάζει εξαιρετικές µηχανικές και φυσικοχηµικές ιδιότητες, προστατεύοντας το ωοκύτταρο και το αναπτυσσόµενο έµβρυο από περιβαλλοντικούς κινδύνους. Έχει δειχθεί επίσης ότι, το χόριο των τελεόστεων ιχθύων είναι ένα φυσικό προστατευτικό αµυλοειδές. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται, αν τµήµατα των πρωτεϊνών της ZP (zona pellucida) τελεόστεων ιχθύων εµφανίζουν δοµικά, τυπικά χαρακτηριστικά αµυλοειδών ινιδίων. Για το
σκοπό αυτό συντέθηκε ένα εξαπεπτίδιο που “αντλήθηκε” από τη συναινετική ακολουθία των ZP1-like πρωτεϊνών τελεόστεων ιχθύων. Το πεπτίδιο αυτό προβλέφθηκε από
τον συναινετικό αλγόριθµό µας πρόγνωσης ‘αµυλοειδογενών καθοριστών’,
“AMYLPRED”, ως πιθανός ‘αµυλοειδογενής καθοριστής’ και µελετήθηκαν πειραµατικά, µε ΗΜ∆ (αρνητική χρώση), περίθλαση ακτίνων-Χ, πολωτική µικροσκοπία και φασµατοσκοπία υπερερύθρου, πιθανά αµυλοειδογενή του χαρακτηριστικά.
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PEPTIDE-ANALOGUES OF ZONA PELLUCIDA PROTEINS OF
TELEOSTEAN FISHES WITH AMYLOIDOGENIC PROPERTIES
Iconomidou V.A., Kyriakouli K.G., and Hamodrakas S.J.
Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens, Athens 157 01

Under certain conditions proteins convert (misfold) from their soluble forms (native
folds) into ordered fibrillar aggregates, called amyloid fibrils. Protein aggregation and
ensued amyloid fibril formation are believed to be the cause of a large group of
diseases such as Alzheimer’s, Parkinson’s, Huntington’s, diabetes type II and others,
characterized by the general term amyloidoses. However, in some cases, amyloids
occur naturally in living organisms, which is the case with natural protective or
functional amyloids. The existence of this category of amyloids was first proposed ten
years ago by our team. We have conclusively shown that silkmoth chorion belongs to
this latter category. The chorion or vitelline envelope or zona pellucida is known to be
the major component of the eggshell of many insect, fish and mammalian eggs.
Proteins account for more than 95% of its dry mass. This proteinaceous cover forms an
outer layer of the eggshell and has extraordinary mechanical and physiological
properties, protecting the oocyte and the developing embryo from a series of
environmental hazards. Zona pellucida of teleostean fishes has been shown to be a
protective amyloid too. This study examines whether constituents of the ZP (zona
pellucida) proteins of the teleostean fishes have amyloidogenic properties. Utilizing our
predictive algorithm “AMYLPRED”, which predicts amyloidogenic determinants from
aminoacid sequences of proteins, we predicted a hexapeptide from the sequence of
ZP1-like proteins of teleostean fishes. This hexapeptide was synthesized and its
structure and self-assembly mechanisms were studied experimentally, by TEM
(negative staining), X-ray diffraction, polarizing microscopy and ATR FT-IR
spectroscopy for its possible amyloidogenic characteristics.
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ
ΕΞΑΠΕΠΤΙ∆ΙΟΥ-ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ
ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΗΣ Α-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΥ ΤΩΝ ΩΟΘΥΛΑΚΙΩΝ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΩΝ
Οικονοµίδου Β.Α., Στέφη Α., Παπανδρέου Ν.Χ. και Χαµόδρακας Σ.Ι.
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 157 01

Ως αµυλοειδή χαρακτηρίζονται εξωκυτταρικές, κυρίως, εναποθέσεις πρωτεϊνικών ινιδίων, που δηµιουργούνται από διαλυµένες πρωτεΐνες ή πεπτίδια, όταν αυτά διπλώνονται κατά ανώµαλο τρόπο και αυτοσυγκροτούνται, προκαλώντας µια σειρά ασθενειών
γνωστών ως αµυλοειδώσεων. Τελευταία, έχουν συσχετιστεί και µε µη παθολογικές
καταστάσεις µε την ονοµασία λειτουργικά αµυλοειδή. Το χόριο, το οποίο αποτελεί το
κύριο συστατικό του κελύφους των αυγών των µεταξοσκωλήκων, είναι ένα φυσικό
προστατευτικό αµυλοειδές, όπως προτάθηκε από την ερευνητική µας οµάδα πριν µια
δεκαετία. Ποσοστό µεγαλύτερο του 95% του ξηρού βάρους του χορίου αποτελείται
από πρωτεΐνες που έχουν κατηγοριοποιηθεί σε δύο κύριες οικογένειες, τις Α και Β. Οι
οικογένειες αυτές αποτελούνται από µία κεντρική συντηρητική περιοχή που πιθανόν
έχει δοµικό ρόλο και αποτελείται από επαναλαµβανόµενα εξαπεπτίδια. Προκειµένου
να βρεθεί ο µικρότερος ‘αµυλοειδογενής καθοριστής’ στις πρωτεΐνες του χορίου, σχεδιάστηκε και συντέθηκε ένα εξαπεπτίδιο-ανάλογό τους, το οποίο µελετήθηκε πειραµατικά µε Η.Μ.∆., περίθλαση ακτίνων-Χ από ίνες, φασµατοσκοπία FT-IR και πολωτική
µικροσκοπία, και παρατηρήθηκε ο σχηµατισµός ινιδίων που ικανοποιούν τα διαγνωστικά κριτήρια των αµυλοειδών ινιδίων. Επιπλέον, η έντονη παρουσία µικροκρυσταλλικών καταστάσεων σε υδατικά διαλύµατα του εξαπεπτιδίου, άνοιξε νέους δρόµους προς την κατεύθυνση της ‘αποκάλυψης’ της δοµής του σε ατοµική λεπτοµέρεια.
Η συλλογή πρόσφατων περιθλασιγραµµάτων από ίνες και η µελέτη των ανακλάσεων
µε τη χρήση κατάλληλου λογισµικού (DICVOL06) έδωσαν λύση στο ορθοροµβικό
κρυσταλλικό σύστηµα, µε συγκεκριµένες διαστάσεις κυψελίδας, ενώ η παράλληλη
εφαρµογή τεχνικών κλασσικής κρυσταλλογραφίας έδωσε ευοίωνα προκαταρκτικά αποτελέσµατα για τη λύση της δοµής του σε ατοµική διακριτικότητα.
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ATTEMPTS TO DETERMINE AT ATOMIC RESOLUTION THE STRUCTURE
OF A HEXAPEPTIDE-ANALOGUE OF SILKMOTH CHORION PROTEINS
Iconomidou V.A., Stefi A., Papandreou N.C., and Hamodrakas S.J.
Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens, Athens 157 01

Amyloids are insoluble fibrous protein aggregates of amyloid fibrils, which are
abnormally deposited, usually extracellularly, in organs/tissues and cause many
diseases called amyloidoses. Recently, they have also been associated with nonpathological, functional structures under the name functional amyloids. We were the
first, worldwide, to propose, 10 years ago, that silkmoth chorion, which is the major
component of the eggshell, is a natural protective amyloid, namely, the existence of
functional amyloids. More than 95% of its dry mass consists of proteins that have been
classified into two major classes, the A and the B. Both classes have a conservative
central domain that plays an important structural role and consists of tandemly
repeating hexapeptides. In order to unravel the shortest ‘amyloidogenic determinant’ in
chorion proteins that induces the formation of amyloid fibrils, we designed and
synthesized a hexapeptide-analogue of the tandemly repeating hexapeptides that
characterize the central domain of the A-class chorion proteins. Folding and selfassembly mechanisms of this hexapeptide were studied experimentally by T.E.M., Xray fiber diffraction, FT-IR and polarizing microscopy and it was found that it forms, in a
variety of conditions, amyloid-like fibrils. Furthermore, the presence of microcrystallites
in water solutions of this hexapeptide has opened new routes for the determination of
its structure at atomic resolution. X-ray diffraction patterns indicate that this peptide
crystallizes in an orthorhombic crystal system, with certain unit cell dimensions. Parallel
implementation of conventional crystallographic techniques gave promising preliminary
results for the solution of its structure at atomic resolution.
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ΕΝΑ ΕΠΤΑΠΕΠΤΙ∆ΙΟ ΠΙΘΑΝΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ
ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΑΜΥΛΟΕΙ∆ΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ
Οικονοµίδου Β.Α., Φειδά ∆., Χαµόδρακα Ε.Σ. και Χαµόδρακας Σ.Ι.
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 157 01

Το BNP (Brain Natriuretic Peptide) είναι µία νατριουρητική ορµόνη που εκκρίνεται από
τις κοιλίες της καρδιάς και περνά στην κυκλοφορία του αίµατος. Παράγεται ως προπρο-ορµόνη, η οποία µετά την αποκοπή του πεπτιδίου οδηγητή, ωριµάζει µε ειδικές
πεπτιδάσες που διαχωρίζουν το ώριµο BNP, που αποτελείται από 32 αµινοξικά κατάλοιπα, από το αµινοτελικό άκρο της προ-ορµόνης, NT pro-BNP, που αποτελείται από
76 αµινοξικά κατάλοιπα. Σε περιπτώσεις τοιχωµατικής τάσης των κοιλιών της καρδιάς, αυξάνονται τα επίπεδα έκφρασης του BNP από τα µυοκύτταρα των κοιλιών της
καρδιάς, γεγονός που οδηγεί σε σηµαντική αύξηση των συγκεντρώσεων του BNP και
του ΝΤ-proBNP στο αίµα, µε αποτέλεσµα το NT-proBNP να αποτελεί σήµερα ένα έµπιστο βιοδείκτη για την ανίχνευση και πρόγνωση καρδιακών αµυλοειδώσεων και
συνολικότερα για την εµφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας. Αν και οι καρδιακές αµυλοειδώσεις σχετίζονται µε διάφορα πρωτεϊνικά µόρια, µελέτες έχουν δείξει ότι στα αµυλοειδή ινίδια της αµυλοείδωσης των κόλπων της καρδιάς (isolated atrial amyloidosis),
εντοπίζονται το ANP (Atrial Natriuretic Peptide), µία συγγενική µε το BNP νατριουρητική ορµόνη, το BNP καθώς και οι προ-ορµόνες τους. Με τη βοήθεια του διαδικτυακού
µας εργαλείου AMYLPRED, που είναι µία συναινετική µέθοδος πρόγνωσης της ‘αµυλοειδογενούς προδιάθεσης’ πρωτεϊνικών µορίων, προβλέφθηκε ένα επταπεπτίδιο
στην ακολουθία του pro-BNP, στην περιοχή του NT pro-BNP, ως πιθανός ‘αµυλοειδογενής καθοριστής’ και µελετήθηκαν πειραµατικά τα αµυλοειδογενή του χαρακτηριστικά, αφού έγινε η σύνθεσή του. Επιβεβαιώθηκε µε Ηλεκτρονική Μικροσκοπία ∆ιέλευσης, Περίθλαση Ακτίνων-Χ, φασµατοσκοπία ΑΤR FT-IR και Πολωτική Μικροσκοπία
ότι το πεπτίδιο δηµιουργεί αµυλοειδή ινίδια και είναι πιθανώτατα υπεύθυνο για την
εκδήλωση της κολπικής αµυλοείδωσης της καρδιάς (isolated atrial amyloidosis). ∆ιερευνώνται πιθανοί τρόποι παρεµπόδισης εκδήλωσης της συγκεκριµένης αµυλοείδωσης.
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AMYLOIDOGENIC PROPERTIES OF A HEPTAPEPTIDE IN THE
N-TERMINAL PRO-BRAIN NATRIURETIC PEPTIDE (NT pro-BNP)
Iconomidou V.A., Feida D., Hamodrakas E.S., and Hamodrakas S.J.
Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens, Athens 157 01

BNP (Brain Natriuretic Peptide) is a natriuretic peptide synthesized in heart ventricles
as a 134-aminoacid polypeptide, which then becomes a 108-aminoacid polypeptide
pro-hormone BNP (pro-BNP) after cleavage of the signal peptide. The mature form of
BNP, which consists of 32 amino acid residues, is located at the C-terminus of proBNP, and NT pro-BNP (Ν-terminal pro-BNP) is a 76-aminoacid polypeptide, which
remains after the cleavage of the pro-hormone. Natriuretic peptides (BNP, ANP) are
secreted in the blood and they control body fluids and electrolyte balance, causing
diuresis. BNP synthesis and secretion is activated by cardiac myocyte stretch resulting
to an increase of the concentration of BNP and NT pro-BNP in the blood. NT pro-BNP
is considered to be the most powerful biomarker for diagnosis and prognosis of cardiac
amyloidosis and heart failure in general. In one specific case of cardiac amyloidosis,
isolated atrial amyloidosis, the presense of ANP (Atrial Natriuretic Peptide), BNP and
their precursor peptides has been identified in atrial amyloid fibrils. With the aid of
AMYLPRED, our online consensus prediction tool for ‘amyloidogenic propensity’ of
protein molecules, we predicted a heptapeptide as a possible ‘amyloidogenic
determinant’ in the NT pro-BNP region. This heptapeptide was synthesized and its
amyloidogenic properties were studied experimentally, utilizing Transmission Electron
Microscopy, X-ray diffraction, ATR FT-IR and polarizing microscopy. It was
conclusively shown that it forms amyloid-like fibrils in vitro, in a variety of conditions.
This peptide is now the target of efforts towards inhibiting formation of isolated atrial
amyloid.
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AΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ:
ΙΙ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
Ουζούνης Χρ.*
Center for Bioinformatics, King’s College, UK

Οι δοµικές και λειτουργικές αλληλεπιδράσεις των βιολογικών µακροµορίων ενός κυττάρου συγκροτούν τα βιοµοριακά συστήµατα. Τυπικά παραδείγµατα αποτελούν τα δίκτυα γονιδιακής
ρύθµισης (που συνήθως αναλύονται από µικροσυστοιχίες γονιδιακής έκφρασης) και τα δίκτυα
πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων. Η µαθηµατική ανάλυση των βιοµοριακών συστηµάτων στο
πλαίσιο της θεωρίας δικτύων, έδειξε ότι οι συνδέσεις µέσω δοµικών η λειτουργικών αλληλεπιδράσεων, ακολουθούν αρχές που ισχύουν και σε άλλα, µη βιολογικά συστήµατα. Για παράδειγµα οι συνδέσεις των πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων, ακολουθούν αυτο-όµοια κατανοµή, παρόµοια µε αυτήν του διαδικτύου. Είµαστε σήµερα σε θέση να κατανοήσουµε σε βάθος βιολογικά,
κοινωνικά και τεχνολογικά δίκτυα επικοινωνίας, χρησιµοποιώντας καινοτόµες τεχνικές ανάλυσης
και µοντελοποίησης, που αναδεικνύουν τα κοινά χαρακτηριστικά δοµής, λειτουργίας και εξέλιξης.
Ως µοντέλο-οργανισµό προτείνουµε το Mytilus galloprovincialis για το οποίο έχουµε αναπτύξει
µεθοδολογίες που ανάγουν τις µοριακές «ενότητες» σε επίπεδο ιστών και την απόκριση του βιοµοριακού δικτύου στην ανάπτυξη και την ιστο-ειδική λειτουργία. Επειδή το µύδι ανήκει σε µια
µοναδική κλάση ζωικών οργανισµών, που στην ενήλικη µορφή τους δεν έχουν τη δυνατότητα
κίνησης, η βιολογία του είναι στενά συνδεδεµένη µε την απόκρισή του σε συνθήκες περιβαλλοντικής καταπόνησης. Η υφιστάµενη βάση δεδοµένων για τη µαζική έκφραση γονιδίων και πρωτεϊνών συµπληρωµένη µε δικά µας δεδοµένα δηµιουργεί προϋποθέσεις ανίχνευσης ιστο-ειδικών
εκφράσεων που σχετίζονται µε τη λειτουργία της πέψης, αναπνοής, άµυνας κτλ. σε σχέση µε
περιβαλλοντικούς παράγοντες. Με αυτό το τρόπο από το κυτταρικό επίπεδο, µπορούµε να επεκταθούµε σε γενετικά δίκτυα υψηλότερης πολυπλοκότητας στα οποία υπεισέρχονται επιπλέον
µετρήσιµες µεταβλητές, οι οποίες αφορούν στην ανατοµία, φυσιολογία και ανάπτυξη των οργανισµών. Στη συνέχεια, θα µελετηθούν οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής στοχαστικότητας στα
γενετικά δίκτυα. Με αυτό το τρόπο θα κατανοηθούν καλύτερα οι αναδυόµενες λειτουργίες του
οργανισµού, οι οποίες δύνανται να αξιοποιηθούν χρησιµοποιώντας τον οργανισµό ως βιοαισθητήρα. Στο πλαίσιο αυτό το γενετικό δίκτυο του µυδιού προσφέρεται ως µοντέλου για τη µελέτη της Λευχαιµίας, έναν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα φαινότυπο µε συµπτώµατα και µοριακές λειτουργίες ανάλογες µε καρκίνους του ανθρώπου.
* Προσκεκληµένος οµιλητής

** Στην εργασία αυτή συµµετείχαν και οι Σκούρας Ζ., Παντζαρτζή Χ., Παντής Ι., Σγαρδέλης Στ.,
Αντωνίου Ι.
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FROM INFORMATION COMPLEXITY TO THE NETWORKS OF LIFE:
ΙI. COMPUTATIONAL BIOLOGY AND GENETIC NETS
Ouzounis Chr.*
Center for Bioinformatics, King’s College, UK

Βiomolecular systems are defined by the physical or functional interactions between
basic macromolecules within cells. The networks of gene regulation (usually analyzed
by gene expression microarrays) and protein interactions are such examples. The
mathematical analysis of biomolecular systems in the frame of the theory of complex
networks, has confirmed the fact that the links of physical or functional interactions that
have been detected by large-scale methods follow principles that are the same in
other, non-biological systems. One example is the connectivity distribution in protein
interactions, which follows the so-called self-similar (scale-free) distribution and small
world structure of the internet and the www. As a result, we are in a position to better
understand either natural (biological) or artificial (technological) networks using similar
analytical techniques which mark out the common structural, functional and
evolutionary characteristics of these systems. As a toy model for these studies we
have selected the mussel Mytilus galloprovincialis for which we have developed
methods for the study of the molecular units at the tissue level, and the response of the
biomolecular network in the development and the tissue-specific functions. As mussel
belongs to a unique class of organisms who do not move, their biology is strongly
linked with their response mechanisms to environmental stress. Our data combined
with the available database for the gene and protein expression, give the possibility to
identify tissue-specific expressions associated with functions like digestion, respiration,
defense related to environmental influences. In this way we may extend the study from
the cellular level to genetic networks of higher complexity, characterized by new
measurable variables related to the anatomy, physiology and the development of the
organisms. Τhe influence of environmental stochasticity upon the genetic networks will
be studied at the next stage. The emergent properties of the organisms will be better
understood and be useful using the organism as a bio-sensor. In this framework the
genetic network of mussels is a model for leukemia, an interesting phenotype with
symptoms and molecular functions similar to human cancer.
* Invited speaker *,

** In this work they were participated Scouras Z., Pantzartzi Chr., Pantis I., Sgardelis St.,
Antoniou I.
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ DKK1 ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
Παληού Χ., Κοροµηλά Θ., Λοΐζος Χ., Αλεπόρου- Μαρίνου Β., Κόλλια Π.
Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου, Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας,
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη 157 01 Αθήνα

Η οστεοπόρωση είναι µία πολυπαραγοντική νόσος µε έντονο γενετικό υπόβαθρο που
χαρακτηρίζεται από µειωµένη Οστική Πυκνότητα (BMD) και αυξηµένο κίνδυνο κατάγµατος. Εκτός από τους γενετικούς παράγοντες, καθοριστικό ρόλο στην παθογένεια της
ασθένειας παίζουν και οι περιβαλλοντικοί, φυλετικοί, ορµονικοί και διατροφικοί παράγοντες. Τελευταίες µελέτες δείχνουν αυξηµένη συσχέτιση της νόσου µε πλήθος γονιδίων. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε το νέο, υποψήφιο για οστεοπόρωση, γονίδιο Dickkopf-1 (DKK1) που συµµετέχει στην αναστολή του σηµατοδοτικού µονοπατιού
Wnt/β-κατενίνης, το οποίο παίζει σηµαντικό ρόλο στην οστική αναδόµηση. Μελετήθηκαν 21 οστεοπορωτικές γυναίκες και 6 φυσιολογικές (οµάδα ελέγχου) από τις οποίες
αποµονώθηκε DNA από το περιφερικό αίµα (QIAmp DNA mini kit, QIAGEN). Επιλέχθηκαν και σχεδιάστηκαν επτά ζεύγη εκκινητών µε σκοπό τη µελέτη ολόκληρης της
αλληλουχίας του γονιδίου DKK1. Ακολούθησε ενίσχυση του γονιδίου µε PCR και τα
προϊόντα PCR υποβλήθηκαν σε ανάλυση αλληλουχίας νουκλεοτιδίων (sequencing). Η
ανάλυση αλληλουχίας του γονιδίου ανέδειξε την ύπαρξη τριών νέων µονονουκλεοτιδικών πολυµορφισµών (Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs). Συγκεκριµένα, τα
ποσοστά των πολυµορφισµών που εντοπίστηκαν σε οστεοπορωτικούς ασθενείς είναι:
66.7% για την πολυµορφική θέση T>C ν. 1087, 57.1% για την αλλαγή T>C ν. 1200 και
61.9% για το αλληλόµορφο G στη θέση 2231A>G. Αντίθετα, στην οµάδα ελέγχου οι
πολυµορφισµοί T>C ν. 1087, T>C ν. 1200, A>G ν. 2231 εµφανίζονται σε ποσοστό
20%. Συµπερασµατικά, φαίνεται να υπάρχει θετική συσχέτιση των ανωτέρω νέων πολυµορφισµών µε την οστεοπόρωση, αν και απαιτείται µεγαλύτερος αριθµός δειγµάτων
για τη διεξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων.
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SNPs ANALYSIS ON DKK1 GENE IN OSTEOPOROTIC WOMEN
Paliou X., Koromila Th., Loizos X., Aleporou- Marinou B., Kollia P.
Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, National & Kapodistrian
University of Athens, Panepistimiopolis 157 01 Athens, Greece

Osteoporosis is a common disease characterized by reduced bone density (BMD) and
microarchitectural deterioration of bone tissue with a consequent increase in bone
fragility and susceptibility to fracture. Despite many factors such as environmental,
nutritional, hormonal, racial are implicated in the pathogenesis of osteoporosis, a large
number of genes have been proposed as being involved in this disease. In this study,
we have focused on a new candidate gene for osteoporosis called Dickkopf-1 (DKK1)
because of its inhibiting role in Wnt / beta-catenin signaling pathway. This particular
pathway is involved in bone formation and remodelling. For that reason, we examined
21 Greek women with osteoporosis as well as 6 control samples. DNA was extracted
from peripheral blood (QIAmp DNA mini kit, QIAGEN) and amplified using Polymerase
Chain Reaction (PCR) technique with primers (7 pairs) specific for DKK1 gene
including the whole gene. According to the Sequencing analysis, we demonstrated
three novel Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) in osteoporotic women: T>C nt.
1087 (66,7%), T>C nt. 1200 (57,1%) and A>G nt. 2231 (61,9%). In comparison, the
ratio of the SNPs in the control group were T>C nt. 1087(20%), T>C nt. 1200(20%) and
A>G nt. 2231(20%). In conclusion, a larger number of subjects is necessary for better
correlation between DKK1 gene and osteoporosis.
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AΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ:
ΙΙΙ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ
Παντής Ι.*
Τµήµα Βιολογίας ΑΠΘ

Τα οικολογικά δίκτυα παρουσιάζουν υψηλό βαθµό πολυπλοκότητας λόγω του ότι εµπεριέχουν βιολογικά, περιβαλλοντικά, διαχειριστικά και οικονοµικοκοινωνικά χαρακτηριστικά µε τις επαγόµενες ισχυρές αλληλεξαρτήσεις. Ένα απλό παράδειγµα οικολογικού δικτύου µε τα προαναφερόµενα χαρακτηριστικά είναι το δίκτυο προστατευόµενων περιοχών Natura 2000, το οποίο αποτελεί το κύριο εργαλείο πολιτικής για τη
διατήρηση και προστασία της Βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Επιλέγοντας µια προστατευόµενη περιοχή επιδιώκουµε να προστατεύσουµε το σύνολο της Βιοποικιλότητας σε αυτήν όπως µπορεί να εκφραστεί στα διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης των
βιολογικών συστηµάτων. ∆εχόµαστε ότι οι περιοχές που συνθέτουν το ∆ίκτυο λειτουργούν συµπληρωµατικά ικανοποιώντας συγκεκριµένα κριτήρια µε στόχο την προστασία της συνολικής Βιοποικιλότητας που το δίκτυο αντιπροσωπεύει. Ως κόµβοι
µπορούν να θεωρηθούν οι προστατευόµενες περιοχές ενώ οι σύνδεσµοι των κόµβων
και τα βάρη τους µπορούν να προσδιοριστούν µε βάση το πλήθος των µη κοινών χαρακτηριστικών της βιοποικιλότητας. Ως βάρη των συν-δέσεων ορίζονται κατά περίπτωση, πχ ο αριθµός των µη κοινών ειδών ή τύπων οικο-τόπων ή κάποιο άλλο εναλλακτικό κριτήριο επιλογής (πχ έλλειψη κοινών ενδηµικών ειδών). Ωστόσο η δοµή, η
λειτουργία και η ευρωστία του δικτύου έχει έντονη κοινωνική και πολιτική διάσταση
αφού οι συνδέσεις και τα βάρη αυτών µπο-ρούν να µεταβληθούν ανάλογα µε τις προτεραιότητες των πολιτικών διατήρησης και προστα-σίας που τίθενται σε Ευρωπαϊκό,
Εθνικό και Τοπικό επίπεδο. Εποµένως η µελέτη των δικτύων Προστατευόµενων Περιοχών αποτελεί απαραίτητο δεδοµένο για την τεκµηρίωση των πολιτικών αποφάσεων
που αφορούν στη χωροθέτηση περιοχών και φορέων διαχείρισης. Παράλληλα µπορούν να εξεταστούν οι µηχανισµοί µεταβολής και εξέλιξης των δικτύων αυτών στο
πλαίσιο της περιβαλλοντικής στοχαστικότητας. Ως παράδειγµα εξετάζουµε την κλιµατική αλλαγή και τις επιπτώσεις αυτής στη δοµή και την εξέλιξη του δικτύου Natura, αναφορικά µε τις πιθανές αλλαγές των χωρικών προτύπων εξάπλωσης των ειδών.
* Προσκεκληµένος οµιλητής

** Στην εργασία αυτή συµµετείχαν και οι Σγαρδέλης Στ., Μαζάρης Α., Ουζούνης Χ., Σκούρας
Ζ., Αντωνίου Ι.
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ΙΙΙ. ECOLOGICAL NETWORKS
Pantis I.*
School of Biology AUTh

The ecological networks are really complex systems since they combine a series of
biological, environmental, management and socioeconomic attributes but also their
interactions. During the last years, network analyses has increasingly used in order a)
to describe the basic units of ecological networks and b) to study the structure of the
links and their functionally. The networks of protected areas Natura 2000, the basic
policy instrument for the biodiversity conservation of the EU, could be considered as an
example of such a complex ecological network. By selecting a potential protected area
we aim to preserve diversity units as these could be expressed by the different
functional and structural levels of biological systems. The areas that making up the
network complement one the other, satisfying specific criteria in order to maximize
biodiversity conservation. In such a network, protected area could be considered as
nodes, while the links of these nodes could be defined based on the common
biodiversity features among the selected nodes. Every link demonstrates that an area
(node) could include all attributes (e.g. species) that are not found in any other site,
fulfilling the requirements of the complementarily principle, thus aiming to maximize
biodiversity protection. This one-way network could be weakly connected; while the
weights of the links could be defined e.g. as the number of non common
species/habitat types or by using any other alternative criteria (e.g. mismatch of
endemic species). Still, the structure, functionality and robustness of the network has
strong social and political dimension since links and weights could change accordingly
to the policy priorities, as those implement at a European, National or local level.
Therefore, the study of a network of protected areas could help to support efficient
policy planning and decision making concerning the location of the selected areas and
the prioritization for the establishment of the management bodies. In addition, we could
investigate those mechanisms that under environmental stochastic events could modify
links and weight driving the change and evolution of the network. In this manner, we
focus on climate change as a process affecting organism distributional patterns and
study its effects upon the structure and evolution of the Natura 2000 network.
* Invited speaker

** In this work they participated Sgardelis St., Mazaris A., Ouzounis Chr., Scouras Z., Antoniou I.
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ΘΥΡΕΟΕΙ∆ΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ: ΈΝΑ ΓΝΩΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
Πάντος Κ.*
Εργαστήριο Φαρµακολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Μ. Ασίας 75, 11527, Αθήνα
Από παλαιά έχει αναγνωριστεί οτι η θυρεοειδική ορµόνη (ΘΟ) δρά ως ινότροπο µε
αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες. Παρόλα αυτά, µέχρι τώρα η χρήση της στην κλινική
πράξη φαίνεται να είναι περιορισµένη. Πρόσφατες µελέτες έχουν ωστόσο αναδείξει
νέες δράσεις της ΘΟ στο καρδιαγγειακό σύστηµα οι οποίες θα µπορούσαν να γίνουν
αξιοποιήσιµες θεραπευτικά. Πλειοτροπικές δράσεις της ΘΟ τόσο στην καρδιά όσο και
στα αγγεία έχουν ταυτοποιηθεί. Η ΘΟ έχει την ικανότητα να προάγει τη φυσιολογική
υπερτροφία, να επάγει την αγγειογέννεση, να προλαµβάνει την αθηροµάτωση των
αγγείων και να διευκολύνει την αποκατάσταση των αγγειακών βλαβών, να επάγει την
αντοχή του µυοκαρδίου στην ισχαιµία, να προάγει την µιτοχονδριακή βιογέννεση και
να ασκεί αντι-αρρυθµική δράση κάτω από ορισµένες συνθήκες. Επιπλέον, έχει δειχθεί
οτι η ΘΟ προλαµβάνει την µετεµφραγµατική αναδιαµόρφωση του µυοκαρδίου και βοηθά στην αναγέννηση της αποφορτισµένης καρδιάς (unloading heart). Πρώιµα αποτελέσµατα κλινικών µελετών είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η ΘΟ, λόγω της µοναδικής
της ιδιότητας να επάγει την κυτταρική διαφοροποίηση, µπορεί να είναι ένα πρότυπο
µιας νεάς θεραπευτικής προσέγγισης µε στόχο την αναγέννηση της παθολογικής καρδιάς.
* Προσκεκληµένος οµιλητής

** Στην εργασία συµµετείχαν και οι Ι. Μουρούζης και ∆.Φ. Κόκκινος,
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THYROID HORMONE: AN OLD DRUG TO NEW INDICATIONS
Pantos C.*
Department of Pharmacology, University of Athens, M.Asias 75, 11527, Athens, Greece

It has long been recognized that thyroid hormone (TH) may act as inotrope with
vasodilatory effects. However, until now, its use in clinical practice seems to be limited.
Recent research though has revealed novel actions of thyroid hormone on
cardiovascular system which could potentially be therapeutically exploited. In fact,
pleiotropic effects of TH on the heart and vascular system are now recognized. TH
appears to have the ability to promote physiological growth, induce angiogenesis,
prevent vascular atherosclerosis and enhance arterial injury repair, enhance the
tolerance of the myocardium to ischaemia, promote mitochondrial biogenesis and be
anti-arrhythmic under certain circumstances. Thus, TH is shown to prevent
postischaemic remodeling and regenerate the unloading heart in various experimental
settings while preliminary clinical results appear to be promising. Thyroid hormone, due
to its unique action to promote cell differentiation, may be a paradigm of new
treatments aiming to mend the broken heart.
* Invited speaker

** In this work they were participated also I. Mourouzis and D.V. Cokkinos
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΚΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΑ
Παπαγεωργίου Α., Θ. Κοροµηλά, Ι. Παπαγεωργίου, Π. Κυριαζόπουλος,
Β. Αλεπόρου Μαρίνου, Π. Κόλλια
Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου, Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας
ΕΚΠΑ

Η θαλασσαιµία είναι ένας τύπος κληρονοµικής διαταραχής του αίµατος που οφείλεται
σε µερική ή πλήρη έλλειψη των α- ή β-αλυσίδων σφαιρίνης. Ασθενείς µε βθαλασσαιµία εµφανίζουν θροµβωτικά επεισόδια σε αυξηµένο ποσοστό. Η φλεβική
και αρτηριακή θρόµβωση είναι ένα κοινό νόσηµα που εµφανίζεται σε 1/1000 άτοµα
ετησίως µε ιδιαίτερα αυξηµένο κίνδυνο σε ασθενείς µε θαλασσαιµικά σύνδροµα. Οι
περισσότερες µεταλλαγές που σχετίζονται µε τη θρόµβωση επηρεάζουν κυρίως τη
λειτουργία των αντιπηκτικών µονοπατιών και συγκεκριµένα το πρωτεϊνικό σύστηµα C.
Οι µεταλλαγές στα γονίδια για την πήξη, όπως ο παράγοντας V, η προθροµβίνη (FII),
ο MTHFR και PAI-1, είναι κοινές στο γενικό πληθυσµό και αποτελούν σηµαντικούς
γενετικούς παράγοντες κινδύνου για τη θρόµβωση. Σκοπός της παρούσας εργασίας
είναι η µελέτη της κατανοµής των παραγόντων θροµβοφιλίας µεταξύ φυσιολογικών
ατόµων και ετεροζυγωτών β-θαλασσαιµίας. Αποµονώθηκε DNA (QIAamp DNA Mini
Kit–QIAGEN) από περιφερικό αίµα 157 ετεροζυγωτών για β-θαλασσαιµία και 140
φυσιολογικών ατόµων. Ακολούθησε ενίσχυση του β γονιδίου σφαιρίνης µε PCR και
υβριδισµός (Geno Type Kit-HAIN) για τους παραπάνω παράγοντες θροµβοφιλίας. Τα
αποτελέσµατα στο σύνολο των δειγµάτων έδειξαν ότι: 1) οι παράγοντες FV και FII δεν
παρουσιάζουν διαφορά µεταξύ φυσιολογικών ατόµων και β-ετεροζυγωτών, 2) ως
προς τον παράγοντα MTHFR παρατηρείται αυξηµένο ποσοστό φυσιολογικών αλληλοµόρφων [C677T- A1298C: (-/-)] στους µάρτυρες σε σχέση µε τους β-ετεροζυγώτες
(16,4%/7%, αντίστοιχα). Επιπλέον, διπλή ετεροζυγωτία για τις µεταλλαγές
677T/1298C παρουσιάζεται σε περίπου ίσα ποσοστά σε φυσιολογικά άτοµα και βετεροζυγώτες, µε µία µικρή αύξηση στους τελευταίους, 3) στον παράγοντα PAI-1 παρατηρείται ίδιο ποσοστό ετεροζυγωτών για τη µεταλλαγή 844G µεταξύ φυσιολογικών
και θαλασσαιµικών ατόµων (2,9% και 3,6%, αντίστοιχα), ενώ αυξηµένη διαφορά στο
ποσοστό της µεταλλαγής 6754G (5,7% στους β-ετεροζυγώτες και 22,1% στους µάρτυρες). Τέλος, διπλή ετεροζυγωτία (844G/6754G) παρατηρείται σε υψηλότερο ποσοστό
στους β-ετεροζυγώτες (55,4%) σε σχέση µε τα φυσιολογικά άτοµα (32,9%).
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THROMBOTIC FACTORS IN PATIENTS WITH THALASSEMIC SYNDROMES
AND NORMAL SUBJECTS
Papageorgiou Α., Τ. Koromila, I. Papageorgiou, P. Kyriazopoulos,
V. Aleporou-Marinou, P. Kollia
University of Athens, Department of Biology, Division of Genetics and Biotechnology, Athens
GREECE

Beta thalassemia is a type of inherited blood disorder that can cause anemia. Patients
with β-thalassemia have a chronic hypercoagulable state with increased incidence of
thromboembolic episodes, such as pulmonary embolism, deep venous thrombosis, and
portal vein thrombosis. Venous thromboembolism is a major medical problem, annually
affecting 1 in 1000 individuals. It is a typical multifactorial disease, involving both
genetic and circumstantial risk factors that affect a delicate balance between
procoagulant and anticoagulant forces. Mutations in the genes for coagulation such as
factor V, prothrombin (FII), MTHFR and PAI-1, are common in the general population
and constitute major genetic risk factors for thrombosis. Our purpose was to correlate
he incidence of thrombotic factors between heterozygotes for β-thalassemia and
controls. We evaluated 157 heterozygous for β-thalassemia and 140 controls. Genomic
DNA purification was performed using DNA isolation kit (QIAamp DNA Mini Kit –
QIAGEN), according to the manufacturer’s instructions. After DNA extraction, factor V,
MTHFR, prothrombin and PAI-1 were amplified by PCR followed by further
hybridization of the PCR product, using Geno Type Kit-HAIN. Our results showed that:
1) no differences were observed for FV and FII between normals and β-heterozygotes,
2) an increased percentage of normals alleles [C677T- A1298C: (-/-)] for the MTHFR
observed in controls in contrary to the β-heterozygotes (16,4%/7%, respectively).
Moreover, double heterozygosity for the mutations 677T/1298C was presented at
equal percentage in normals and β-heterozygotes, with a small increase in the last
one, 3) for the factor PAI-1, normal and β-thalassemic heterozygous were
heterozygous for A844G change at the same percentage (2,9%/3,6% respectively),
while there was an increased difference for the mutation 6754G (5,7% in βheterozygote and 22,1% in normals). Finally, double heterozygote was observed in
percentage 55,4% in β-heterozygotes, while in considerably lower percentage (32,9%)
was presented in normals.
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΕ ΜΙΤΟΧΟΝ∆ΡΙΑΚΑ tRNA ΓΟΝΙ∆ΙΑ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ALZHEIMER
Παπαδηµητρίου Κ., Β. Σαλγκάµης, Γ. Χατζηγεωργίου*, Ζ. Μαµούρης, Α. Ζίφα
Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πλούτωνος 26 & Αιόλου,
41221 Λάρισα, *Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Το µιτοχονδριακό DNA (mtDNA) είναι επιρρεπές σε µεταλλάξεις. Μεταλλάξεις στο
mtDNA έχουν συνδεθεί µε σπάνια σύνδροµα βαριάς µορφής, όπως η µιτοχονδριακή
εγκεφαλοµυοπάθεια, γαλακτική οξέωση και συµπτώµατα εγκεφαλικού (MELAS), η
κληρονοµήσιµη οπτική νευροπάθεια Leber (LHON) αλλά και µε πιο κοινές ασθένειες
όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, το άσθµα και νευροεκφυλιστικές ασθένειες
όπως Parkinson και Alzheimer. Μεταξύ των µεταλλάξεων του mtDNA, σηµαντικότερο
ρόλο παίζουν οι µεταλλάξεις στα γονίδια tRNA, καθώς µπορούν να επηρεάσουν συνολικά την πρωτεϊνοσύνθεση του µιτοχονδρίου. Σε αυτή την µελέτη ελέγξαµε ασθενείς
µε Alzheimer για την παρουσία µεταλλάξεων σε µιτοχονδριακά tRNA. Αναλύθηκαν 50
δείγµατα ασθενών Alzheimer και 50 δείγµατα φυσιολογικών ατόµων. Βρέθηκαν 20
µεταλλάξεις σε 25 από τους ασθενείς. 7 από αυτές βρέθηκαν σε γονίδια tRNA:
T4336C στο tRNAGln, A5558G στο tRNATrp, G5772A στο tRNACys, C15904T, A15924G,
G15928A, C15946T στο tRNAThr. Οι υπόλοιπες 13 εντοπίστηκαν σε παρακείµενες περιοχές: T669C, T721C στο 12S rRNA, T3197C στο 16S rRNA, T8200C και G8251A
στο γονίδιο COII, T3336C και G3337A στο γονίδιο ND1, ins568-572 (3C) και ins568572 (5C) στο D-loop, A8271G, ins8277 (4C), G8292A και A15954C σε µη κωδικές περιοχές. Από το σύνολο των µεταλλάξεων, 5 µεταλλάξεις έχουν ήδη αναφερθεί σε ασθενείς µε Alzheimer, 3 µεταλλάξεις ανιχνεύθηκαν για 1η φορά, ενώ 7 µεταλλάξεις
βρέθηκαν και σε φυσιολογικά άτοµα, αλλά, κατά πλειοψηφία, σε µικρότερο ποσοστό.
Κατά συνέπεια, οι µιτοχονδριακές µεταλλάξεις φαίνεται να παίζουν ρόλο στην προδιάθεση για Alzheimer λόγω του σηµαντικού ρόλου των µιτοχονδρίων στην διαδικασία της απόπτωσης.
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IDENTIFICATION OF MUTATIONS IN MITOCHONDRIAL tRNA GENES IN
PATIENTS WITH ALZHEIMER
Papadimitriou K., V. Salgamis, G. Hatzigeorgiou*, Z. Mamuris, A. Zifa
Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly, Ploutonos 26 &
Aiolou,41221 Larissa, *Department of Medicine, University of Thessaly, Larissa

Mitochondrial DNA (mtDNA) is susceptible to mutations. Mutations in mtDNA have
been associated not only with rare syndromes with severe symptoms, such as
mitochondrial myopathy, encephalomyopathy, lactic acidosis, stroke-like symptoms
(MELAS), Leber's hereditary optic neuropathy (LHON), but also with more common
disorders, such as diabetes mellitus type 2, asthma and neurodegenerative diseases
such as Parkinson and Alzheimer. Among the mutations of mtDNA, mutations in the
genes of tRNA play a more important role, since they can affect the protein synthesis
of mitochondria as a whole. In this study we examined Alzheimer patients for the
presence of mutations in mitochondrial tRNA. 50 samples from Alzheimer patients and
50 samples of controls were examined. 20 mutations were found in 25 of the patients.
7 of these were found in tRNA genes: T4336C in tRNAGln, A5558G in tRNATrp, G5772A
in tRNACys, C15904T, A15924G, G15928A, and C15946T in tRNAThr. The remaining 13
were found in surrounding regions: T669C, T721C in 12S rRNA, T3197C in 16S rRNA,
T8200C and G8251A in COII gene, T3336C and G3337A in ND1 gene, ins568-572
(3C) and ins568-572 (5C) in D-loop, A8271G, ins8277 (4C), G8292A and A15954C in
non coding regions. In this group of mutations, 5 mutations have already been
mentioned in Alzheimer patients, 3 mutations were detected for the first time, while 7
mutations were also found in controls, but, mostly, with lesser frequency.
Consequently, mitochondrial mutations appear to play a role in the susceptibility for
Alzheimer because of the very important role of mitochondria in the process of
apoptosis.
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Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ MATK ΩΣ «DNA BARCODΕ» ΣΤΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
LABIATAE ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ
Παπαδοπούλου ∆ήµητρα, Καρούσου Ρεγγίνα και Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη

Η µέθοδος του «DNA barcoding» επιτυγχάνει την ταυτοποίηση ειδών µέσω της ανάλυσης µικρών και συγκεκριµένων γονιδιωµατικών τµηµάτων, τα «DNA barcodes». Ο
στόχος της συγκεκριµένης εργασίας ήταν η ταυτοποίηση ορισµένων taxa της οικογένειας Labiatae από το όρος Σινιάτσικο (Άσκιο, ∆υτική Μακεδονία, Ελλάδα). Συλλέχθηκαν φυτά από 10 taxa, αποµονώθηκε DNA από νωπά νεαρά φύλλα και ενισχύθηκε
µε PCR η αλληλουχία matK, που αποτελεί ένα “DNA barcode” για την ταυτοποίηση
των φυτών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η περιοχή matK µπορεί να αποτελέσει ένα
βοηθητικό εργαλείο για την ταυτοποίηση των συγκεκριµένων taxa.
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THE USE OF MATK AS “DNA BARCODE” IN PLANTS OF LABIATAE
FAMILY FROM MOUNTAIN SINIATSIKO
Papadopoulou Dimitra, Karousou Reggina and Vlachonasios Konstantinos
Department of Botany, School of Biology, Faculty of Science, Aristotle University of
Thessaloniki, 54124 Thessaloniki

The method of DNA barcoding achieves the identification of species via the analysis of
small and specific gene sequences, known as DNA barcodes. The aim of this work
was the identification of certain taxa in Labiatae family of the mountain Siniatsiko
(Askio, West Macedonia, Greece). Plants from 10 taxa were collected, DNA from fresh
young leaves was isolated and matK region, which constitutes a “DNA barcode” for the
identification of plants, was amplified with PCR. The results showed that matK could be
used as an additional tool for the identification of these specific taxa.
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ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΪΝΑΣΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ
(ΜΜPs) ΣΤΟ ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΣΕ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥΣ ΜΥΟΒΛΑΣΤΕΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥ
Παπαλαζάρου Β., Πελέλη Μ., Αγγελή I.K., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι.
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστηµιούπολη
Ιλίσια, 157 84 Αθήνα

Οι Μεταλλοπρωτεϊνάσες της Εξωκυττάριας ουσίας (MMPs) αποτελούν µία µεγάλη οµάδα ενδοπεπτιδασών ψευδαργύρου, εκφράζονται σε ποικιλία κυττάρων και εµπλέκονται σε διάφορες διεργασίες όπως π.χ. διαφοροποίηση, µετανάστευση και απόπτωση. Τα σκελετικά µυοκύτταρα εκτίθενται συχνά σε αυξηµένα επίπεδα ενεργών ριζών οξυγόνου (ROS) που ευθύνονται για πληθώρα παθολογικών καταστάσεων όπως
π.χ. µυϊκές δυστροφίες. Στόχος της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση της απόκρισης της MMP-2 στη δοξορουβικίνη, ένα φαρµακολογικό παράγοντα που επάγει έντονο
οξειδωτικό στρες, σε σκελετικούς µυοβλάστες. Με χρήση ζυµογραφίας για την ανίχνευση της ενεργότητας των ΜΜΡs και κατάλληλων θετικών µαρτύρων, βρέθηκε ότι το
επαγόµενο από τη δοξορουβικίνη οξειδωτικό στρες µεταβάλλει την ενεργοποίηση της
ΜΜΡ-2 στα υπερκείµενα των κυττάρων, µε ένα χρονο- (1-24 ώρες) και δοσοεξαρτώµενο (0,025-50µΜ) πρότυπο. Συγκεκριµένα, η ενεργότητα της ΜΜΡ-2 µειώθηκε
σε σχέση µε το µάρτυρα, µετά από 6 ώρες επίδρασης (1 µΜ δοξορουβικίνης). Παράλληλα, µε ανάλυση κατά Western, ανιχνεύθηκε επαγωγή της φωσφορυλίωσης των
ERKs από τις 4 ώρες επίδρασης, που µεγιστοποιήθηκε στις 6 ώρες, µε ακόλουθη
σταδιακή µείωση. Επίσης, παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση των επιπέδων της αντιοξειδωτικής οξυγενάσης της αίµης (HOX-1) µετά από 16 και 24 ώρες επίδρασης. Τα
αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι το οξειδωτικό στρες επάγει µείωση της πρωτεολυτικής ενεργότητας της MMP-2, µε παράλληλη αύξηση της ενεργοποίησης των ERKs και
της έκφρασης της HOX-1, που έχουν κυτταροπροστατευτική δράση. Οι αποκρίσεις
αυτές ίσως συµβάλλουν στη σηµαντική ανοχή των σκελετικών µυοβλαστών σε υψηλά
επίπεδα ROS.
Η παρούσα έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από προγράµµατα του Ε.Λ.Κ.Ε (ΕΚΠΑ).
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MATRIX METALOPROTEINASES (MMPs) RESPONSE TO OXIDATIVE
STRESS IN MOUSE SKELETAL MYOBLASTS
Papalazarou B., Peleli M., Aggeli I.K., Gaitanaki C., Beis I.
Dept. of Animal and Human Physiology, School of Biology, University of Athens,
Panepistimioupolis, Ilisia, 157 84, Athens

Matrix metalloproteinases (MMPs) constitute a large family of zinc endopeptidases that
are expressed in various tissues and are involved in numerous cellular processes i.e.
development, differentiation, migration as well as apoptosis. Skeletal myocytes are
routinely exposed to elevated levels of reactive oxygen species (ROS) that cause
multiple pathological conditions i.e. muscle dystrophies. Thus, the aim of the present
study was in particular, the investigation of MMP-2 response to treatment with
doxorubicin, a pharmacological agent known to induce oxidative stress in skeletal
myoblasts. Using gel zymography so as to detect MMPs activity along with positive
controls, we found that doxorubicin-induced oxidative stress alters MMP-2 activation in
cell supernatants with a time- (1-24h) and dose-dependent (0,025-50µΜ) profile. In
particular, MMP-2 activity levels decreased relative to the control, after treatment with
doxorubicin (1µM) for 6h. In parallel, using immunoblotting analysis in whole cell
extracts, an upregulation in the phosphorylation levels of ERKs was detected after 4h,
which was maximized at 6h, declining thereafter. Furthermore, a significant increase in
heme oxygenase-1 (HOX-1) total levels was also observed at 16 and 24h of treatment.
Collectively, our results reveal that oxidative stress stimulates a decrease in MMP-2
proteolytic activity, while it favors ERKs activation and upregulates HOX-1 expression,
with ERKs and HOX-1 exhibiting a cytoprotective function. These cellular responses
may contribute to the exquisite tolerance of skeletal myoblasts to high ROS levels.
This work was funded by grants from the Special Research Account (University of Athens)
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ (Lepus europaeus) ΣΤΟΝ ΕΛΛΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΟ
Παπαπετρίδης Ι.1, Αλεξανδρή Π.1, Καραϊσκου Ν.1, Χατζηνίκος Ε.2, ∆εδουσοπούλου Ε.2, Κιούσης ∆.2, Αµπατζόπουλος Θ.Ι.1, Τριανταφυλλίδης Κ.1,
Τριανταφυλλίδης Α.1
1Τµήµα
2∆΄

Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη
Κυνηγετική Οµοσπονδία Στερεάς Ελλάδος, Φωκίωνος 8 & Ερµού, 10563, Αθήνα

Ο κοινός λαγός (Lepus europaeus) αποτελεί ένα διαδεδοµένο θήραµα στην Ελλάδα
και την Ευρώπη. Τις τελευταίες δεκαετίες τα µεγέθη των πληθυσµών του είδους στην
Ελλάδα υφίστανται τοπικές περιοδικές αυξοµειώσεις. Για να υποστηριχθούν οι πληθυσµοί του, πραγµατοποιούνται απελευθερώσεις στη φύση ατόµων µεγαλωµένων σε
αιχµαλωσία. Οι γεννήτορες αυτών των λαγών υποστηρίζεται ότι προέρχονται από την
Ελλάδα, αν και υπάρχουν δεδοµένα που δείχνουν ότι µπορεί να είναι και από χώρες
της κεντρικής/δυτικής Ευρώπης. Έρευνες έχουν δείξει ότι αυτά τα άτοµα έχουν ενσωµατωθεί στους άγριους πληθυσµούς. Το γεγονός αυτό µπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση του φυσικού γενετικού αποθέµατος του είδους, µε απρόβλεπτες συνέπειες για την
επιβίωση των ενδηµικών πληθυσµών. Οι στόχοι της παρούσης έρευνας είναι: α) η
εκτίµηση της γενετικής σύστασης φυσικών πληθυσµών του λαγού στην Ελλάδα, β) η
σύγκριση των αποτελεσµάτων µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία και, µελλοντικά γ) η
διατύπωση προτάσεων σχετικά µε την ορθολογική διαχείριση του είδους και µε πιθανούς µελλοντικούς εµπλουτισµούς. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας συλλέχθηκαν 177
δείγµατα λαγών από την νησιωτική και την ηπειρωτική Ελλάδα, από περιοχές όπου
δεν υπήρχαν µέχρι τώρα γενετικά δεδοµένα, καθώς και δείγµατα από εκτροφείο. Αποµονώθηκε DNA και αναλύθηκε µε αλληλούχιση τµήµα του βρόχου εκτόπισης του µιτοχονδριακού γονιδιώµατος σε 115 άτοµα. Η κατανοµή των απλοτύπων συµφωνεί µε
προηγούµενες αναλύσεις, αν και αποκαλύφθηκε η ύπαρξη πολλών νέων απλοτύπων,
ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου. ∆εν βρέθηκαν στους φυσικούς Ελληνικούς πληθυσµούς απλότυποι χαρακτηριστικοί για πληθυσµούς κεντροευρωπαϊκής προέλευσης. Η
µελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη µε ανάλυση περισσότερων δειγµάτων.
Η έρευνα χρηµατοδοτείται από τη ∆’ Κυνηγετική Οµοσπονδία Στερεάς Ελλάδος
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GENETIC IDENTIFICATION OF THE BROWN HARE (Lepus europaeus) IN
GREEK HABITAT
Papapetridis I.1, Alexandri P.1, Karaiskou N.1, Chatzinikos E.2, Dedousopoulou
E.2, Kiousis D. 2, Abatzopoulos T.J.1, Triantafyllidis K.1, Triantafyllidis A.1
1School
24th

of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki
Hunting Federation of Sterea Hellas, Fokionos 8 & Ermou, 10563, Athens

The brown hare (Lepus europaeus) is one of the most popular game species in Greece
and Europe. In the last few decades the population sizes of the species in Greece have
experienced periodic fluctuations. In order to support local populations individuals bred
in captivity are being released in the wild. It has been hypothesized that the parent
animals of these hares are of Greek origin, but data suggests that a number of them
originate in countries of central/western Europe. Previous studies have shown that
these individuals were incorporated in the wild. This event can result in the disturbance
of the wild genetic pool of the species, with unforeseen repercussions on the survival of
the indigenous populations. The purposes of this study are a) the evaluation of the
genetic structure of the wild hare populations in Greece, b) the comparison of the
results with previous studies and c) the formulation of suggestions concerning the
optimal management of the species and future restocking programs. In the context of
this study 177 hare samples from mainland and island Greece were collected,
including areas with no previous genetic data, as well as samples from a breeding
facility. DNA was extracted and sequence analysis was conducted in part of the D-loop
region of the mitochondrial DNA in 115 samples. Haplotype distribution was in
accordance with previous studies, but the existence of new haplotypes was revealed,
especially in the Aegean islands. No haplotypes of central European origin were found
in wild Greek populations. The study is still in progress with the analysis of the
remaining samples.
This study is financed by the 4th Hunting Federation of Sterea Hellas
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 24 ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ
(HPV) ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ (MICROARRAYS) ΣΕ
ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΗΛΙΚΙΩΝ, ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ
Παπασπυριδάκος Σ.1, Νικολαϊδου Μ.1, Γούλα Ε.1, Κουβούση Μ.1, Αργύρη Ε.1,
Τσιµπλάκη Ε.1, Βασιλικού Θ.1, Αναστασόπουλος Ν.1, Τσερκέζογλου Α.2,
Μαργαρίτης Λ.Χ.3, Παπασιδέρη Ι.3 , Πανοτοπούλου Ε.1
1Εργαστήριο

Ιολογίας, Κ.Ο.Ε.Π.Χ «Γ.Παπανικολάου»,Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»
Γυναικολογική Κλινική, Α.Ο.Ν.Α «Ο Άγιος Σάββας»
3Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
2Β΄

Σκοπός της εργασίας είναι η ανίχνευση και ο προσδιορισµός 24 στελεχών HPV σε
γυναίκες µε φυσιολογική και παθολογική κυτταρολογία τραχήλου. Τον πληθυσµό της
µελέτης αποτελούν 825 γυναίκες που προσήλθαν στα Εξωτερικά Ιατρεία του Α.Ο.Ν.Α
«Ο Άγιος Σάββας» και υπεβλήθησαν σε Τεστ Παπανικολάου. Για την ανίχνευση των
στελεχών του HPV χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των µικροσυστοιχιών (Microarrays)
και διερευνήθηκε η παρουσία 24 στελεχών του ιού, ενώ για την θετικότητα ή µη του
ιού χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης (PCR).
Στο σύνολο του πληθυσµού µας, θετικές στον ιό ανιχνεύθηκαν το 64,1% και αρνητικές
το 35,7% του γυναικείου πληθυσµού. Αναφορικά µε τo αποτέλεσµα της κυτταρολογικής εξέτασης, φυσιολογικό Τεστ Παπανικολάου είχε το 69,4% και παθολογικό το
30,6%. Αναλυτικά, άτυπα κύτταρα αδιευκρίνιστης σηµασίας (ASCUS) διαγνώσθηκε
στο 2,3% του υπό µελέτη πληθυσµού, χαµηλού βαθµού ενδοεπιθηλιακή δυσπλασία
(LSIL) στο 26,2%, υψηλού βαθµού (HSIL) στο 1,9%, ενώ καρκίνος από πλακώδη κύτταρα στο 0,2% των δειγµάτων. Στα φυσιολογικά δείγµατα θετικά στον ιό είναι το
54,1%, ενώ αρνητικά το 45,9%. Στα παθολογικά δείγµατα, τα ποσοστά είναι 87,7%
και 12,3% αντίστοιχα. Θετικά στους τύπους του ιού µε τη µέθοδο των µικροσυστοιχιών (Microarrays) βρέθηκε το 29,9 % των δειγµάτων. Ο τύπος 6 ανιχνεύθηκε σε ποσοστό 3,8%, το στέλεχος 11 σε 4,2%, το 16 σε 18%, το 18 σε 4%, το 31 σε 5,1%, το
33 σε 4,4 %, το 42 σε 13,7%, και το 51 σε 12,5%. Το ογκογόνο στέλεχος 16 εµφανίζεται σε µεγαλύτερη συχνότητα στα αποτελέσµατα µας σε σχέση µε τα υπόλοιπα στελέχη. Τα 42 (χαµηλής ογκογονικότητας) και 51 (υψηλής) ακολουθούν σε συχνότητα
εµφάνισης, ενώ υπολογίσιµα ποσοστά παρουσιάζουν και τα στελέχη 6,11 και 18.
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DETECTION OF 24 HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) TYPES USING
MICROARRAYS IN WOMEN WITH NORMAL AND ABNORMAL CERVICAL
CYTOLOGY
Papaspyridakos S.1, Nikolaidou M.1, Goula I.1 Kouvousi M.1, Argyri E.1, Tsimplaki
E.1, Vasilikou Th.1, Anastasopoulos N.1 ,Tserkezoglou A.2, Margaritis L.H.3,
Papasideri I.3, Panotopoulou E.1
1Department

Hospital,

of Virology, “Agios Savvas” Hospital, 2B’ Gynecological Clinic, “Agios Savvas”
of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens

3Department

The aim of the study is the detection of 24 HPV types in women with normal and
abnormal cervical cytology. Population of the study constitutes 825 women who
proceeded in Anticancer Oncology Hospital of Athens "Agios Savvas" in order to have
their annual Test Papanikolaou. The detection of 24 HPV types was accomplished
using Microarrays method. The positivity of the virus was documented using PCR. In
our population, HPV was detected in 64,1%, while in 35,7% there was no HPV
detection. Concerning the cytological results, 69,4% of the women had normal Pap
Test, while abnormal cytology was found in 30,6%. Atypical Squamous Cell of
Undetermined Significance (ASCUS) in Test Pap was diagnosed in 2.3% of our
population, Low Grade Dysplasia (LSIL) in 26,2%, Hifh Grade (HSIL) in 1,9% and
cancer of squamous cells in 0,2%. In normal samples, HPV presence was found in
54,1%, while 45,9% of the normal samples were negative, while in abnormal samples
the percentages were 87,7% and 12,3% respectively. Using the Microarrays method
we found that 29,9% of our samples were positive in HPV types. HPV 6 was detected
in 3,8%, HPV 11 in 4,2%, HPV 16 in 18%, HPV 18 in 4% and HPV types 31 and 33 in
5,1% and 4,4% respectively. HPV 42 was found in 13,7% and HPV 51 in 12,5%. In our
population, HPV 16 had the highest prevalence, followed by HPV 42 (low risk) and
HPV 51 (high risk). HPV 6, 11 and 18 were also found in considerable frequency in our
study.
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CROSS - SECTIONAL ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ
ΣΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ
∆ΕΙΓΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ-ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ EΛΛΗΝΟΠΑΙ∆ΩΝ
Παπαχριστοφόρου Χ. & Σ.Κ. Μανώλης
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη 157 84 Αθήνα, e-mail: smanol@biol.uoa.gr

Την τελευταία εικοσαετία οι νέοι γίνονται αντικείµενο πολυάριθµων µελετών, σε µια
προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης του τρόπου ζωής τους και των µεταβολών
στο περιβάλλον τους επί της ανάπτυξης τους, της σωµατικής τους σύστασης καθώς
και τις επιπτώσεις των αλλαγών αυτών στην µετέπειτα ενήλικη ζωή τους και ιδιαίτερα
στην υγεία τους. Αυτή η µελέτη εξετάζει ελληνόπαιδες (και των δύο φύλων) ηλικίας 616 ετών. Τα cross-sectional αναπτυξιακά δεδοµένα συγκρίθηκαν µε εθνικά (1981) κι
άλλα δεδοµένα παλαιότερων µελετών (1978, 1991). Ο στόχος είναι να εκτιµηθούν δευτερογενείς αλλαγές κυρίως σε ύψος, βάρος & ∆.Σ.Μ.. Ερευνήσαµε ακόµα τη σωµατική
σύσταση (% λίπους) και τον συσχετισµότου ∆.Σ.Μ. µε τη σωµατική δραστηριότητα.
Έχουν συλλεχθεί ανθρωποµετρικά δεδοµένα από δείγµα 422 ελληνοπαίδων (225 κορίτσια & 197 αγόρια). Τα αγόρια του δείγµατός µας παρουσιάζονται ψηλότερα σε ηλικίες 12-14 ετών και βαρύτερα σε όλες τις ηλικιακές κλάσεις σε σύγκριση µε τα δεδοµένα των προηγούµενων δύο δεκαετιών. Παράλληλα ιδιαίτερα αυξηµένος παρουσιάζεται
ο ∆.Σ.Μ. και τα ποσοστά λίπους. Τα κορίτσια παρουσιάζονται επίσης ψηλότερα σε
ηλικίες 6-12 ετών και βαρύτερα σε όλες τις ηλικιακές κλάσεις. Τα αποτελέσµατα για το
∆.Σ.Μ. και το ποσοστό λίπους παρουσιάζονται επίσης ανησυχητικά αυξηµένα. Και
στα δύο φύλα παρατηρήθηκε ιδιαίτερη συσχέτιση της τιµής του ∆.Σ.Μ. µε την φυσική
δραστηριότητα, ενώ στα κορίτσια παρατηρήθηκε µείωση του χρόνου εµµηναρχής,
δηλαδή της φυλετικής ωρίµανσης. Συµπερασµατικά είναι ουσιώδες να υπάρξει καταγραφή βιοµετρικών δεδοµένων και άλλων δεδοµένων για τις συνθήκες διαβίωσης, το
γενετικό και περιβαλλοντικό υπόβαθρο του δείγµατος έτσι ώστε να µπορέσει να ξεκαθαριστεί η επιρροή που έχουν αυτοί οι παράγοντες στην σωµατική αύξηση και ανάπτυξη και για την καλύτερη αντίληψη των παραγόντων που συµβάλουν στην εξάπλωση της παιδικής παχυσαρκίας για την ανάπτυξη µεθόδων και συµπεριφορών αντιµετώπισής της.
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A CROSS-SECTIONAL STUDY IN SECULAR TRENDS IN BODY
PROPORTIONS AND BODY COMPOSITION IN A SAMPLE OF MODERN
STUDENT GREEK POPULATION
Papachristoforou Chr. & S.K. Manolis
Dept of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, National & Kapodistrian University of
Athens, Panepistimiopolis 15784 Athens, Greece, e-mail: smanol@biol.uoa.gr

During the last 20 years young people become the object of multiple investigations in
order to appreciate the effect of both their lifestyle and the changes to their environment on their growth, their physical composition and the effects of these variations in
their later adult life and especially on their health. This research investigates Greek
children in the ages of 6 to 16. The cross-sectional developmental data were compared
with national (1981) and further data of previous studies (1978, 1991). The aim is to
evaluate secondary changes, mainly in height, weight and Β.Μ.Ι. Furthermore, the
physical composition (% fat) and also the correlation of the Β.Μ.Ι. with the physical
activity were researched. Anthropometric data from a sample of 422 Greek children
(225 female & 197 male) were collected. The boys of the sample in question appear
taller between the ages of 12 and 14 and heavier in all age groups compared with
corresponding data of the two previous decades. At the same time, the B.M.I. and the
fat percentage appear particularly greater than before. Girls between the ages of 6 and
12 in all age groups appear taller and heavier too. The results for the B.M.I. and the fat
percentage come into view disturbing increased as well. In both genders a particular
correlation of the B.M.I. value with the physical activity was observed, while in the girls
a decrease of the menstruation point in time i.e. of the gender maturation was noted. In
conclusion, it is vital a record of biometric data to exist together with other data
concerning living conditions and the genetic and environmental background of the
sample so that the influence these factors have in physical growth and development to
be clarified. This in turn would contribute to the better understanding of the factors that
play a part to the spreading of child obesity in order to realize methods and behaviours
for its treatment.
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ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ, ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ radA ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΘΑΝΟΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ ZYMOMONAS MOBILIS
Παππά Έλενα και Κατερίνα Μ. Παππά
Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας ΕΚΠΑ, Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια,
Αθήνα 15701 e-mail: pappaeleni@hotmail.com

Οι µεταλλαγές του γονιδίου radA (ή sms) σε βακτήρια όπως το Escherichia coli χαρακτηρίζονται από φαινότυπο υπερευαισθησίας σε υπεριώδη ακτινοβολία και χηµικά
µεταλλαξογόνα και συνεπώς το radA θεωρείται πως εµπλέκεται στην επιδιόρθωση του
DNA. Στην εργασία αυτή το γονίδιο που είναι οµόλογο ως προς το radA του E. coli
αποµονώθηκε από το αιθανολοπαραγωγό α-πρωτεοβακτήριο Zymomonas mobilis,
βιοµηχανικό στέλεχος CP4, και µελετήθηκε σε µοριακό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό
σχεδιάστηκαν εκκινητικά ολιγονουκλεοτίδια βασισµένα στην αλληλουχία της ευρύτερης περιοχής του radA-οµολόγου του αλληλουχηµένου στελέχους Z. mobilis ZM4 και
έγινε ενίσχυση PCR µε µήτρα χρωµοσωµικό DNA του CP4. Το προϊόν ενίσχυσης
(1700 bp) κλωνοποιήθηκε, υποκλωνοποιήθηκε και αλληλουχήθηκε µε τεχνική PCRαλληλούχησης (thermal cycle sequencing) και χρήση αυτόµατου αναλυτή πρωτοδιάταξης. Βρέθηκε να περιλαµβάνει την κωδική περιοχή του γονιδίου radA, µήκους 1368
bp, και τις εκατέρωθεν 5’, 3’ περιοχές, η πρώτη από τις οποίες φέρει αλληλουχίες σ70τύπου παρακινητή και πρόσδεσης ριβοσωµάτων. Τo radA του CP4 είναι κατά 99%
ταυτόσηµο µε αυτό του ΖΜ4, ενώ ενδιαφέρον είναι ότι και στα δύο στελέχη προηγείται
και πιθανότατα συµµεταγράφεται µε γονίδιο κολισίνης (βακτηριοσίνης). Η προβλεπόµενη πρωτεΐνη RadA έχει µέγεθος 455 aa (48.8 kDa, pI 6.92) και εµφανίζει 73%-60%
αµινοξική ταυτότητα µε ορθόλογες πρωτεΐνες ειδών των συγγενικών γενών
Sphingomonas, Novosphingobium και Rhizobium. Επί πλέον φέρει ευδιάκριτα µοτίβα
πρόσδεσης ATP (Walker A και Β), δακτυλίου ψευδαργύρου και Lon πρωτεάσης. Η
αποµόνωση και κλωνοποίηση του γονιδίου radA του Z. mobilis CP4 θα χρησιµεύσει
σε περαιτέρω µελέτες απενεργοποίησης αυτού ή και κατασκευής διπλά µεταλλαγµένου radA-/recA- στελέχους, µε σκοπό την εξακρίβωση του φυσιολογικού του ρόλου
στον οργανισµό.
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ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF THE DNA-REPAIR GENE radA
FROM THE ETHANOL-PRODUCING BACTERIUM ZYMOMONAS MOBILIS
Pappas Elena and Katherine M. Pappas
Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, University of Athens,
Panepistimiopolis, Ilissia, Athens 15701 e-mail: pappaeleni@hotmail.com

Mutations in the radA (or else sms) gene of Escherichia coli are characterized by a
phenotype sensitive to UV irradiation and chemical mutagens, and thus radA is
strongly believed to be involved in DNA repair. In this work, a gene that is homologous
to the E. coli radA was isolated from the ethanol-producing α-proteobacterium
Zymomonas mobilis, industrial strain CP4, and studied at the molecular level. Speciesspecific primers based on the Z. mobilis ZM4 genomic region flanking the radA
homolog (which is of known sequence), were designed and used for PCR-amplification
of the Z. mobilis CP4 radA allele. The resulting PCR product (1700 bp) was cloned,
subcloned and sequenced via thermal cycling in an automated sequencing apparatus
(Li-cor). In silico analysis of the sequence led to the identification of a 1368-bp open
reading frame that is homologous to radA of other bacteria and to the recognition of
putative upstream promoter and ribosome binding regions. The CP4 radA is 99%
identical to the ZM4 allele, while it is interesting that in both strains radA precedes a
colicin V-like gene, with which it is most likely co-transcribed. The predicted RadA
protein is 455-aa in size (48.8 kDa, pI 6.92) and is 73%-60% identical to orthologous
proteins of close relative species of the genera Sphingomonas, Novosphingobium and
Rhizobium. Additionally, it harbors clearly identifiable ATP (Walker A and Β)- and zincbinding motifs, as well as a region bearing resemblance to the Lon protease active site.
The isolation and cloning of the Z. mobilis CP4 radA will be further used for native gene
inactivation in the organism and the creation of single or double radA-/recA- knock-out
mutants, which will prove valuable in the study of DNA repair in Z. mobilis.
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ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ
ATYNG2a KAI ATYNG2b ΣΤΟ ARABIDOPSIS THALIANA
Παπουτσόγλου Παναγιώτης, Καλδής Αθανάσιος, Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη

Η δοµή της χρωµατίνης διαδραµατίζει ουσιαστικό ρόλο στη µεταγραφή των γονιδίων,
στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς. Η θέση των νουκλεοσωµάτων στους προαγωγείς
των γονιδίων, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα της µεταγραφής, παρεµποδίζοντας το
εναρκτήριο σύµπλοκο της µεταγραφής, ή τη δέσµευση των µεταγραφικών παραγόντων. Η ακετυλίωση των ιστονών θεωρείται µια από τις σηµαντικότερες µεταµεταφραστικές τροποποιήσεις της χρωµατίνης και σχετίζεται άµεσα µε τη ρύθµιση της
γονιδιακής έκφρασης. Στη ζύµη η πρωτεΐνη Yng2 αποτελεί υποµονάδα του συµπλόκου ακετυλοτρανσφεράσης NuA4, το οποίο ακετυλιώνει τις ιστόνες Η2Α και Η4 και την
ιστονική παραλλαγή Η2Α.Ζ, καθώς και του τριµερούς συµπλόκου Piccolo NuA4, που
αποτελεί υποσύµπλοκο του NuA4. Στο Arabidopsis thaliana υπάρχουν δύο ορθόλογες
πρωτεΐνες, η AtYNG2a και η AtYNG2b, οι οποίες εµφανίζουν οµολογία µε την YNG2
σε αρκετές περιοχές, µε πιο χαρακτηριστική την περιοχή PHD (plant homeodomain).
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο µοριακός χαρακτηρισµός µεταλλαγµάτων των
γονιδίων AtYNG2a και AtYNG2b στο Arabidopsis thaliana. Χρησιµοποιήθηκαν τρία
µεταλλάγµατα για το γονίδιο AtYNG2a, τα οποία φέρουν T-DNA ένθεµα στον προαγωγέα (yng2a-1 και yng2a-3) και στο πέµπτο εξώνιο (yng2a-2) και τρία για το γονίδιο
AtYNG2b, µε T-DNA ένθεµα στον προαγωγέα (yng2b-1), στο τρίτο εξώνιο (yng2b-2)
και στο τέταρτο ιντρόνιο (yng2b-3). Προσδιορίστηκαν οµόζυγα µεταλλάγµατα και στα
δύο γονίδια και διαπιστώθηκε ότι τα οµόζυγα yng2a-2 και yng2b-3 φυτά εµφανίζουν
πρώιµη άνθιση σε σύγκριση µε τα αγρίου τύπου φυτά, υποδηλώνοντας ότι τα γονίδια
AtYNG2a και AtYNG2b δρουν ως καταστολείς της άνθισης στο Arabidopsis thaliana.
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MOLECULAR CHARACTERIZATION OF ATYNG2a AND ATYNG2b
MUTANTS IN ARABIDOPSIS THALIANA
Papoutsoglou Panagiotis, Kaldis Athanasios, Vlachonasios Konstantinos
Department of Botany, School of Biology, Faculty of Science, Aristotle University of
Thessaloniki, 54124, Thessaloniki

In eukaryotes, the structure of chromatin plays a critical role in gene transcription. The
positioning of nucleosomes on promoters is inhibitory to transcription in that they
prevent the transcriptional initiation complex or transcription factors from binding to a
promoter. The histone acetylation is considered to be one of the most important posttranslational modifications of chromatin and is directly related to regulation of gene
expression. In Saccharomyces cerevisiae, Yng2 is a subunit of NuA4 histone
acetyltransferase complex, which is responsible for acetylation of H2A and H4
histones, as well as histone H2A variant, H2A.Z. Yng2 is also component of Piccolo
NuA4 complex, a trimeric subcomplex of NuA4. Arabidopsis thaliana has two YNG2
orthologs, designated AtYNG2a and AtYNG2b with identity to several regions,
particularly in PHD motif (plant homeodomain). In this report, we studied the molecular
characterization of AtYNG2a and AtYNG2b mutants in Arabidopsis thaliana. We used
three yng2a mutants, bearing T-DNA insertions in promoter (yng2a-1 and yng2a-3) and
fifth exon (yng2a-2), and three yng2b mutants, with T-DNA insertions in promoter
(yng2b-1), third exon (yng2b-2) and fourth intron (yng2b-3). We investigated
homozygous mutants for both genes and we observed that homozygous yng2a-2 and
yng2b-3 plants display early flowering phenotype, in comparison to wild type plants.
This indicates that AtYNG2a and AtYNG2b could act as repressors of flowering in
Arabidopsis thaliana.

310 32ο Επιστηµονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών
Καρπενήσι, 20-22 Μαϊου 2010

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΘHΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ ARABIDOPSIS
THALIANA ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α
Πάτκα- Τσαπέκου Σ., ∆ρούζας Α., Βλαχονάσιος Κ.
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη.

To Arabidopsis thaliana χρησιµοποιείται για την κατανόηση των µοριακών µηχανισµών της φαινοτυπικής ποικιλότητας που παρατηρείται στους φυσικούς πληθυσµούς
φυτικών ειδών. Στην εργασία αυτή, µελετήθηκε ο χρόνος της άνθησης σε οικότυπους
του Arabidopsis thaliana από τη ∆υτική και Κεντρική Μακεδονία. Όλοι οι πληθυσµοί
εµφάνισαν καθυστερηµένη άνθηση και αυξηµένο αριθµό φύλλων της ροζέτας σε σχέση µε τους µάρτυρες, υποδεικνύοντας ότι οι πληθυσµοί ανήκουν στην κατηγορία των
ετήσιων χειµερινών. Ερευνήθηκε επίσης, η διαφοροποίηση στο γενετικό τόπο
FRIGIDA (FRI) που είναι ο κύριος παράγοντας ρύθµισης της άνθησης στο
Αrabidopsis. Oι φυσικοί πληθυσµοί που µελετήθηκαν είχαν λειτουργικά αλληλόµορφα
του FRI και οµαδοποιήθηκαν σε δύο οµάδες µε βάση τους πολυµορφισµούς τους στο
γονίδιο αυτό. Παράλληλα, η έναρξη της άνθησης στους ίδιους πληθυσµούς ήταν εξαρτώµενη από την αναγκαιότητά τους στην εαρινοποίηση.
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FLOWERING OF ARABIDOPSIS THALIANA ACCESSIONS FROM
NORTHERN GREECE
Patka-Tsapekou S., Drouzas A., Vlachonasios K.
Department of Botany, School of Biology, Faculty of Science, Aristotle University of
Thessaloniki, 54124 Thessaloniki

Arabidopsis thaliana is used to comprehend the molecular mechanisms underlying
phenotypic variation between accessions. In this work, Arabidopsis thaliana ecotypes
from West and Central Macedonia were evaluated for developmental trait such as
flowering time. All accessions studied display a late flowering phenotype and increased
numbers of rosette leaves, suggesting that these plants are winter-annuals. We have
also studied the allelic variation at FRIGIDA (FRI) locus, which is the major player for
adaptive variation in flowering of Arabidopsis. Northern Greek accessions have
functional FRI alleles and are categorized in two groups based on FRI locus
polymorphism. In parallel, flowering time of all accessions tested was depended on
vernalization.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ENNEA
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΛΚΟΟΛΩΝ,
ΕΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ
Παυλίδου Θ.1, Μπαζιώτη Γ.1, ∆ροσοπούλου Ε.1, Βώκου ∆.2,
Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π.1
1Τοµέας

Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 541 24 Θεσσαλονίκη
2Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 541 24 Θεσσαλονίκη

Στην παρούσα µελέτη, τα συστατικά των αιθερίων ελαίων α-τερπινένιο, γ- τερπινένιο,
τερπινολένιο, π-κυµένιο, 1R-(-)-µυρτενόλη, οξεικός εστέρας της µυρτενόλης, νερόλη,
οξεικός εστέρας της νερόλης και οξεικός εστέρας της λιναλοόλης ελέγχονται για τη µεταλλαξιγόνο και ανασυνδυαστική δράση τους. Ο έλεγχος θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικός δεδοµένου ότι τα συστατικά αυτά βρίσκουν πληθώρα εφαρµογών σε τοµείς όπως
η φαρµακοβιοµηχανία, η βιοµηχανία τροφίµων και η αρωµατοποιία. Για το σκοπό αυτό εφαρµόστηκε η µέθοδος SMART (Somatic Mutation and Recombination Test), µια
ευρέως χρησιµοποιούµενη και γενικά αποδεκτή µέθοδος, που προσδιορίζει όχι µόνο
την µεταλλαξιγόνο αλλά και την ανασυνδυαστική δράση διαφόρων ουσιών. Στη δοκιµασία SMART χρησιµοποιείται ως πειραµατόζωο το πολύ καλά µελετηµένο έντοµο
Drosophila melanogaster, που θεωρείται ως ένα από τους ιδανικότερους οργανισµούς-µοντέλα για τον καθορισµό της τοξικότητας διαφόρων ουσιών. Γίνεται χρήση
δύο γενετικών δεικτών (mwh και flr) που κάνουν δυνατή την αναγνώριση µεταλλάξεων
ή ανασυνδυασµών σε άτοµα trans-ετερόζυγα ως προς τους δυο αυτούς δείκτες. Η
σχετική συχνότητα συµβάντων, όπως επαγωγή µιτωτικού ανασυνδυασµού, µεταλλάξεων σηµείου, ελλειµµάτων κ.λ.π. αντικατοπτρίζουν την πρωτογενή βλάβη που έχει
υποστεί το DNA µετά από επίδραση της υπό εξέταση ουσίας. Στη µελέτη αυτή πραγµατοποιήθηκαν χρόνιες επιδράσεις των υπό µελέτη συστατικών σε διάφορες συγκεντρώσεις (2,5 µL/mL εως 10 µL/mL) σε προνύµφες 3 ηµερών. Η στατιστική ανάλυση
έδειξε ότι τα συστατικά γ- τερπινένιο και τερπινολένιο παρουσιάζουν µεταλλαξιγόνο
και ανασυνδυαστική δράση.
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EVALUATION OF THE GENOTOXIC ACTIVITY OF NINE ESSENTIAL OIL
CONSTITUENTS, REPRESENTATIVES OF ALCOHOLS, ESTERS AND
HYDROCARBONS
Pavlidou T.1, Mpazioti G.1, Drosopoulou E.1, Vokou D.2, Mavragani-Tsipidou P.1
1Department

of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology, Faculty of
Sciences, Aristotle University, 541 24 Thessaloniki
2Department of Ecology, School of Biology, Faculty of Sciences, Aristotle University, 541 24
Thessaloniki

In the present study nine constituents of the essential oils of aromatic plants, namely,
α-terpinene, γ- terpinene, terpinolene, p-cymene, 1R-(-)-myrtenol, myrtenyl acetate,
nerol, neryl acetate and linalyl acetate were evaluated for their possible genotoxicity
using the somatic mutation and recombination test (SMART) in D. melanogaster. With
the use of two genetic markers of the D. melanogaster’s third chromosome, this
versatile short term in vivo assay detects not only different kinds of mutational events
but also allows the detection of mitotic recombination. Both somatic mutation and
mitotic recombination events are found to be associated with carcinogenesis.
Drosophila larvae (72h old) were exposed to different concentrations of the tested
constituents (2.5 µL/ mL, 5 µL/ mL, 7.5 µL/ mL and 10 µL/ mL). The statistical analysis
of the results showed that γ-terpinene and terpinolene exhibit clear genotoxic activity.
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ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ BACTERIA ΚΑΙ ARCHAEA ΣΕ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΙΛΥΟΣ AMSTERDAM, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ
Παχιαδάκη Γ. Μαρία *1, Gert de Lange2, Κωνσταντίνος Αρ. Κορµάς1
1 Τµήµα

Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 384 46 Νέα Ιωνία, 2 Department of Earth Sciences Utrecht
University, PO Box 80021 3508 TA Utrecht, The Netherlands

Οι υποθαλάσσιες πηγές µεθανίου και οι µικροοργανισµοί που υπάρχουν σε αυτές
έχουν προσελκύσει την προσοχή των επιστηµόνων τα τελευταία χρόνια λόγω του οικολογικού, οικονοµικού και εξελικτικού τους ενδιαφέροντος. Οι µεταβολές στις βιοκοινότητες των Bacteria και Archaea κατά µήκος πυρήνα ιζήµατος µεθανιοϋδριτών του
υποθαλάσσιου ηφαιστείου ιλύος Amsterdam εξετάστηκαν µε στόχο τη διερεύνηση, σε
υψηλή κατακόρυφη ανάλυση (κάθε 5 cm), της βιοποικιλότητας και οικοφυσιολογίας
των µικροοργανισµών που εµπλέκονται στο σχηµατισµό (µεθανιογένεση) και δέσµευση (οξίδωση) του µεθανίου. H δοµή των κοινοτήτων µελετήθηκε µε την κατασκευή βιβλιοθηκών κλώνων του 16S rRNA γονιδίου. Η πλειονότητα των φυλοτύπων που ανιχνεύθηκαν ανήκουν στις οµάδες των ΑΝΜΕ, οι οποίες εµπλέκονται στην Αναερόβια
Οξίδωση του Μεθανίου (ΑΟΜ). Οι φυλότυποι που ανήκουν στα ΑΝΜΕ-1 φαίνεται να
συνεπικρατούν µε φυλοτύπους των ΑΝΜΕ-2 σε όλους τους ορίζοντες του ιζήµατος,
εκτός από τον ορίζοντα των 30 cmbsf, όπου κυριαρχούν τα ΑΝΜΕ-3. Στις βιβλιοθήκες
των Bacteria επικράτησαν τα Proteobacteria (κυρίως τα υπό-φυλα των γ-, δ- and εProteobacteria) στους ορίζοντες ιζήµατος 0 και 5 cmbsf. Φυλότυποι σχετιζόµενοι µε το
φύλο των Chloroflexi βρέθηκαν σε όλους τους ορίζοντες ιζήµατος και επικράτησαν στα
10 cmbsf. Φυλότυποι που σχετίζονται µε το υποψήφιο φύλο των JS1 ήταν, επίσης,
παρόντες σε όλους τους ορίζοντες ιζήµατος και κυριάρχησαν στα 15 cmbsf. Τα δProteobacteria είχαν σηµαντική αντιπροσώπευση σε όλες τις βιβλιοθήκες κλώνων και
επέδειξαν τη µεγαλύτερη σχετική αφθονία στα 25 cmbsf. Οι περισσότεροι από τους
φυλοτύπους των Bacteria που ανιχνεύθηκαν σχετίστηκαν µε περιβάλλοντα πλούσια
σε µεθάνιο, όπως ψυχρές αναβλύσεις και ιζήµατα µεθανιούδριτών. Ανήκουν κυρίως
σε πιθανούς θειικοαναγωγικούς και θειοοξιδωτικούς οργανισµούς.
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BACTERIAL AND ARCHAEAL DIVERSITY IN SEDIMENTS OF ΤΗΕ
AMSTERDAM MUD VOLCANO, EASTERN MEDITERRANEAN SEA
Pachiadaki G. Maria1, Gert de Lange2, Konstantinos A. Kormas1
1

Department of Ichthyology & Aquatic Environment, University of Thessalia, 38446 Nea Ionia,
Greece, 2 Department of Earth Sciences Utrecht University, PO Box 80021 3508 TA Utrecht,
The Netherlands

Gas hydrate sediments and microorganisms therein have an intrinsic role in the carbon
cycle and therefore have become environments of intensive study in recent years. The
high resolution (i.e. 5 cm) vertical distribution and diversity of Bacteria and Archaea of
the top 30 cm of gas hydrate sediments from the Amsterdam mud volcano, east
Mediterranean Sea, were investigated using molecular phylogenetic analysis. The vast
majority of all retrieved archaeal phylotypes belong to Euryarchaeota, mainly to
anaerobic oxidizers, ANME groups. ANME-1 and ANME-2 seem to co-dominate in all
sediment horizons except the one from 30 cmbsf horizon, where ANME-3 was the
dominant group. In the bacterial clone libraries Proteobacteria (mainly γ-, δ- and εgroups) dominated 0 and 5 cmbsf. Choloflexi-affiliated phylotypes were present in all
sediment layers and dominated the 10 cmbsf horizon. Phylotypes clustering in
candidate division JS1 were also present in all sediment horizons but exhibited their
highest relative abundance at 15 cmbsf. Phylotypes affiliated with δ-Proteobacteria had
significant representation in all bacterial libraries and showed substantial percentage
(65.5%) at 25 cmbsf. The vast majority of all bacterial phylotypes was closely related to
methane seeps and gas hydrate environments. They were affiliated with putative
sulfate-reducers, sulfide oxidizers, sulfur reducers and methylotrophs.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ
TGF-β ΣΤΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΎΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ, ΣΤΗΝ
ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΦΛΕΓΜΟΝΩ∆ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περβολαράκη Π1,2., Σταυρόπουλος Α1., Σιδεράς Π1., Τσιτσιλώνη Ο2.
1Ίδρυµα

Ιατροβιολογικων Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών, Κέντρο Ανοσολογίας και Μεταµοσχεύσεων, Εργαστήριο Ανοσοβιολογίας, 2Tοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα
Βιολογίας, ΕΚΠΑ

Οι ακτιβίνες ανήκουν στην υπερ-οικογένεια των µορίων του αυξητικού παράγοντα µεταµόρφωσης (TGF-β). Αν και οι πρώτες πληροφορίες σχετικά µε την λειτουργική δράση των ακτιβινών αφορούσαν το ρόλο τους ως ρυθµιστών της έκκρισης της FSH, έχει
βρεθεί ότι παίζουν σηµαντικό ρόλο σε ποικίλα κυτταρικά φαινόµενα από τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό και τη διαφοροποίηση µέχρι την απόπτωση. Έρευνες των τελευταίων χρόνων παρέχουν δεδοµένα για τη συµµετοχή των ακτιβινών στην ανάπτυξη
και εξέλιξη φλεγµονωδών αντιδράσεων. Πρόσφατη δε έρευνα στο εργαστήριο µας έχει
δείξει ότι υπερέκφραση ακτιβίνης Α στον πνεύµονα οδηγεί σε οξεία ιστική βλάβη.
Παρ'όλη τη σηµασία των µορίων αυτών δεν έχει βρεθεί ακόµα ποια κύτταρα τα παράγουν και κάτω από ποιες συνθήκες. Για να απαντήσουµε στα παραπάνω ερωτήµατα
χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο της χορήγησης οβαλβουµίνης (OVA) ως αλλεργιογόνο
για την πρόκληση οξείας πνευµονικής φλεγµονής σε C57BL/6J µύες. Συγκεκριµένα τα
πειραµατόζωα χωρίστηκα σε τρεις οµάδες : Στα υγιή, στην οµάδα ελέγχου που εκτέθηκε σε PBS, και στη τρίτη οµάδα που εκτέθηκε σε ΟVA. Ακολούθησε αποµόνωση
των πνευµόνων, ενζυµική τους διάσπαση και διαχωρισµός των κυττάρων σε λευκοκύτταρα, σε ενδοθηλιακά και σε κύτταρα του βρογχικού και του κυψελιδικού επιθηλίου
µε χρήση ειδικών αντισωµάτων και µαγνητικών σφαιριδίων. Η καθαρότητα των κυτταρικών πληθυσµών που αποµονώθηκαν ελέχθηκε µε κυτταροµετρία ροής. Έγινε αποµόνωση RNA από τους παραπάνω κυτταρικούς πληθυσµούς και θα ακολουθήσει ανάλυση της έκφρασης των ακτιβινών Α, Β, C, E και της φολιστατίνης (φυσικός αναστολέας της ακτιβίνης Α) µε χρήση real-time PCR και ανοσοσοδοκιµασίας Western.
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THE EXPRESSION OF TGF-β SUPERFAMILY MEMBERS IN THE LUNG
CELLULAR COMPARTMENTS IN STEADY STATE AND INFLAMMATORY
CONDITIONS
Pervolaraki P1,2., Stravropoulos A1., Sideras P1., Tsitsilonis O.2
1Biomedical

Research Foundation-Academy of Athens, Center of Immunology and
Transplantation 2Department of Animal and Human Physiology, Faculty of Biology, University
of Athens.

Activins are members of the transforming growth factor β (TGF-β) superfamily. Even
though activins were originally isolated as regulators of follicle-stimulating hormone
(FSH) release, it was found that they regulate a wide variety of cellular events from cell
proliferation and differentiation to apoptosis. Recent studies have provided evidence of
a novel important role of activins in inflammatory processes. Previous work from our
group has indicated that overexpression of activin A in the lung leads to severe tissue
damage. Despite the prominent role of these molecules their cellular source have not
yet been determined. Moreover, there is conflict on whether activins are pre-stored in
cells and secreted upon stimulation or if they are synthesized de novo. In order to
answer these questions, we have established a new experimental protocol. More
specifically, a mouse model of ovalbumin(OVA)-induced acute airway inflammation
was used in C57BL/6J background. Mice were separated into three groups: The first
group consisted of untreated animals, the second was used as control group
challenged with PBS and the third group was OVA challenged. Lungs were then
isolated, single cell suspensions were obtained by enzymatic digestion and cell
isolations were performed using specific antibodies and magnetic beads. Cells were
separated into the following groups: leukocytes, endothelial cells, bronchial and
alveolar epithelial cells. The purity of the isolated populations was checked with flow
cytometry. In addition, RNA was isolated from the above populations and the
expression of activin A, B, C, E and follistatin (the physiological activin A antagonist)
will be analysed using real-time PCR and Western blotting.
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Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ ΣΤΟ DNA ΤΩΝ ∆ΥΟ ΙΣΟΜΟΡΦΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ COUP-TF ΣΤΟΝ ΑΧΙΝΟ PARACENTROTUS
LIVIDUS
Πέττα Ιωάννα, Ζήνων Ζήνωνος και Κωνσταντίνος Ν. Φλυτζάνης
Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πανεπιστηµιούπολη, Ρίο 26504.

Οι µεταγραφικοί παράγοντες Coup-TF (Chicken ovalbumin upstream promoterTranscription Factor) είναι ορφανά µέλη της υπεροικογένειας των υποδοχέων στεροειδών/ θυρεοειδών ορµονών. Στον αχινό το πρωτογενές µετάγραφο του γονιδίου CoupTF υφίσταται εναλλακτικό µάτισµα µε αποτέλεσµα την παραγωγή δύο mRNAs που
κωδικοποιούν δύο πρωτεΐνες µε διαφορετικό µέγεθος, λόγω της εισαγωγής 21 πρόσθετων αµινοξέων στην καρβοξυτελική περιοχή (Carboxy Terminal Extension) της περιοχής πρόσδεσης στο DNA (DBD). Πειράµατα EMSA µε τη χρήση in vitro µεταφρασµένων πρωτεϊνών, δείχνουν ότι η µεγάλη πρωτεΐνη δεν µπορεί να προσδεθεί σε κανένα Coup-TF στοιχείο απόκρισης. Παρουσία της µεγάλης πρωτεΐνης, η πρόσδεση
της µικρής πρωτεΐνης στο DNA µειώνεται µε ανταγωνιστικό τρόπο, οδηγώντας στο
συµπέρασµα ότι και το ετεροδιµερές πρωτεϊνικό σύµπλοκο δεν µπορεί να προσδεθεί
στο DNA. Σκοπός µας είναι να ερευνήσουµε το ρόλο της ένθεσης των 21 αµινοξέων
στην µεγάλη πρωτεΐνη, ως προς την ικανότητα πρόσδεσής της στο DNA. Στους αχινούς, η αµινοξική αλληλουχία των 21 αµινοξέων περιέχει δύο προλίνες. Η υπόθεση
µας είναι ότι αυτές οι δύο προλίνες παίζουν σηµαντικό ρόλο στην στερεοδιαµόρφωση
της πρωτεΐνης, επηρεάζοντας την ικανότητα πρόσδεσης στο DNA. Έτσι, προκαλέσαµε
σηµειακές µεταλλάξεις, µεταλλάσσοντας τις δύο προλίνες σε αλανίνες αλλά και κάθε
µία προλίνη σε αλανίνη µεµονωµένα. Επίσης µελετήσαµε και µια σειρά εσωτερικών
αµινοξικών ελλειµάτων (3-18αα) µέσα στην ένθεση των 21 αµινοξέων. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ούτε οι µεταλλαγµένες µεγάλες πρωτεΐνες προσδένονται στο DNA
και ότι ετεροδιµερίζονται πιο αποτελεσµατικά µε την µικρή ισοµορφή πιθανότατα λόγω της επαγόµενης αλλαγής στη στερεοδιαµόρφωσης της µεταλλαγµένης πρωτεΐνης.
Αδυναµία πρόσδεσης στο DNA έδειξαν και τα διαδοχικά ελλείµατα στην ένθεση των
21 αµινοξέων, ακόµη και όταν η ένθεση αποτελείται από 3 µόνο αµινοξέα.
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DNA BINDING CHARACTERISTICS OF THE TWO COUP-TF VARIANTS IN THE
SEA URCHIN PARACENTROTUS LIVIDUS
Petta Ioanna, Zenon Zenonos and Constantin N. Flytzanis
Department of Biology, University of Patras, University Campus, Rio 26504

The Coup-TFs (Chicken Ovalbumin Upstream Promoter- Transcription Factors) are
orphan members of the superfamily of steroid/thyroid hormone receptors. In sea
urchins an alternative splicing event of the Coup-TF primary transcript results in two
mRNAs, which encode two protein variants that differ by a 21 amino acid insertion in
the Carboxy Terminal Extension (CTE) of the DNA Binding Domain (DBD). EMSA
experiments with the use of in vitro translated proteins revealed that the large protein
variant is incapable of binding any Coup-TF response elements. Furthermore, in the
presence of the large variant, the small Coup-TF protein’s ability to bind DNA is
diminished in an antagonistic way, suggesting that the heterodimeric protein is also
incapable of DNA binding. Our aim is to investigate the role of the 21aa insertion in the
large variant regarding the DNA binding affinity. In sea urchins the CTE insertion in the
large variant contains two prolines. Our hypothesis is that these two prolines play an
important role in the protein’s conformation, which in turn is responsible for the loss of
DNA binding. To check this, we created point mutations by mutating both prolines to
alanines as well as each proline to alanine separately. We also analyzed a series of
internal amino acid deletions within the 21aa insertion of the CTE. Our results show
that all mutant proteins are incapable of binding DNA and that they heterodimerize
more effectively with the small protein variant, possibly because of the altered
conformation of the large protein mutants. Similarly, all internal deletions fail to bind
DNA, even when only 3 amino acids remain as insertion into the CTE.
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Η ΑΚΕΤΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΝΩΝ GCN5 ΚΑΙ Ο ΥΠΟ∆ΟΧΕΑΣ
CLAVATA1 ∆ΡΟΥΝ ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΣΤΟ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΣΤΟ ARABIDOPSIS
Πούλιος Σ., Βλαχονάσιος Κ.
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, E-mail: kvlachon@bio.auth.gr

H GCN5 είναι µια ακετυλοτρανσφεράση των ιστονών Η3 και Η2Β. Η απώλεια δράσης
της στο Arabidopsis έχει ως αποτέλεσµα µια πληθώρα αναπτυξιακών ανωµαλιών όπως ο νανισµός, η µείωση της κυριαρχίας της κορυφής, η αύξηση του µεγέθους του
βλαστικού µεριστώµατος και προβλήµατα στην ανάπτυξη του άνθους που επηρεάζουν
τη γονιµότητα. Ο CLAVATA1 (CLV1) είναι ένας διαµεµβρανικός υποδοχέας µε δράση
κινάσης ο οποίος εµπλέκεται στη ρύθµιση του µεγέθους του κορυφαίου βλαστικού
µεριστώµατος καταστέλλοντας τη δράση του µεταγραφικού παράγοντα WUSCHEL.
Χρησιµοποιώντας γενετικές και µοριακές προσεγγίσεις δείχνουµε ότι τα CLV1 και
GCN5 ρυθµίζουν το µονοπάτι σηµατοδότησης του αιθυλενίου. Το διπλό µετάλλαγµα
clv1-1;gcn5-1 παρουσιάζει ισχυρή απόκριση στο αιθυλένιο, τόσο στο φαινοτυπικό
επίπεδο µε την εκδήλωση τριπλής απόκρισης, που περιλαµβάνει την αναστολή της
επιµήκυνσης και την πλευρική διόγκωση του υποκοτυλίου, την αναστολή της επιµήκυνσης της ρίζας και τη δηµιουργία κορυφαίου αγκίστρου, όσο και στο µοριακό επίπεδο µε συνεχή υπερέκφραση εξαρτώµενων από το αιθυλένιο γονιδίων. Συµπερασµατικά τα GCN5 και CLV1 δρουν συνεργιστικά ως αρνητικοί ρυθµιστές των αποκρίσεων
των φυτών στο αιθυλένιο.
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THE HISTONE ACETYLTRANSFERASE GCN5 AND THE CLAVATA1
RECEPTOR ACT SYNERGISTICALLY TO REGULATE ETHYLENE
RESPONSES IN ARABIDOPSIS
Poulios S., Vlachonasios K.
Department of Botany, School of Biology, Faculty of Sciece, Aristotle University of
Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece, E-mail: kvlachon@bio.auth.gr

GCN5 is an acetyltransferase of histones H2B and H3. Loss of function of GCN5 in
Arabidopsis results in a plethora of developmental abnormalities such as dwarfism,
reduction of apical dominance, enlargement of the shoot apical meristem and aberrant
flower development that lead to reduced fertility. CLAVATA1 is a transmembrane
receptor kinase involved in the regulation of the shoot apical meristem size by
suppressing WUSCHEL activity. Using genetic and molecular approaches we show
that CLV1 and GCN5 regulate the ethylene signaling pathway. The clv1-1;gcn5-1
double mutant exhibits constitutive triple response including inhibition and lateral
swelling of the hypocotyl, inhibition of root growth and exaggeration of the apical hook
in the dark grown seedlings. At molecular level constitutive expression of ethyleneinduced genes was observed in the double mutants in the absence of ethylene. In
conclusion, GCN5 and CLV1 act synergistically as negative regulators of ethylene
responses in plants.
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΛΑΓΑΝΑ
Πουρνάρα Αγγελική, ∆έσποινα Σ. Λυµπεροπούλου, Ευστάθιος Α. Κατσίφας και
Αµαλία ∆. Καραγκούνη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Οµάδα Μικροβιολογίας, Πανεπιστηµιούπολη, 157 73 Αθήνα

Η ποιότητα των παράκτιων κολυµβητικών υδάτων επηρεάζεται από µια σειρά παραγόντων, όπως είναι ο καιρός, ο αριθµός των λουόµενων, οι δραστηριότητες των κοντινών αστικών περιοχών κλπ. Λύµατα και υδάτινες απορροές µπορεί να εισέλθουν στο
νερό οδηγώντας σε υποβάθµιση της ποιότητάς του και επηρεάζοντας συνεπώς τόσο
την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήµατος, όσο και την υγεία των λουόµενων.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας έχει θεσπίσει µια
σειρά µικροβιακών δεικτών και ορίων βάσει των οποίων µπορεί να γίνει εκτίµηση της
ποιότητας τόσο των γλυκών όσο και των θαλασσίων υδάτων ενώ έχουν θεσµοθετηθεί
και αντίστοιχες νοµοθετικές ρυθµίσεις σε πολλές χώρες. Σκοπός της εργασίας ήταν να
µελετηθεί η επίδραση της βροχόπτωσης στη µικροχλωρίδα των παράκτιων κολυµβητικών υδάτων στην περιοχή του κόλπου του Λαγανά, µια προστατευόµενη περιοχή βάσει νόµου του κράτους από το 1999 (Π.∆. 906∆/99), και να γίνει εκτίµηση της ποιότητας τους. Ως µικροβιακοί δείκτες χρησιµοποιήθηκαν οι µικροοργανισµοί Escherichia
coli και Enterococcus sp., οι οποίοι έχουν θεσπιστεί µε αντίστοιχη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο υπολογισµός της συγκέντρωσής τους έγινε µε κλασικές µεθόδους µικροβιολογίας. Πραγµατοποιήθηκαν τρεις δειγµατοληψίες σε διάστηµα 6 µηνών στις περιοχές Μαραθωνήσι, Λαγανάς και Καλαµάκι. Για την ανίχνευση των µικροβιακών δεικτών χρησιµοποιήθηκαν εκλεκτικά θρεπτικά υποστρώµατα και έγιναν
βιοχηµικές δοκιµές. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η έντονη βροχόπτωση επηρεάζει
σηµαντικά (αρνητικά) την ποιότητα των παράκτιων υδάτων, ενώ το µέγεθος της υποβάθµισης είναι ανάλογο του αριθµού των λουόµενων της περιοχής.
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EFFECTS OF RAIN ON COASTAL BATHING WATERS IN LAGANAS BAY
Pournara Angeliki, Despoina S. Lymperopoulou, Efstathios A. Katsifas,
and Amalia D. Karagouni
National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany,
Microbiology Group, Panepistimioupoli, 157 73, Athens

Coastal waters’ quality is influenced by a series of factors, such as the weather, the
number of bathers, the activities of nearby urban areas etc. Sewage or storm effluents
may enter the water, leading in deterioration of its quality and thus affecting both the
equilibrium of the marine ecosystem and bathers’ health. The World Health
Organization (WHO) has suggested a series of microbial indicators and limits, so as to
evaluate both fresh and marine water’s quality. In addition, many countries have
relative legislation. The aim of the project was to assess the microbiological quality of
coastal bathing waters in correlation with the effect of a storm in Laganas Bay in
Zakynthos, which is a protected area since 1999. Assessment of the quality was
accomplished by estimating through pure culture techniques the concentration of
Escherichia coli and Enterococcus sp., both microbial indicators suggested by the
European Union’s directive. Three samplings were performed within a six months’
period in the following areas: Marathonisi, Laganas and Kalamaki. To detect microbial
indicators selective culture media were used followed by biochemical tests. The results
showed that the rain had a serious effect on coastal waters’ quality, while the
deterioration was directly related to the number of bathers.
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ΕΤΗΣΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
SALMONELLA SP. ΚΑΙ PSEUDOMONAS AERUGINOSA ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ
ΤΟΥ ΛΑΓΑΝΑ
Πουρνάρα Αγγελική, ∆έσποινα Σ. Λυµπεροπούλου, Ευστάθιος Α. Κατσίφας και
Αµαλία ∆. Καραγκούνη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Οµάδα Μικροβιολογίας, Πανεπιστηµιούπολη, 157 73 Αθήνα

Η ανίχνευση παθογόνων µικροοργανισµών στα κολυµβητικά ύδατα είναι συχνό φαινόµενο το οποίο θα πρέπει να εκτιµάται σοβαρά ως προς την υγεία των λουόµενων.
Από το 1976 και µετά έχουν θεσπιστεί διεθνώς µια σειρά από παραµέτρους µε βάση
τις οποίες γίνεται αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων και εκτίµηση του κινδύνου
κολύµβησης. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ), η Ευρωπαϊκή Ένωση και
πολλές χώρες διεθνώς χρησιµοποιούν συγκεκριµένους µικροοργανισµούς ως δείκτες,
η συγκέντρωση των οποίων µπορεί να προβλέψει την παρουσία παθογόνων µικροοργανισµών στο νερό. Με βάση την αντίστοιχη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως
µικροβιακοί δείκτες για την αξιολόγηση της ποιότητας των κολυµβητικών υδάτων χρησιµοποιούνται οι µικροοργανισµοί Escherichia coli και Enterococcus sp., ο πληθυσµός των οποίων οδηγεί στο χαρακτηρισµό των υδάτων ως καλής, επαρκούς ή κακής
ποιότητας. Σκοπός της εργασίας ήταν να ανιχνευθεί η ύπαρξη δύο σηµαντικών παθογόνων για τον άνθρωπο, των Salmonella sp. και Pseudomonas aeruginosa και να διαπιστωθεί εάν η συγκέντρωση των µικροβιακών δεικτών µπορεί να προβλέψει την
ύπαρξή τους. Η έρευνα διεξήχθη στην περιοχή του κόλπου του Λαγανά στη Ζάκυνθο
και χρησιµοποιήθηκαν τόσο κλασσικές µέθοδοι µικροβιολογίας όσο και µοριακές τεχνικές. Πραγµατοποιήθηκαν τρεις δειγµατοληψίες σε διάστηµα ενός έτους σε 9 περιοχές του κόλπου του Λαγανά. Η ανίχνευση τόσο των µικροβιακών δεικτών όσο και των
παθογόνων έγινε µε χρήση εκλεκτικών θρεπτικών υποστρωµάτων και βιοχηµικών δοκιµών, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε µοριακή ταυτοποίηση των αποµονωθέντων µικροοργανισµών σε επίπεδο γένους.
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ANNUAL VARIATION OF THE PATHOGENS SALMONELLA SP. ΚΑΙ
PSEUDOMONAS AERUGINOSA IN LAGANAS BAY
Pournara Angeliki, Despoina S. Lymperopoulou, Efstathios A. Katsifas, and
Amalia D. Karagouni
National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany,
Microbiology Group, 157 73, Athens

The detection of pathogenic microorganisms in bathing waters is quite common and
should be seriously considered according to bathers’ health. Since 1976 a series of
parameters has been suggested to assess water’s quality and thus the infectious
diseases risk from bathing within. The World Health Organization, European Union and
many countries all over the world use specific microorganisms as indicators, the
concentration of which can predict the presence of pathogens in the water. According
to the relative European Union’s directive, Escherichia coli and Enterococcus sp. are
used as microbial indicators. The estimation of their population leads to the
characterization of waters’ quality as excellent, good and sufficient. The aim of the
project was to detect the presence of two important human pathogens, Salmonella sp.
and Pseudomonas aeruginosa, and to ascertain that the microbial indicators used can
successfully predict it. The research was conducted in Laganas Bay region and both
pure culture and molecular techniques were used. Three samplings were performed
within a year’s period in 9 regions at Laganas bay. To detect both microbial indicators
and pathogens selective culture media were used together with biochemical tests.
Isolated microorganisms were identified by using molecular techniques.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΦΩΛΙΕΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ CARETTA CARETTA
Πρίφτη Ηλέκτρα-Νίκη Α., Γραµµατική Κανινή, Ευστάθιος Α. Κατσίφας
και Αµαλία ∆. Καραγκούνη
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Οµάδα Μικροβιολογίας, Πανεπιστηµιούπολη, 157 73 Αθήνα

Ο κόλπος του Λαγανά αποτελεί τον σηµαντικότερο βιότοπο αναπαραγωγής της
Caretta caretta στη Μεσόγειο. Στα πλαίσια προγράµµατος µελέτης της βιολογίας της
θαλάσσιας χελώνας στις παραλίες ωοτοκίας µελετήθηκε η µικροβιακή ποικιλότητα
στις φωλιές της. Πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία αυγών µέσα από τις φωλιές µετά
την εκκόλαψη και την αποµάκρυνση των νεοσσών και πιο συγκεκριµένα αυγών σε
φωλιές στις οποίες είχαν κατά προτίµηση εισχωρήσει ρίζες φυτών. Η δειγµατοληψία
έγινε τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο του 2008 και τα δείγµατα που συλλέχθηκαν
οµαδοποιήθηκαν σε δύο κατηγορίες, σε αυτά που περιείχαν αυγά τα οποία ήταν σε
άµεση επαφή µε τις ρίζες (κατηγορία Α) και σε αυτά που δεν περιβάλλονταν από ρίζες
(κατηγορία Β). Η πειραµατική διαδικασία περιελάβανε αποµόνωση των βακτηρίων σε
καθαρή καλλιέργεια χρησιµοποιώντας τυπικά, εκλεκτικά και διαγνωστικά θρεπτικά
υποστρώµατα και οµαδοποίηση µε βάση τα βιοχηµικά, φυσιολογικά και µορφολογικά
τους χαρακτηριστικά. Ακολούθησε αποµόνωση ολικού DNA από κάθε βακτήριο, ΒΟΧ
PCR για τη διάκριση των στελεχών και ανάλυση αλληλουχίας του γονιδίου 16s rRNA
για τον προσδιορισµό των βακτηρίων. Συνολικά αποµονώθηκαν σε καθαρή καλλιέργεια 276 βακτήρια τα οποία οµαδοποιήθηκαν σε 217 στελέχη εκ τω οποίων το 69%
προέρχονταν από τα δείγµατα της κατηγορίας Α και το 31% από αυτά της κατηγορίας
Β. Από τα βακτήρια που αποµονώθηκαν από αυγά που σχετίζονταν µε ρίζες φυτών
το 63% ήταν Gram θετικά και το 37% αρνητικά ενώ 23 στελέχη αποµονώθηκαν από
εκλεκτικό θρεπτικό υπόστρωµα για εντεροβακτήρια. Αντίστοιχα, σε αυγά που δεν ήταν
σε άµεση επαφή µε ρίζες φυτών το 43% ήταν Gram θετικά και το 57% αρνητικά ενώ
12 στελέχη εκτιµώνται ως εντεροβακτήρια. Τα αποτελέσµατα συζητούνται ως προς τη
θνησιµότητα ή µη των εµβρύων.
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ASSESSMENT OF THE MICROBIAL BIODIVERSITY AT THE NESTS OF THE
SEA TURTLE CARETTA CARETTA
Prifti Elektra-Niki A., Grammatiki Kanini, Efstathios A. Katsifas,
and Amalia D. Karagouni
National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany,
Microbiology group 15773, Athens.

Laganas bay is one of the most important places of reproduction of Caretta caretta in
the Mediterenean area. Within a research project concerning the biology of the
loggerhead turtle nesting we studied the microbial biodiversity within the nests.
Samples of the eggs, coming from the inner part of the nests being in contact with
roots, were taken right after the hatching and the removal of the hatchlings. The
sampling was done in August and September 2008 and the samples collected were
categorized to these being in contact with roots (group A) and those not surrounded by
roots (group B). The experimental procedure included the isolation of bacteria using
typical, selective and diagnostic media and grouping them by biochemical,
physiological and morphological traits. The extracted DNA was followed by BOX PCR
and analysis of the 16s rRNA gene in order to identify each bacterial strain. Totally 276
bacterial isolates were categorized to 217 different strains, of which the 69% belonged
to the group A and the 31% to the group B. 63% of the bacteria isolated from the group
A were Gram positive and 37% were negative, while 23 strains were isolated from a
selective media for enterobacteria. Equivalently 43% from the group B were Gram
positive and the 57% negative, while 12 strains were estimated as enterobacteria. The
results were discussed in relation to the mortality or not of the hatchlings.
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΑ∆ΩΝ ΤΟΥ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ
(Dicentrarchus labrax Linneaus, 1758)
Ρουφίδου Χ.1, ∆εσπότη Σ.1, Αντωνοπούλου Ε.1, Παπαδάκη Μ. 2, Χατζηφώτης Σ.2
1Τοµέας

ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Α.Π.Θ., 54 124 Θεσσαλονίκη
Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 710 03 Ηράκλειο

2Ινστιτούτο

Η έλλειψη τροφής στην οποία συχνά υποβάλλονται τα ψάρια στη φύση ή στις υδατοκαλλιέργειες προκαλεί µια σειρά από µεταβολές στη φυσιολογική λειτουργία τους.
Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η επίδραση της ασιτίας (1F-3S: 1 µήνας σίτιση-3
µήνες νηστεία) και της ασιτίας/επανασίτισης (2S-2F: 2 µήνες νηστεία-2 µήνες σίτιση)
σε βιοχηµικές παραµέτρους του αίµατος, στη σύσταση ήπατος και µυών καθώς και
στην ανάπτυξη των γονάδων. Ο στατιστικός έλεγχος των δεδοµένων ορίστηκε στο επίπεδο p<0,05. Όσον αφορά στους µεταβολίτες αίµατος, η γλυκόζη και το γαλακτικό
οξύ δεν επηρεάστηκαν ούτε από την ασιτία, ούτε από την επανασίτιση. Απεναντίας, τα
τριγλυκερίδια, φωσφολιπίδια και ολικά λιπίδια της οµάδα 1F-3S µειώθηκαν σηµαντικά, ενώ η χοληστερόλη παρέµεινε σταθερή σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου (4F-0S).
Τα ολικά λιπίδια και η χοληστερόλη µειώθηκαν σηµαντικά στα 2S-2F άτοµα, ενώ τα
τριγλυκερίδια και τα φωσφολιπίδια παρέµειναν σταθερά. Στη σύσταση του ήπατος, η
ασιτία οδήγησε σε σηµαντική µείωση του λίπους και της τέφρας, σε σχέση τόσο µε
την οµάδα 4F-0S, όσο και µε την 2S-2F. Αντίθετα, η πρωτεΐνη ήπατος ήταν σηµαντικά
αυξηµένη στα ψάρια 1F-3S σε σχέση µε τις οµάδες 4F-0S και 2S-2F. Από την άλλη,
στους µυς παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση του λίπους τόσο στην οµάδα 1F-3S όσο
και στην οµάδα 2S-2F σε σχέση µε την οµάδα 4F-0S. Καµιά διαφορά δεν υπήρξε στην
πρωτεΐνη, τέφρα και υγρασία των µυών. Όσον αφορά στην ωρίµανση των γονάδων,
παρατηρήθηκε ότι όλα τα αρσενικά άτοµα της οµάδας ελέγχου 4F-0S έφτασαν στο
στάδιο ωρίµανσης S2, ενώ µόνο το 33% των ατόµων της 1F-3S έφτασαν στο στάδιο
S2. Από την άλλη, το 75% των ατόµων 2S-2F έφτασε στο στάδιο 2S. Στα θηλυκά, το
ποσοστό ανώριµων γονάδων της οµάδα της 1F-3S ήταν 80% ενώ το ποσοστό των
ψαριών που έφτασε στο στάδιο της λεκιθογενίνης ήταν 75% για την οµάδα 2S-2F και
50% για την οµάδα 4F-0S. Από τα παραπάνω αποτελέσµατα προκύπτει ότι η ασιτία
και η επανασίτιση επηρεάζουν το βιοχηµικό πρότυπο αίµατος, ήπατος και µυών, καθώς και την αναπαραγωγική ωριµότητα.του λαβρακιού.
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EFFECT OF STARVATION AND REFEEDING ON BIOCHEMICAL INDICES
AND ON GONAD MATURATION OF SEA BASS (Dicentrarchus labrax
Linnaeus, 1758)
Roufidou C.1, Despoti S.2, Antonopoulou E.1, Papadaki M.2, Chatzifotis S.2
1Department

of Zoology, School of Biology, A.U.TH., 54 124 Thessaloniki,
E-mail: eantono@bio.auth.gr
2Institute of Aquaculture, Hellenic Center of Marine Research of Crete,
710 03 Heraklio

Food deprivation, in which fishes are subjected in their natural environment or in
aquacultures, causes a chain of alterations in growth and in their physiological function.
In the present study, the effect of starvation (1F-3S: one month feeding-three months
starvation) and starvation/refeeding (2S-2F: two months starvation-two months
refeeding) was investigated and the biochemical indices of blood, the composition of
liver and muscles and the maturation of gonads were studied. Statistical significance
was set at the level p<0.05. The metabolites of blood, glucose and lactate were not
affected from starvation or refeeding. On the contrary, triglycerides, phospholipids and
total lipids of group 1F-3S were significantly decreased, while cholesterol remained
stable compared to control group (4F-0S). Total lipids and cholesterol were significantly
decreased in group 2S-2F, while triglycerides and phospholipids remained stable
compared to 4F-0S fish. Regarding the hepatic composition, starvation led to a
significantly reduction of lipid and ash, compared to the groups 4F-0S and 2S-2F. In
contrast, the protein of liver was significantly increased in fishes 1F-3S compared to
the groups 4F-0S and 2S-2F. On the other hand, in muscles a significantly reduction of
lipid was detected for the groups 1F-3S and 2S-2F compared to the 4F-0S. No
changes were found in protein, ash and moisture of muscles. Regarding the gonad
maturation, it was observed that all male 4F-0S fish reached the maturity stage S2,
while only 33% of the 1F-3S fish reached the S2 stage. On the other hand, 75% of the
2S-2F group reached the S2 stage. In females, the percentage of immature gonads of
1F-3S group was 80%, while the percentage of the fish which reached the stage of
vitellogenesis was 75% and 50% for groups 2S-2F and 4F-0S, respectively. Our results
indicate that starvation and refeeding affect the levels of biochemical blood indices,
liver and muscle composition and the reproductive maturation of sea bass.
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KΑΤΑΣΚΕΥΗ recA- ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΤΟ ΑΙΘΑΝΟΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ
ZYMOMONAS MOBILIS
Σαββάκης Ιωάννης1, Eυάγγελος Μπελετσιώτης2, Μιλτιάδης A. Τύπας1
και Κατερίνα M. Παππά1
1Τοµέας

Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας ΕΚΠΑ, Ιλίσια, Αθήνα 15701, 2 ∆ιεύθυνση ∆ιασφάλισης Ποιότητας Προϊόντων, Τµήµα Μοριακής Βιολογίας, Vivartia, Aγ. Στέφανος, Αττική 14565 - e-mail: savvax@hotmail.com

Το α-πρωτεοβακτήριο Zymomonas mobilis µελετάται για βιοµηχανικής κλίµακας παραγωγή βιοαιθανόλης. Στην εργασία αυτή κατασκευάστηκε στέλεχος του Z. mobilis
µεταλλαγµένο ως προς το γονίδιο recA. Το recA ευθύνεται για τον οµόλογο γενετικό
ανασυνδυασµό και την επαγωγή του SOS συστήµατος ανταπόκρισης σε συνθήκες
στρες. Η κατασκευή ενός Z. mobilis recA- στελέχους ενδιαφέρει ιδιαίτερα, τόσο σε επίπεδο µελέτης της φυσιολογίας και γενετικής του οργανισµού, όσο και σε εφαρµοσµένο επίπεδο χρήσης του. Για την κατασκευή του εν λόγω στελέχους ενισχύθηκε το
γονίδιο recA του βιοµηχανικού στελέχους CP4 µέσω PCR και κλωνοποιήθηκε στο φορέα pCRII (πλασµίδιο pMT211). Ακολούθησε in vitro ένθεση του γονιδίου ανθεκτικότητας σε χλωραµφαινικόλη (cat) εντός του κλωνοποιηµένου recA (pMΤ250). Για την επίτευξη αυτού, το cat είχε προηγουµένως ενισχυθεί από φορέα pBR325 και κλωνοποιηθεί εντός µεταθετής κατασκευής (ΕΖ::ΤΝ Epicentre, pMT218). Η ένθεση του cat εντός
του recA στο pMT250 βρέθηκε να είναι 157 βάσεις από την κωδική έναρξη του γονιδίου. Από την τελευταία κατασκευή αποµονώθηκε τµήµα που έφερε το µεγαλύτερο µέρος
του recA::cat και το οποίο κλωνοποιήθηκε εντός συζευκτικά παρακινούµενου φορέα
(pVK1; pBluescript-oriTP). Η τελική κατασκευή (pGS7) εισάχθηκε µε επιτυχία σε Z.
mobilis CP4 µέσω σύζευξης και ηλεκτροδιάτασης. Μετασχηµατισµένα στελέχη ανθεκτικά στη χλωραµφαινικόλη, ελέγχθηκαν για ευαισθησία σε UV ακτινοβολία, ενώ αυτά
που εµφάνισαν τη µεγαλύτερη, µελετήθηκαν περαιτέρω. Η αντικατάσταση του ενδογενούς recA µε το recA::cat επιβεβαιώθηκε µε χρήση PCR και υβριδισµών κατά
Southern, ενώ φάνηκε να έχει λάβει χώρα µέσω διπλού επιχιασµού (allele exchange).
Το στέλεχος που επιλέχθηκε ως πρότυπο CP4 recA- (CP4 UA1) εµφανίζει αρκετές τάξεις µεγέθους ευαισθησία σε επίδραση UV ακτινοβολίας και χηµικής µεταλλαξογένεσης, και είναι ιδιαίτερα σταθερό. Περαιτέρω µελέτη των ιδιοτήτων του στελέχους ως
προς τον οµόλογο ανασυνδυασµό είναι σε εξέλιξη.
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CONSTRUCTION OF A recA- STRAIN OF THE ETHANOL PRODUCING
BACTERIUM ZYMOMONAS MOBILIS
Savvakis Ioannis1, Evangelos Beletsiotis2, Milton A. Typas1,
and Katherine M. Pappas1
1Department

of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, University of Athens, Ilissia,
Athens 15701; 2 Quality Assurance Division, Molecular Biology Department, Vivartia, Ag.
Stephanos, Attiki 14565 - e-mail: savvax@hotmail.com

Τhe α-proteobacterium Zymomonas mobilis is currently considered as a serious
candidate for industrial bioethanol production. In this work, a recA- mutant of Z. mobilis
was constructed. The recA gene governs homologous DNA recombination and
induction of the SOS response. A recA- mutant of Z. mobilis is of particular importance,
as it will enable studies of the stress response in the organism and also offer a useful
tool for genetic engineering purposes. The Z. mobilis recA- strain was constructed via
allele exchange of the native gene with that of a copy bearing a chloramphenicol
resistance cassette (cat) insertion. Towards this, the industrial strain CP4 recA gene
was PCR-amplified, cloned into vector pCRII (plasmid pMT211) and used as substrate
for transposon-mediated insertion of the cat gene. To achieve this, the cat gene was
PCR-amplified from vector pBR325, cloned into vector pMODTM (EZ::TN, Epicentre,
pMT218) and allowed to transpose in vitro into pMT211. A pMT211 derivative bearing
an appropriate cat insertion into the recA gene was isolated and found to harbour the
insertion 157 bp from the recA translational start (pMT250). A fragment from pMT250,
bearing the largest part of recA::cat, was cloned into the mobilizable vector pVK1
(pBluescript-oriTP) and the final construct (pGS7) was successfully introduced into Z.
mobilis CP4 via TraP-mediated conjugation and via electroporation. Chloramphenicol
resistant transformants were isolated and those exhibiting major susceptibility to UV
irradiation were examined further. Allele exchange of the native gene with that bearing
the cat cassette was confirmed for several derivatives via PCR and Southern
hybridizations. Of these, the chosen prototypical recA- CP4 derivative (CP4 UA1)
proves to be several orders of magnitude susceptible to UV-irradiation and chemical
mutagenesis and is extremely stable. Its performance in homologous recombination
assays is under further examination.
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΩΝ
ΤΟΥ HIBISCUS ROSA-SINENSIS L.
Σαββίδης Θ. & Παπαδοπούλου Α.
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, E-mail: sawidis@bio.auth.gr, papadal@bio.auth.gr

Τις τελευταίες δεκαετίες, η ρύπανση του περιβάλλοντος µε βαρέα µέταλλα έχει αυξηθεί
δραµατικά, µε επιπτώσεις σε ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς. Τα φυτά, όπως και
άλλοι οργανισµοί, έχουν αναπτύξει ποικίλους προστατευτικούς µηχανισµούς στις επιβλαβείς συνέπειες των βαρέων µετάλλων. Μεταξύ αυτών, ο ψευδάργυρος (Zn) προσελκύει τη µεγαλύτερη προσοχή λόγω του βιοχηµικού του ρόλου στον ανθρώπινο οργανισµό και στην ανάπτυξη των φυτών. Ο Zn δεν είναι ιδιαίτερα τοξικός και συµπτώµατα ανεπάρκειάς του φαίνονται όταν το στοιχείο έχει εξαντληθεί. Ο Zn έχει ευεργετικές επιδράσεις στα φυτά ως βασικό ιχνοστοιχείο, πραγµατοποιώντας σηµαντικές λειτουργίες στο µεταβολισµό των φυτών. Ως εκ τούτου, ένα ελαφρώς υψηλότερο ποσό
πρόσληψης Zn, δε µπορεί να είναι επιβλαβές. Η φυτοτοξικότητα του Zn αναφέρεται
σχετικά συχνά, παρόλο που ο Zn δεν είναι ιδιαίτερα φυτοτοξικός. Μεταξύ των φυτικών
ιστών, τα νεκτάρια θεωρούνται εξαιρετικά ευαίσθητα συστήµατα σε τοξικούς παράγοντες. Η λειτουργία των νεκταρίων και η έκκριση του νέκταρος αναστέλλονται, παρουσία διαφόρων βαρέων µετάλλων και ιδιαίτερα του Zn. Εποµένως, η επίδραση βαρέων
µετάλλων σε νεκτάρια µπορεί να παράσχει ένα πρότυπο σύστηµα βιολογικής δράσης
των διαφόρων τοξικών µετάλλων σε κυτταρικό επίπεδο. Μια σειρά από πρότυπα διαλύµατα ZnCl2 (10-12-1M) παρασκευάστηκε σε απεσταγµένο νερό από ZnCl2. Μπουµπούκια του Hibiscus rosa-sinensis L. τοποθετήθηκαν µέσω του µίσχου τους στα παραπάνω διαλύµατα για 24h πριν από την άνθησή τους. Κατόπιν, µετρήθηκε το εκκρινόµενο νέκταρ της κάθε περίπτωσης. Τα µέρη των ανθέων αναλύθηκαν για τη συγκέντρωση βαρέων µετάλλων µε φασµατοµετρία Ατοµικής Απορρόφησης. Η παραγωγή
νέκταρος αυξήθηκε µετά την επίδραση µε 10-12-10-6M ZnCl2, ενώ σε πυκνά διαλύµατα
(10-4-1M ZnCl2) η έκκριση νέκταρος ήταν µειωµένη ή είχε σταµατήσει τελείως. Το πλάτος των ανθήρων (mm) µειώθηκε µετά την επεξεργασία των ανθέων (10-12-1M ZnCl2)
σε σχέση µε το µάρτυρα. Η διάµετρος των γυρεόκοκκων (µm) αυξήθηκε µετά την επεξεργασία µε βαρέα µέταλλα. Οι υψηλότερες τιµές διαµέτρου παρατηρήθηκαν στις συγκεντρώσεις 10-4-10-1M ZnCl2.
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EFFECT OF ZINC ON STRUCTURE AND FUNCTION OF HIBISCUS ROSASINENSIS L. NECTARIES
Sawidis Th. & Papadopoulou A.
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24
Thessaloniki, E-mail: sawidis@bio.auth.gr, papadal@bio.auth.gr

Over the last decades, environmental contamination with heavy metals has increased
drastically causing hazardous effects on human, animal, and plant organisms. Plants,
like other organisms, have evolved various protective mechanisms against harmful
effects of such heavy metals. Among them, zinc (Zn) attracts most attention due to its
biochemical role in the human organism and plant growth. Zn is not particularly toxic
and deficiency symptoms are noted when the element is depleted or removed. Zn has
beneficial effects on plants, as an essential micronutrient fulfilling many crucial
functions in plant metabolism. Hence, slightly higher amounts of Zn intake may not be
harmful. Zn phytotoxicity is reported relatively often, although Zn is not highly
phytotoxic. When levels of available soil Zn are above plant essential needs, this
element may be translocated from the roots and accumulated in the shoots and
especially be bound to vascular tissue. Among plant tissues or vegetative parts of the
plants, nectaries are considered to be extremely sensitive to various pollutants.
Nectary function and nectar secretion are inhibited in the presence of various heavy
metals and especially Zn. Thus, the heavy metal treatment of nectaries can provide a
sensitive standard system with which the biological activity of various toxic metals at
the cellular level can be investigated. A series of standard solutions of ZnCl2 (10-12-1M)
was prepared in distilled water from ZnCl2. Flower buds of Hibiscus rosa-sinensis L.
were put through their pedicel in the above solutions for 24h before anthesis. After the
above treatment, secreted nectar of each case was collected by means of microtubes
5, 10 and 20µl. The treated and dried flower parts were analysed for heavy metal
concentration using Atomic Absorption Spectrometry. Nectar production was increased
after treatment with 10-12-10-6M ZnCl2, whereas in dense solutions (10-4-1M ZnCl2) the
nectar secretion was decreased if stopped at all. The anther width (mm) was
decreased after flower bud treatment (10-12-1M ZnCl2) in comparison to control. The
pollen grain diameter (µm) was increased after heavy metal treatment. The highest
diameter values were observed in concentrations 10-4-10-1M ZnCl2.
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ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ΚΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΑ ΑΝΘΗ ΚΑΙ ΤΗ ΓΥΡΗ ΤΟΥ
LILIUM LONGIFLORUM
Σαββίδης Θ. & Ψευτογκάς Α.
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
541 24 Θεσσαλονίκη, E-mail: Savvidis@bio.auth.gr & apseftog@bio.auth.gr

Άνθη του Llium longiflorum (Thunb.) τοποθετήθηκαν, µε το µίσχο τους σε διαλύµατα
διαφορετικών συγκεντρώσεων χαλκού (Cu). Συγκεντρώσεις Cu µικρότερες από 10-4 Μ,
προκάλεσαν σηµαντική αύξηση του βάρους των ανθέων, δηλ. µεγαλύτερη πρόσληψη
νερού συγκριτικά µε το µάρτυρα. Τα επιµέρους τµήµατα διαχωρίστηκαν και αφέθηκαν
ξεραθούν σε συνθήκες εργαστηρίου µέχρι σταθερού βάρους. Στα άνθη που υπέστησαν την επίδραση του µετάλλου η απώλεια νερού ήταν σηµαντικά µειωµένη σε σύγκριση µε το µάρτυρα, αν και σε ορισµένες περιπτώσεις οι µικρές συγκεντρώσεις
προκάλεσαν ταχύτερη αφυδάτωση. Οι γυρεόκοκκοι τοποθετήθηκαν σε κατάλληλο
θρεπτικό µέσο και προσδιορίστηκε η βλαστητική τους ικανότητα καθώς και το µήκος
του γυρεοσωλήνα.. Παρατηρήθηκε ισχυρή τοξική επίδραση του µετάλλου στη βλαστικότητα των γυρεόκοκκων. Σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες από 10-2 Μ, αναστέλλεται
πλήρως η βλάστηση των γυρεόκοκκων, οι οποίοι είχαν αυξηµένη τάση να καταστρέφονται, σε χρονικό διάστηµα 1h. Σε χαµηλές συγκεντρώσεις παρατηρήθηκε µια αυξηµένη βλαστικότητα των γυρεόκοκκών και σηµαντική αύξηση στο ρυθµό ανάπτυξης στα
αρχικά στάδια. Οι γυρεοσωλήνες παρουσίασαν µεγάλη ποικιλοµορφία µορφολογικών
ανωµαλιών µε κύρια χαρακτηριστικά µια διόγκωση στην επάκρια περιοχή. Η πάχυνση του κυτταρικού τοιχώµατος ήταν εµφανής στην εσωτερική πλευρά, ενώ ένα χαλαρό
δίκτυο από ινώδες υλικό, παρατηρήθηκε στην εξωτερική πλευρά. Αυξηµένες συγκεντρώσεις χαλκού (10-3 – 10-2 Μ) µείωσαν ή παρέλυσαν πλήρως κυτταροπλασµατική
ροή. ∆εν παρατηρήθηκαν ορατές δοµικές αλλαγές στα κυτταρικά οργανίδια. Στις χαµηλότερες συγκεντρώσεις, η πρόσληψη του χαλκού ήταν περισσότερο εµφανής στο
στίγµα. Αντίθετα, στις υψηλότερες συγκεντρώσεις, η πρόσληψη ήταν σηµαντική στα
πέταλα και το στύλο, ενώ οι γυρεόκοκκοι παρουσίασαν πολύ χαµηλότερη πρόσληψη.
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ACCUMULATION AND EFFECT OF COPPER ON FLOWERS AND POLLEN
IN LILIUM LONGIFLORUM
Sawidis T. & Pseftogas A.
Department of Botany, School of Biology, Aristotele University of Thessaloniki
541 24 Thessaloniki, E-mail: Savvidis@bio.auth.gr & apseftog@bio.auth.gr

Flowers buds of Lilium longiflorum (Thunb.) were fed through their pedicel with different
concentrations of copper (Cu). Cu concentrations below 10-4 M, caused significant
weight gain of treated flowers and thus more water uptake, compared to control. The
flowers were separated into individual parts and dried under normal laboratory
conditions until their weight was constant. In treated flowers, the loss of water was
significantly lower than in control flowers, even though in some cases the low
concentrations of metal caused a faster dehydration. Pollen grains of treated flower
buds were placed in an aqueous culture medium containing 10% sucrose and 10 ppm
boric acid and their germination rate and pollen tube length were measured using light
microscopy. Cu had a highly toxic effect on pollen germination and tube length, which
were greatly inhibited as metal concentrations increased. Cu concentrations up to 10-2
M completely stopped pollen germination and pollen showed an increased tendency to
burst within 1 h. At low concentrations, the heavy metal caused a slight stimulation of
pollen germination, growth rate and tube elongation at the initial stages of tube
development. Pollen tubes from treated flowers showed a range of strong
morphological abnormalities, characterized by uneven or aberrant growth, including
apical branching or swelling at the tip of the pollen tube. Cell wall intrusions at or near
the tip were evident on the inner side, whereas a loose network formed from fibrillar
material was observed on the outer layers. After prolonged copper exposure, round
(ball-like) aggregates were embedded in a fine fibrillar network. Increased copper
concentrations (10-3 – 10-2 Μ) decreased or completely paralyzed cytoplasmic
streaming. No typical cytoplasmic zonation existed, while cell organelles (plastids, lipid
droplets) were relocated toward the tip. Visible ultrastructural changes in cell
organelles were not observed. At lower concentrations, the uptake of copper was
distinct mostly in stigma. At higher concentrations, the uptake was distinct in petals and
style, whereas pollen grains showed much less uptake. A general mechanism of
copper action on pollen tube growth is discussed.
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ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕ ΛΕΙΧΗΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Σαββίδης Θ., Φωτίου Θ. και Türk R.
Η γεωγραφική θέση και οι ιστορικές συγκυρίες που βίωσε η Κύπρος δια µέσου των
αιώνων, οδήγησαν στη δηµιουργία ενός πολιτισµού ο οποίος άφησε πλούσια κατάλοιπα τόσο στην επιφάνεια όσο και στα σπλάχνα της κυπριακής γης. Η επιδείνωση
των ανοικτών µνηµείων από τους λειχήνες έχει επιταχυνθεί τις τελευταίες δεκαετίες ως
άµεσο αποτέλεσµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Εκτός από την αισθητική ζηµιά οι
λειχήνες προκαλούν φυσικές ή χηµικές αλλοιώσεις. Ο τύπος του πετρώµατος και οι
κλιµατικές συνθήκες καθορίζουν τα φαινόµενα διάβρωσης και το ρυθµό επιδείνωσης.
Τα µνηµεία των διαφόρων αρχαιολογικών χώρων της Κύπρου είναι χαρακτηριστικά
και η πλούσια λειχηνική βιοποικιλότητά τους είναι ένα ιδανικό παράδειγµα για τα
«µνηµειακά οικοσυστήµατα» και, εάν τα είδη των λειχήνων δεν είναι πολύ επιθετικά
στο υπόστρωµα, θα µπορούσαν να γίνουν δεκτά ως µέρος του οικοσυστήµατος. Η
δουλειά που παρουσιάζεται εδώ, βασίζεται στις υπαίθριες παρατηρήσεις σε τέσσερις
αρχαιολογικούς χώρους και µνηµεία της Κύπρου από διάφορους πολιτισµούς, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Η µελέτη αποσκοπεί στον καθορισµό του ρόλου των
λειχήνων στην υποβάθµιση και στην ταξινόµηση των διαφορετικών τύπων λειχηνικής
βιοδιάσπασης στα αρχαία µνηµεία. Συνολικά εντοπίστηκαν 30 τάξα λειχήνων. ∆ιεξήχθησαν διάφορα συµπεράσµατα για τη συµπεριφορά των λειχήνων, τις προτιµήσεις
τους ως προς το υπόστρωµα καθώς και το πως επηρεάζονται από τις συνθήκες του
µικροπεριβάλλοντος. Παρατηρήθηκε ότι τα πρόσφατα ανακατασκευασµένα τµήµατα
των µνηµείων είναι απαλλαγµένα από λειχήνες. Η βιοδιάσπαση των εκτιθέµενων µνηµείων εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη διαθεσιµότητα του νερού και των θρεπτικών
συστατικών. Η διάβρωση της επιφάνειας των µνηµείων θεωρείται επιβλαβής και τα
διορθωτικά µέτρα πρέπει να περιλαµβάνουν έλεγχο στο νερό απορροής και στη διαθεσιµότητα των θρεπτικών καθώς και τη στέγαση εκτιθέµενων µνηµείων. Ο εποικισµός
εµφανίζεται κυρίως σε οριζόντιες επιφάνειες µε καλύτερη παροχή νερού και θρεπτικών. ∆ιαπιστώθηκε ότι η διάλυση των ορυκτών που προκαλείται από λειχήνες είναι
εµφανής τόσο στην επιφάνεια όσο και στο εσωτερικό και παράγει σαφή πρότυπα αλλοίωσης, όπως µικροοπές και χαρακιές. Το πορώδες των πετρωµάτων καθορίζει τη
σταθερότητα.
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COLONIZATION OF ARCHAEOLOGICAL SITES BY LICHENS IN CYPRUS
Sawidis Th., Fotiou Th., and Türk R.
The geographic location and historical circumstances experienced the island of Cyprus
through the centuries, led to the creation of a culture which left a rich residue in both
the surface and in the bowels of the Cypriot land. Deterioration of open air monuments
by lichens has accelerated in recent decades as direct result of atmospheric pollution.
Besides the aesthetic damage lichens give rise to physical or chemical deterioration.
The stone type and the climatic conditions to wich it is exposed will determine the
predominant weathering phenomena and deterioration patterns. The monuments in the
various archaeological sites in Cyprus and their rich lichen biodiversity are an ideal
example of the “monuments ecosystem” and if the lichen species are not very
aggressive to substratum, these could be accepted as part of the ecosystem in light of
the increasing importance of the culture value of biological diversity. The work
presented here, based on field observations in four archaeological sites and
monuments in Cyprus of various civilizations developed at various ages. The study
aimed at determining the role of lichens in the deterioration and classifying the different
types of lichen biodeterioration in ancient monuments. A total of 30 lichen taxa were
identified. Several conclusions about the behaviour of lichens, their preferences and
how it affected the conditions of the microenvironment, conducted from this study.
Observed that newly reconstructed parts are free from lichens. Biodeterioration of
exposed monuments is primarily depended on the availability of water and nutrients.
Moistening of the monuments surfaces is regarded as harmful, and remedial steps
must first include effective control of water run-off and nutrient availability and the
sheltering of certain exposed monuments. Colonization occurs mostly on horizontal
surfaces with a better water supply. A lot lichens grows on horizontal surfaces, while
some others prefer vertical. The nutrition supply in horizontal surfaces is better than the
vertical. It was found that the dissolution of minerals induced by lichens is evident both
on the surface and inside the mortar, and produces clear alteration patterns such as
micropitting and etching of the calcite crystals. The porosity of stones determines their
stability.
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ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ SGF11 ΣΤΟ ARABIDOPSIS THALIANA
Σαϊσανά Μ., Καλδής Α., Βλαχονάσιος Κ.
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη. Ε-mail: kvlachon@bio.auth.gr

Η µετα-µεταφραστική τροποποίηση των πυρηνικών ιστονών, οι οποίες είναι σφιχτά
συνδεδεµένες στο DNA, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της µεταγραφής και την έκφραση των γονιδίων του πυρήνα. Το σύµπλοκο SAGA της ζύµης
είναι υπεύθυνο για κάποιες από αυτές τις τροποποιήσεις, όπως η ακετυλίωση των
ιστονών Η3 και Η2Β και η αφαίρεση µορίων ουβικιτίνης από την ιστόνη Η2Β. Η αφαίρεση της ουβικιτίνης επιτελείται από µια υποενότητα του SAGA που περιλαµβάνει τις
πρωτεΐνες UBP8, SGF11 και SUS1. Κύριος ρόλος του µεταγραφικού προσαρµοστή
SGF11 είναι η προσέλκυση της πρωτεάσης UBP8, που ρυθµίζει την υδρόλυση της
ουβικιτίνης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί ο βιολογικός ρόλος
του SGF11 στο Arabidopsis thaliana. Χρησιµοπoιήθηκαν τρία µεταλλάγµατα Τ-DNA
ένθεσης (ονοµάστηκαν sgf11-1, sgf11-2 και sgf11-3) που φέρουν το Τ-DNA στο πρώτο
ιντρόνιο, στο τρίτο εξώνιο και στο δεύτερο εξώνιο του SGF11, αντίστοιχα. Μετά την
ταυτοποίηση οµόζυγων µεταλλάξεων, η ανάλυση RT-PCR επιβεβαίωσε την απουσία
πλήρους µεταγράφου του SGF11 και στα τρία µεταλλάγµατα, ενώ ένα τµήµα κοντά
στο αµινοτελικό άκρο φαίνεται να µεταγράφεται µόνο στα sgf11-2 και sgf11-3 και όχι
στο sgf11-1 µετάλλαγµα. Συνεπώς, το sgf11-1 θεωρήθηκε knock-out µετάλλαγµα, ενώ
τα sgf11-2,3 υποµορφικές µεταλλάξεις. ∆ιαπιστώθηκε ότι το SGF11 δεν είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του φυτού, δρα όµως ως αρνητικός ρυθµιστής της επιµήκυνσης του υποκοτυλίου στο ερυθρό φως. Επιπλέον, σε σύγκριση µε
φυτά αγρίου τύπου τα µεταλλάγµατα του SGF11 εµφανίζουν φαινότυπο καθυστερηµένης άνθισης σε µεγάλες µέρες, µε ταυτόχρονη αύξηση της έκφρασης του κεντρικού
καταστολέα της άνθισης FLC.
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MOLECULAR CHARACTERIZATION OF THE TRANSCRIPTIONAL
ADAPTOR’S SGF11 MUTANTS IN ARABIDOPSIS THALIANA
Saisana M., Kaldis Ath., Vlachonasios K.
Department of Botany, School of Biology, Faculty of Science, Aristotle University of
Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, E-mail: kvlachon@bio.auth.gr

Post-translational modification of nuclear histones, which are tightly bound to DNA, is a
prerequisite for transcriptional activation and gene expression in the nucleus. In yeast,
SAGA complex is responsible for some of these modifications, such as acetylation of
histones H3 and H2B and deubiquitination of histone H2B. H2B deubiquitination is
carried out by a sub-complex of SAGA containing the proteins UBP8, SGF11 and
SUS1. The transcriptional adaptor SGF11 is responsible for the recruitment of the
protease UBP8, which regulates deubiquitination. The aim of this project was to
investigate the biological role of SGF11 in Arabidopsis thaliana. We used three Τ-DNA
insertion mutants (which were named sgf11-1, sgf11-2 and sgf11-3) with the T-DNA
insertion in the first intron, third exon and second exon of SGF11, respectively. Once
homozygous mutants were identified, RT-PCR analysis confirmed the absence of the
complete SGF11 transcript in all three mutants, while a part of the gene close to the Nterminus seems to be transcribed in sgf11-2 and sgf11-3, but not in sgf11-1.
Consequently, sgf11-1 was considered to be a knock-out mutant, whereas sgf11-2 and
sgf11-3 were considered as hypomorphes. We realized that SGF11 is not essential for
the completion of plant development but could act as a negative regulator of hypocotyl
elongation in red light. Furthermore, compared to wild type plants, SGF11 mutants
display a late flowering phenotype in long days, coinciding with an increase in the
expression levels of the central repressor of flowering FLC.
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ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΕΝΤΕΡΟ ΤΗΣ ΚΑΡΑΒΙ∆ΑΣ NEPHROPS
NORVEGICUS ΑΠΟ ΤH ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑ
Σακκοµήτρου Μ., Μπουµπάρης ∆., Μεζίτη Α., Καραπαγιωτίδης Ι., Μεντέ Ε.,
Κορµάς Κ.Α.
Τµήµα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Φυτόκο, Νέα Ιωνία, 38446

Σε αυτή τη µελέτη ερευνήθηκε η µοριακή βακτηριακή ποικιλότητα στο έντερο ατόµων
καραβίδας Nephrops norvegicus από τον Παγασητικό Kόλπο και απο την αλιευτική
περιοχή Arbroath (Σκωτία). Σκοπός της εργασίας ήταν η σύγκριση των βακτηριακών
οµάδων που απαντώνται στο έντερο καραβίδων από αποµακρυσµένα ενδιαιτήµατα
και ο πιθανός ρόλος τους στις λειτουργίες της πέψης. Εκχυλίστηκε ολικό DNA από το
έντερο των καραβίδων και στην συνέχεια ενισχύθηκε µε ειδικούς εκκινητές για τα 16S
rRNA γονίδια των Bacteria µε την τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυµεράσης (PCR). Ακολούθησε κλωνοποίηση των γονιδίων των διαφορετικών φυλοτύπων
και συγκριτική ανάλυση µε αλληλουχίες της βάσης δεδοµένων GenBank µέσω της
λειτουργίας BLASΤ. Οι φυλογενετικές σχέσεις των φυλοτύπων διερευνήθηκαν και απεικονίστηκαν σε φυλόγραµµα. Τέσσερις διαφορετικοί φυλότυποι εντοπίστηκαν στο
δείγµα της Σκωτίας ενώ 12 φυλότυποι ανιχνεύτηκαν στο δείγµα του Παγασητικού. Ο
επικρατής (87,5 %) φυλότυπος στο δείγµα της Σκωτίας οµαδοποιήθηκε στα δProteobacteria. Οι φυλότυποι στο δείγµα του Παγασητικού εµφανίστηκαν σε διαφορετικές συχνότητες απο 4% εώς 17%. Οµαδοποιήθηκαν στα γ- και δ- Proteobacteria,
στα Tenericutes (Mollicutes) και στο υποψήφιο φύλο OD1 αποτελούµενο από ακαλλιέργητους αντιπροσώπους. Μόνον ένας κοινός φυλότυπος εντοπίστηκε και στα δύο
δείγµατα.
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GUT BACTERIAL COMMUNITIES OF NEPHROPS NORVEGICUS FROM THE
MEDITERRANEAN AND THE NORTH SEA.
Sakkomitrou M., Boubaris D., Meziti A., Karapanagiotidis I.Τ., Mente E.,
Kormas K.A.
Department of Ichthyology and Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences,
University of Thessaly, Fytoko, Nea Ionia, 38446

The molecular bacterial diversity of the intestinal tract of the Norway lobster Nephrops
norvegicus was studied from individuals collected from Pagasitikos Gulf (Greece) and
the Arbroath fishing area (Scotland). The aim was to compare the bacterial groups
occurring in the gut of Norway lobsters from remote habitats and their possible function
in the digestion process. Total DNA was extracted and was further amplified using
specific primers for the 16S rRNA genes of Bacteria via Polymerase Chain Reaction
(PCR) technique. The genes of the different phylotypes were cloned and were
compared to sequences from the GenBank database using the BLAST function.
Phylogenetic relationships between phylotypes were investigated and visualized in
phylogenetic trees. Samples from Arbroath showed lower bacterial diversity than
Pagasitikos samples. Four different phylotypes were detected in the Arbroath sample
while 12 phylotypes were detected in the Pagasitikos sample. The dominant (87.5%)
phylotype in the Arbroath sample clustered in the δ-Proteobacteria sub-phylum.
Phylotypes in the Pagasitikos sample occurred in varying frequencies from 4% to 17%.
They clustered in the γ- and δ- Proteobacteria sub-phyla, Tenericutes (Mollicutes)
phylum and in the OD1 candidate division, with the latter two consisting of uncultured
representatives. Only one common phylotype was found between the two samples.
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ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟЇΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΩΝ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΜΥΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΠΟ
ΒΑΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ DECT
Σαράντης Π.1, Τοµαρά Γ.1, Φραγκοπούλου Α.Φ.1, Μόσχος Μ.2, ∆αιµονάκου Μ.2,
Κουσουλάκος Σ.1, και Λ.Χ. Μαργαρίτης1
1Εργαστήριο

Ηλεκτροµαγνητικής Βιολογίας, Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα
Βιολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη 15 784, Αθήνα.
e-mail: madofrag@biol.uoa.gr, lmargar@biol.uoa.gr
2Παθολογοανατοµικό Εργαστήριο, Εργαστηριακός Τοµέας, Σισµανόγλειο Γενικό Νοσοκοµείο
Αττικής 151 26, Μαρούσι.

Η εντατική χρήση της ασύρµατης τηλεφωνίας (κινητά και ασύρµατα τηλέφωνα) τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αναγκαία τη διερεύνηση των επιδράσεων που µπορεί να
έχει στον ανθρώπινο οργανισµό. Οι σχετικές µελέτες πραγµατοποιούνται σε διάφορα
επίπεδα: µοριακό, κυτταρικό, οργανισµικό, πληθυσµιακό-επιδηµιολογικό. Σκοπός της
παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη της επίδρασης της µη ιονίζουσας ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέµπεται από βάση ασύρµατου τηλεφώνου τύπου DECT (φέρουσα συχνότητα 1880 MHz), σε αρσενικούς µυς Mus musculus στελέχους C57BL/6.
Τα ζώα που χρησιµοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή του πειράµατος (n=16) χωρίστηκαν
σε 2 οµάδες: α) σε αυτά που ακτινοβολήθηκαν µε βάση ασυρµάτου τηλεφώνου για 8
ώρες καθηµερινά και διάστηµα 10 ηµερών (n=8) και β) σε ζώα µάρτυρες ίδιου φύλου,
ηλικίας και συνθηκών διαβίωσης πέραν της ακτινοβολίας (n=8). ∆ιαπιστώθηκε ιστολογικά πως οι ακτινοβοληµένοι µύες σε σχέση µε τους µάρτυρες, παρουσιάζουν εστιακή λοβιακή νεκροφλεγµονώδη δραστηριότητα, διογκωµένα κύτταρα kupffer και διάταση κολποειδών, όσον αφορά στο ήπαρ, ενώ όσον αφορά στους νεφρούς παρατηρήθηκαν υπερπλαστικές βλάβες και αλλοιώσεις στο σπείραµα. Η ανοσοϊστοχηµική
µελέτη της έκφρασης των πρωτεϊνών θερµικού πλήγµατος Hsp 70 και 27 έδειξε στα
ακτινοβοληµένα ζώα οριακή αύξηση της hsp70 στο ήπαρ και διακριτή µείωση στους
νεφρούς και πιο συγκεκριµένα στο σπείραµα. Σε εξέλιξη είναι η µελέτη της hsp27. Κατά συνέπεια η επίδραση της ακτινοβολίας στη διάρκεια των 10 ηµερών ευνόησε την
ανάπτυξη φλεγµονής στο ήπαρ και στους νεφρούς, ενώ επάγει µείωση της έκφρασης
της Ηsp70 η οποία εµπλέκεται στους µηχανισµούς επιδιόρθωσης.
Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασµό κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αθηνών προς την Ερευνητική οµάδα του Καθηγητή Λ.Χ. Μαργαρίτη.
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HISTOLOGICAL AND IMMUNOCYTOCHEMICAL INVESTIGATION OF LIVER
AND KIDNEY AFTER EXPOSURE OF MICE TO WIRELESS DECT
ELECTROMAGNETIC RADIATION
Sarantis P.1, Tomara G.1, Fragopoulou A.F.1, Moshos M.2, Daimonakou M.2,
Koussoulakos S.1 and L.H. Margaritis1
1Electromagnetic

Biology Lab, Department of Cell Biology & Biophysics, Faculty of Biology,
University of Athens, Panepistimiopolis 157 84, Athens. e-mail: madofrag@biol.uoa.gr,
lmargar@biol.uoa.gr 2Pathologoanatomy Lab, Lab sector, Sismanogleio General Hospital of
Attica, 15126, Marousi.

The recent increase in the applications of wireless technology and communication
(mobile and wireless phones), has initiated a great number of studies about the
consequences of the electromagnetic fields created by these devices on human health.
Related research is being carried out on various levels such as molecular, cellular,
organismic and epidemiological. The aim of the present study is to investigate the
effects of non-ionizing electromagnetic radiation, emitted by a wireless DECT phone
base (frequency 1880 MHz), on male mice Mus musculus strain C57BL/6. Sixteen
animals were used in the present study and were grouped as follows: a) irradiated
animals (n=8) by a wireless phone base for 8 hours daily over a period of 10 days and
b) non-irradiated animals of the same sex, number, age and conditions of
maintenance. At the end of the irradiation period, samples of liver and kidneys were
taken for histological investigation and immunocytochemistry. Histological examination
revealed focal lobule inflammatory activity, distended kupffer cells and dilation of the
sinusoids in the liver of the irradiated animals. With regards to the kidneys, proliferative
damages and glomerulus’s changes were noticed. Immunocytochemical survey of heat
shock proteins HSP 70 and 27 expression in irradiated animals showed that in the
hepatic tissue there is a marginal increase in the expression of hsp70, probably without
clinical importance, while the kidneys recorded distinct reduction and more specifically
in the coil. The study of Hsp27 is still in progress. Therefore, the effects of radiation
during the 10 days cause the development of inflammation in the liver and the kidneys,
while it reduces Hsp70 expression in the kidney, probably indicating a change in the
repair mechanisms.
This study was financed by the Special Account for Research Grants of the University of
Athens to the Research Group of Professor L.H. Margaritis.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΜΗ ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
Σιαχάµη Α., Φωτεινού Εµµ., Ναυπλιώτη Α., Παπαβασιλειου Σ. & Σ.Κ. Μανώλης
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη 157 01 Αθήνα. E-mail: smanol@biol.uoa.gr

Για τη µελέτη της ποικιλοµορφίας του ανθρώπινου είδους και την κατάταξη των πληθυσµών που ζουν σε διαφορετικά µέρη του πλανήτη ή ανακτώνται από αρχαιολογικές
ανασκαφές ως υπολείµµατα σκελετών χρησιµοποιούνται εκτός από τα µετρικά και τα
επιγενετικά µη µετρήσιµα χαρακτηριστικά, µε επιτυχία. Παρόλο που υποθέτουµε ότι οι
διαφορές στη συχνότητα εµφάνισης των µη µετρήσιµων χαρακτηριστικών µπορούν να
υπολογίζουν τη γενετική απόσταση µεταξύ πληθυσµιακών δειγµάτων, γνωρίζουµε λίγα για τις αναπτυξιακές γενετικές βάσεις για τις περισσότερες από αυτές τις διακριτές
µορφολογικές παραλλαγές που χρησιµοποιούνται στις αναλύσεις. Τα κρανιακά επιγενετικά µη-µετρήσιµα χαρακτηριστικά έχουν σηµαντική κληρονοµησιµότητα όπως φαίνεται από µελέτες στα ζώντα σήµερα πρωτεύοντα. Επίσης τα κρανιακά επιγενετικά
µη-µετρήσιµα χαρακτηριστικά έχουν το πλεονέκτηµα ότι µπορούν να παρατηρηθούν
και να καταγραφούν στα αποσπασµατικά κρανία. Στην παρούσα εργασία καταγράψαµε την παρουσία ή απουσία µη παθολογικών σκελετικών παραλλαγών του ανθρώπινου κρανίου στη σύγχρονη σκελετική συλλογή αναφοράς του Τοµέα Φυσιολογίας
Ζώων & Ανθρώπου (ΕΚΠΑ) και αρχαιολογικών κρανιακών σειρών από διάφορες περιοχές και περιόδους. Στόχος είναι η διερεύνηση της ποικιλοµορφίας στην έκφραση
τους διαχρονικά, από την εποχή του Χαλκού µέχρι σήµερα. Οι κατανοµές µας αναλύθηκαν µε ένα παραδοσιασκό εργαλείο υπολογισµού της «γενετικής» απόστασης, τον
MMD (Mean Measure of Divergence) και οι παρατηρούµενες οµοιότητες και διαφορές
µεταξύ διαφορετικών πληθυσµιακών δειγµάτων υποδηλώνουν ότι πέρα από τη γενετική υπάρχει και περιβαλλοντική συνιστώσα, ιδιαίτερα στις υπεροστικές κρανιακές κατασκευές (τρήµατα και εξοστώσεις). Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι γνωρίζουµε λίγα
για την αναπτυξιακή γενετική βάση των περισσότερων αυτών διακριτών µορφολογικών κρανιακών παραλλαγών, καθώς και ότι σε πολλές περιπτώσεις µια µορφή (π.χ.
τα οστάρια ραφής) µπορεί να είναι αποτέλεσµα κάποιας αναπτυξιακής δυσπλασίας
των κρανιακών οστών, ή µεταβολικής νόσου ή πολιτισµικής έκφρασης (π.χ. τεχνητή
κρανιακή παραµόρφωση).
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STUDY OF THE NON-METRIC TRAITS IN PREHISTORIC AND MODERN
GREEK SKELETAL POPULATIONS
Siachami A., Foteinou E., Nafplioti A., Papavassiliou S. & S.K. Manolis
Department of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, National & Kapodistrian
University of Athens, Panepistimiopolis 15701 Athens - E-mail: smanol@biol.uoa.gr.

For the study of the variation of the human species and the classification of populations
that live in different parts of the globe, or have been recovered as skeletal remains
from archaeological sites, metric as well as non-metric epigenetic traits are being used
quite successfully. Even though it’s being speculated that any differences regarding the
frequency of the non-metric traits observed can show the “genetic distance” among
populations, our knowledge concerning the developmental genetic bases for most of
those morphological differences, is rather limited. The cranial epigenetic non-metric
traits appear to have significant heritable value as studies in living modern primates
indicate and they also present the advantage being observed in fragmentary skulls. In
the present study we recorded the presence or absence of any skeletal variations in
the skull (of a non-pathological nature) and our database consisted of the modern
skeletal reference sample from the Department of Animal & Human Physiology as well
as archaeological skulls from different places and time periods. The aim is to examine
the variation of the expression of these traits in time – from the Bronze Age until today.
Our observations were analysed using a traditional tool in calculating the “genetic”
distance called, the MMD (Mean Measure of Divergence) and the observed similarities/
differences among different temporal populations suggest that apart form the genetic
there is also an environmental component – especially in the hyperostotic cranial
structures (foramina, exostoses). We also have to point out that we know but little
regarding the developmental genetic base of most of these distinctive morphological
variations in the skull, as well as – in many cases – a structure (for example the sutural
ossicles) can be a result of a developmental dysplasia of the cranial bones, a metabolic
disease or even a cultural expression (for example an artificial cranial deformation).
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΚΑΡΟΤΕΝΟΕΙ∆ΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΦΎΚΟΣ DUNALIELLA SALINA
Σκαγιά Α.1, Ντάικου Ι.2 και Κορνάρος Μ.2
1Τµήµα

Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα 26500, 2Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα 26500

Το µικροφύκος Dunaliella salina είναι ένας φωτοσυνθετικός µικροοργανισµός, που
έχει την ιδιότητα να συσσωρεύει µεγάλα ποσά καρωτινοειδών, σε ποσοστό έως και
15% του ξηρού του βάρους. Αυτοί οι δευτεροβάθµιοι µεταβολίτες είναι κίτρινες και
κόκκινες χρωστικές ουσίες µε πολύτιµες αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Λόγω αυτών των
ιδιοτήτων τα καρωτινοειδή έχουν διάφορες εφαρµογές στα τρόφιµα, τη φαρµακευτική
βιοµηχανία και την βιοµηχανία καλλυντικών. Η υψηλή παραγωγή καρωτινοειδών από
την D. salina αναφέρεται ως αντίδραση σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες όπως
είναι η υψηλή ένταση φωτός, η υψηλή αλατότητα, και ο περιορισµός θρεπτικών. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη της ικανότητας συσσώρευσης ολικών καρεοτενοειδών ενός στελέχους D.salina υπό συνθήκες υψηλής αλατότητας και υψηλής
έντασης φωτός, καθώς και η επίδραση των συνθηκών στο ρυθµό ανάπτυξης του µικροοργανισµού. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα σε εύρος αλατότητας 4% έως 24% υπό φωτισµό 6.000 lux, καθώς και πειράµατα υπό φωτισµό 20.000
lux και αλατότητα 4%. Όλα τα πειράµατα ήταν τύπου διαλείποντος έργου και πραγµατοποιήθηκαν σε θερµοκρασία 23±1 0C, και συνεχή ανάδευση στα 150 rpm χωρίς
πρόσθετη παροχή ρευµατος αέρα ή διοξειδίου του άνθρακα. Οι µετρούµενες παράµετροι ήταν η κυτταρική βιοµάζα (πυκνότητα κυττάρων και συγκέντρωση), η κατανάλωση νιτρικού αζώτου που αποτελούσε το περιοριστικό θρεπτικό, η συγκέντρωση ολικών καροτενοειδών και η συγκέντρωση χλωροφύλλης-α. Από τα ανωτέρω υπολογίστηκαν για τις διαφορετικές συνθήκες ανάπτυξης, ο µέγιστος ειδικός ρυθµός ανάπτυξης του µικροοργανισµού µmax, καθώς και οι λόγοι καρωτενοειδών/βιοµάζας και καρωτενοειδών/χλωροφύλλης-α. Ο µέγιστος ειδικός ρυθµός ανάπτυξης ήταν βέλτιστος
για τις συνθήκες ήπειου φωτισµού και αλατότητας, ενώ η µέγιστη παραγωγή καροτενοειδών σηµειώθηκε για αλατότητα 4% και φωτισµό 20.000 lux.
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EFFECT OF ENVIRONMENTAL STRESS ON THE ACCUMULATION OF
CAROTENOIDS FROM THE MICROALGA DUNALIELLA SALINA
Skagia Α.1, Ntaikou Ι.2, and Kornaros Μ.2
1Department

of Biology, University of Patras, Patra 26500, 2Department of Chemical
Engineering, University of Patras, Patra 26500, 26500

The microalga Dunaliella salina is a photosynthetic microorganism capable of accumulating large quantities of carotenoids - up to 15% of is dry weigh. Carotenoids are
yellow and red photosynthetic pigments that are produced as secondary metabolites
and have valuable antioxidant properties. Due to the latter they are widely applied in
the food industry, as well as in the pharmaceutics and cosmetics industry. D. salina is
reported to show high productivity of carotenoids as a result of stress conditions, such
as high light intensity, high salinity and nutrient limitation. The aim of the present study
was to investigate the capability of carotenoids accumulation of a strain of D. salina
under stress of high light intensity and high salinity, as well as the effect of those on the
growth rate of the microorganism. Experiments with salinity 4% to 24% and light
intensity 6.000 lux, and experiments under light intensity of 20.000 lux and salinity 4%
were conduced. All experiments were of batch type and were carried out at
temperature 23±1 0C, and constant agitation 150 rpm without any external addition of
air or carbon dioxide. The parameters measured were cell biomass (cell density as well
as cell concentration), uptake of NO3- - N, that was the limiting substrate, and
concentrations of total carotenoids and chlorophyll-a. From the above the maximum
specific growth rate µmax, as well as the ratios of carotenoids/biomass and
carotenoids/chlorophyll-a were further estimated. The maximum specific growth rate
was optimum under the lowest light intensity and salinity, whereas the maximum
carotenoids production was observed for the experiment with 4% salinity and 20.000
lux.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ GRSPaV ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ «ΜΑΛΑΓΟΥΖΙΑ» (Vitis vinifera L.)
Σκιαδά Φ.Γ.1, Μαλιόγκα Β.Ι.2, Κατής Ν.Ι.2, Ελευθερίου Ε.Π.1
1Τοµέας

Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, 2Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, E-mail: fskiada@bio.auth.gr

Πραγµατοποιήθηκε συγκριτική µελέτη τριών µεθόδων εξυγίανσης σε in vitro καλλιεργούµενα φυτά της ελληνικής ποικιλίας αµπέλου «Μαλαγουζιά» (Vitis vinifera L.), τα
οποία ήταν προσβεβληµένα από τον ιό Grapevine rupestris stem pitting associated
virus (GRSPaV, Foveavirus). Οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν ήταν: 1) θερµοθεραπεία
σε συνδυασµό µε καλλιέργεια µεριστωµάτων (0,1-0,2 mm), 2) θερµοθεραπεία σε συνδυασµό µε καλλιέργεια βλαστικών κορυφών (0,5 cm), και 3) χηµειοθεραπεία µε τις
αντι-ιικές ουσίες Tiazofurin (TR) και Mycophenolic acid (MPA) σε διάφορες συγκεντρώσεις. Η καλλιέργεια όλων των φυταρίων έγινε σε υπόστρωµα Galzy εφοδιασµένο
µε 0,5 µΜ ΒΑ και 0,3 µΜ ΝΑΑ. Ο έλεγχος της αποτελεσµατικότητας των µεθόδων εξυγίανσης έγινε µε ένθετη RT-PCR τόσο σε in vitro όσο και σε ex vitro φυτά µετά από
διαχείµανση ενός έτους και αφού είχε µεσολαβήσει µια περίοδος ληθάργου. Η καταπόνηση των φυταρίων από τις υψηλές θερµοκρασίες δεν ήταν έντονη. Μεγαλύτερο
ποσοστό εξυγίανσης προέκυψε από τα µεριστώµατα σε σχέση µε τις βλαστικές κορυφές, όµως λόγω του υψηλότερου ποσοστού επιβίωσης αναπτύχθηκαν περισσότερα
εξυγιασµένα φυτάρια από τις κορυφές. Η χηµειοθεραπεία είχε θετικά αποτελέσµατα
όσον αφορά στην απαλλαγή των φυταρίων από τον GRSPaV. Ωστόσο, σοβαρό πρόβληµα ήταν η εµφάνιση φυτοτοξικότητας, που οδήγησε ακόµη και στην ολική νέκρωση
των φυταρίων σε κάποιες συγκεντρώσεις. Ως καταλληλότερη ουσία βρέθηκε το MPA,
που συνδύαζε το χαµηλότερο ποσοστό νέκρωσης και το υψηλότερο εξυγίανσης. Από
τις µεθόδους που δοκιµάστηκαν ως αποδοτικότερη κρίθηκε η καλλιέργεια βλαστικών
κορυφών µετά από θερµοθεραπεία. Στην περίπτωση αυτή συνδυάζονται το χαµηλότερο κόστος, η ευκολία και ασφάλεια στο χειρισµό, οι µικρότερες πιθανότητες εµφάνισης µεταλλάξεων, το µεγαλύτερο ποσοστό εξυγίανσης και ο µικρότερος απαιτούµενος
χρόνος.

32nd Scientific Conference of the Hellenic Society for Biological
Sciences
Karpenissi, May 20-22, 2010

349

APPLICATION OF ELIMINATION METHODS OF THE VIRUS GRSPaV FROM
THE GREEK GRAPEVINE CULTIVAR “MALAGOUZIA” (Vitis vinifera L.)
Skiada F.G.1, Maliogka V.I.2, Katis N.I.2, Eleftheriou E.P.1
1Department

of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24
Thessaloniki, Greece, 2Plant Pathology Laboratory, School of Agriculture, Aristotle University of
Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece; E-mail: fskiada@bio.auth.gr

A comparative study of three virus elimination methods was performed in in vitro
cultured plantlets of the greek grapevine cultivar “Malagouzia” (Vitis vinifera L.),
naturally infected by the Grapevine rupestris stem pitting associated virus (GRSPaV,
Foveavirus). The methods applied were: 1) combination of thermotherapy with
meristem culture (0.1-0.2 mm), 2) combination of thermotherapy with shoot tip culture
(0.5 cm), and 3) chemotherapy with the antivirals Tiazofurin (TR) and Mycophenolic
acid (MPA) in several concentrations. The nutrient substrate for the in vitro culture in all
cases was Galzy, supplemented with 0.5 µΜ ΒΑ and 0.3 µΜ ΝΑΑ. The efficacy of the
elimination methods used was determined by nested RT-PCR in in vitro and ex vitro
plants, after a dormancy period. Heat shock from the application of high temperatures
was not intense. The elimination rate was higher in meristems compared to shoot tips,
but the latter produced more virus-free plantlets due to higher survival percentages.
Chemotherapy was beneficial in GRSPaV eradication. However, phytotoxicity was a
serious problem, since total mortality of plantlets in some concentrations occurred. The
most appropriate antiviral proved to be MPA, in which the lower rate of mortality and
the higher of virus elimination were combined. Thermotherapy with shoot tip culture
was found to be the most efficient compared to the other methods applied. In this case,
coexisted the lower cost, the easier and safer way of processing, the lower rate of
mutagenesis and the higher rate of virus elimination, in addition to the lower time
demands.
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ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
Σκουρολιάκου Α.1, Φραγκοπούλου Α.Φ.2, Ντρίβας Ν.1 και Λ.Χ. Μαργαρίτης2
1Εργαστήριο

µη ιονιζουσών ακτινοβολιών, Τµήµα Φυσικής, ΤΕΙ Αθήνας, Αιγάλεω, Αθήνα.
e-mail: kskourol@teiath.gr
2Εργαστήριο Ηλεκτροµαγνητικής Βιολογίας, Τοµέας Βιολογίας & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α, Πανεπιστηµιούπολη, 15 784, Αθήνα. e-mail: lmargar@biol.uoa.gr

Η αποτίµηση της επικινδυνότητας των τεχνητών ηλεκτροµαγνητικών πεδίων σε οικιακό
και επαγγελµατικό περιβάλλον έχει τύχει ευρείας κριτικής. Η συνεισφορά των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών εκποµπής στην ηλεκτροµαγνητική επιβάρυνση
του αστικού περιβάλλοντος συνήθως αγνοείται. Έχουν αναφερθεί λίγες, κυρίως επιδηµιολογικές, µελέτες για επιπτώσεις στην υγεία από σταθµούς FM, σταθµούς τηλεόρασης, κεραίες βάσης, κλπ. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν να γίνει λεπτοµερής
καταγραφή των εντάσεων ηλεκτρικού πεδίου σε διάφορα σηµεία εντός της Αττικής,
ώστε να διαπιστωθεί η συνεισφορά κάθε πηγής ακτινοβολίας στη συνολική «ραδιορύπανση». ∆ιαπιστώθηκαν τα εξής: α) η συνεισφορά των σταθµών FM είναι µεγάλη,
µέχρι και σε ποσοστό 80% που αντιστοιχεί σε επιβάρυνση περίπου 800 mV/m σε
σύνολο 1 V/m από όλες τις υπόλοιπες ανιχνεύσιµες πηγές ραδιοσυχνοτήτων, β) στο
οικιακό, αλλά και στο επαγγελµατικό περιβάλλον, κυριαρχούν οι συχνότητες ασύρµατων δικτύων και ασύρµατου τηλεφώνου, γ) η επικοινωνία των κινητών τηλεφώνων είναι εφικτή µε παρουσία ηλεκτρικού πεδίου της τάξης µεγέθους µόλις 5-19 mV/m. Με
κριτήριο τις συνεχώς αυξανόµενες δηµοσιευµένες εργασίες για επικινδυνότητα στην
υγεία από τις εν λόγω ακτινοβολίες σε εντάσεις πολύ κάτω από τις προτεινόµενες από
την ICNIRP, θα πρέπει να ισχύσει η Αρχή της Προφύλαξης. Βάσει των αποτελεσµάτων της εργασίας ένας τρόπος ελαχιστοποίησης της έκθεσης σε µη ιονίζουσες ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες είναι η αύξηση της απόστασης από πηγές ασύρµατης
επικοινωνίας. Επίσης έχει καταστεί σαφές από τις µετρήσεις µας ότι είναι δυνατή η
σχεδίαση κυψελωτού δικτύου κινητής τηλεφωνίας µε κεραίες χαµηλής ισχύος, ώστε να
αποφεύγεται η ακούσια ακτινοβόληση των κατοίκων.
Ευχαριστούµε την ACTA Ltd για τη διάθεση της µετρητικής συσκευής NARDA SRM 3006.
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COMPARATIVE MEASUREMENTS OF ELECTRIC FIELD INTENSITY LEVELS IN
THE FREQUENCY RANGE OF RADIO AND TV BROADCASTING ANTENNAS
AND WIRELESS COMMUNICATION DEVICES: HAZARD EVALUATION STUDY
Skouroliakou A.1, Fragopoulou A.F.2, Drivas N.1, and L.H. Margaritis2
1Non
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Hazard evaluation owing to electromagnetic radiation emitted by artificial sources in
occupational and professional environment is of critical importance as electromagnetic
radiation sources increase at a considerable rate. Mainly epidemiological studies have
dealt with possible human health effects from radiation emitted by radio and television
broadcasting antennas, mobile telephony antennas and other sources of EM radiation.
The aim of this study is the detailed measurement of electric field intensity in external
and internal environment in the region of Attica in the frequency range 32 MHz – 3GHz.
The measuring devices used (NARDA SRM 3000, SRM 3006) are suitable for spectral
analysis; therefore the contribution of specific spectral bands to the total
electromagnetic “pollution” was evaluated. The results showed that: a) the contribution
of FM broadcasting antennas can reach up to 80% of the total detriment; in absolute
values electric field intensity in the FM frequency range can reach up to 800mV/m
when the corresponding total value owing to the whole measurable frequency range is
1mV/m, b) in the occupational as well as in the professional environment the highest
contribution is due to wireless communication devices (Wi Fi LAN, DECT), c)
satisfactory functionality of cell phones is feasible even when the electric field intensity
is only 5-19mV/m. Based on the results from studies dealing with potential hazard from
non ionizing electromagnetic radiation, it is possible to detect health effects at
exposures to electric field intensity values much lower from the limits proposed by the
ICNIRP. Complying with the principle of risk minimization methods of lowering electric
field intensity values should be sought. Maximizing the distance from wireless
communication devices and the use of lower power antennas from cellular phone
companies prove to be effective methods for lowering the exposure.
We wish to thank ACTA Ltd for providing the NARDA SRM 3006 measuring device.
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ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜicroRNA-21 ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ PDCD4
ΣΤΟ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Σουρβίνου Ιωάννα1, Αθηνά Μάρκου1, Λουκάς Κακλαµάνης2, Αιµιλία Γ. Τσαρουχά3
και Εύη Σ. Λιανίδου1
1

Εργαστήριο Αναλυτικής Χηµείας, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 15771, Αθήνα,
(email: lianidou@chem.uoa.gr)
2 Τµήµα Παθολογικής Ανατοµικής, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, 17674, Αθήνα,
3 “Σωτηρία” Γενικό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων Θώρακος , 11526, Αθήνα

Το microRNA-21 είναι ένα καλά χαρακτηρισµένο καρκινο-συνδεόµενο miRNA καθώς έχει
βρεθεί να υπερεκφράζεται σε εννέα τύπους συµπαγών όγκων αλλά και σε άλλες κακοήθειες.
Ο ρόλος του miR-21 σχετίζεται µε ποικίλες διεργασίες καρκινογένεσης. Η καταστολή της
έκφρασης διαφόρων ογκοκατασταλτικών γονιδίων εξαιτίας της υπερέκφρασης του miR-21
έχει ήδη αποδειχθεί για τα γονίδια PTEN και TPM1. Προσφάτως, αποκαλύφθηκε ότι το γονίδιο PDCD4 (programmed cell death 4) αποτελεί έναν ακόµη στόχο του miR-21 σε καρκινικές σειρές παχέως εντέρου και µαστού. Καθώς δεν έχει ακόµη εξακριβωθεί η συσχέτιση
µεταξύ των επιπέδων έκφρασης του miR-21 και της πρωτεΐνης PDCD4 σε καρκινικά δείγµατα, η παρούσα εργασία διενεργήθηκε µε σκοπό να µελετηθεί η πιθανότητα ρύθµισης των
πρωτεϊνικών επιπέδων PDCD4 από το ώριµο miR-21 σε καρκινικούς ιστούς. Για το σκοπό
αυτό, αναλύθηκαν 40 ζεύγη φρέσκων ιστών µη µικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύµονα και
των γειτονικών τους µη καρκινικών ιστών ως προς την έκφραση του ώριµου miR-21 χρησιµοποιώντας ποσοτική RT-PCR πραγµατικού χρόνου. Παράλληλα, τα πρωτεϊνικά επίπεδα
PDCD4 αξιολογήθηκαν µε πειράµατα ανοσοϊστοχηµείας. Σε αποπαραφινωµένες τοµές από
δείγµατα ιστών εγκλεισµένων σε παραφίνη, πραγµατοποιήθηκε χρώση µε ειδικό antiPDCD4 αντίσωµα ενώ για την ανίχνευση χρησιµοποιήθηκε το HRP DAB kit (DAKO). Μεταξύ των 40 καρκινικών ιστών που µελετήθηκαν ανιχνεύθηκε υποέκφραση του ώριµου miR21, σε σύγκριση µε τους γειτονικούς µη καρκινικούς ιστούς, σε 24 δείγµατα (60%). Στους 15
από τους 24 αυτούς ασθενείς (62.5%), παρατηρήθηκε ότι η καταστολή του miR-21 συνοδευόταν από αύξηση των πρωτεϊνικών επιπέδων PDCD4. Υπερέκφραση του ώριµου miR21 εµφανίστηκε σε 16 από τους 40 ασθενείς (40%), ενώ στους 8 από τους 16 αυτούς ασθενείς (50%) ανιχνεύθηκαν µειωµένα επίπεδα της πρωτεΐνης PDCD4. Συνολικά, σε 23 από τα
40 δείγµατα µη µικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύµονα (57,5%), οι αλλαγές στα επίπεδα
έκφρασης του miR-21 συσχετίσθηκαν µε αλλαγές στα επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης
PDCD4. Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας καταδεικνύουν για πρώτη φορά ότι τα
επίπεδα έκφρασης της πρωτεΐνης PDCD4 ρυθµίζονται από το ώριµο miR-21 στον µη µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα.
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MicroRNA-21 EXPRESSION LEVELS ARE ACCOMPANIED BY
RESPECTIVE ALTERATIONS IN PDCD4 PROTEIN LEVELS IN NON-SMALL
CELL LUNG CANCER
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General Hospital for Chest Diseases, 11526, Athens, Greece

MicroRNA-21 is a well characterized cancer associated miRNA as it has been found
overexpressed in nine types of solid tumors and in other malignancies. The role of
miR-21 is related with diverse carcinogenesis processes. The downregulation of tumor
suppressor genes through the overexpression of miR-21 has been demonstrated for
PTEN and TPM1. Very recently, it was revealed that programmed cell death 4
(PDCD4) is another target of miR-21 in colon and breast cancer cell lines. As it has not
been yet elucidated the correlation between miR-21 and PDCD4 levels in clinical
samples, we conducted the present study to investigate the possible regulation of
PDCD4 protein levels by mature miR-21. Forty pairs of NSCLC fresh-frozen tissues
and their corresponding noncancerous tissues were analyzed for the expression of
mature miR-21 using quantitative real-time RT-PCR. In parallel, PDCD4 protein levels
were evaluated by immunohistochemistry. Deparaffinized sections cut from paraffinembedded tissue samples were stained with a specific anti-PDCD4 antibody using
HRP DAB kit (DAKO) for the detection. Among the 40 NSCLC tissue specimens
studied, suppresion of miR-21, in respect to their adjacent non-neoplastic tissues, was
detected in 24 samples (60 %). In 15 out of these 24 patients (62.5%), we observed
that the supression of miR-21 was accompanied by increase of PDCD4 protein levels.
Mature miR-21 was overexpressed in 16 out of 40 patients (40%), and in 8 out of these
16 patients (50%) we detected reduced PDCD4 protein levels. Totally, in 23 out of 40
samples (57.5%), the altered miR-21 expression levels correlated with changed
PDCD4 protein levels. Our data indicate for the first time that PDCD4 protein
expression levels are regulated by miR-21 in non small cell lung cancer tissues.
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ΣΧΕΣΗ ∆ΟΜΗΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΟΥ
DNA RAD51
Σουσούνης Κωνσταντίνος1, Ευφροσύνη Μπούτου1,2, Horst-Werner Sturzbecher3
και Κωνσταντίνος Βοργιάς1
1Τοµέας

Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα.
2Εργαστήριο προγεννητικού ελέγχου, Γενικό Λαϊκό Νοσοκοµείο, Αθήνα.
3Institute of Pathology, Luebeck University, Germany

Η Rad51 είναι µία βασική πρωτεΐνη στην επιδιόρθωση του DNA µέσω οµόλογου ανασυνδυασµού. Η µελέτη της σχέσης δοµής – λειτουργίας του µορίου αυτού έγινε µε την
µέθοδο Ala-Scanning στην περιοχή που είναι υπεύθυνη για την αλληλεπίδραση µε
τους ογκοκαταστολείς BRCA2 και p53. Η µεταλλαγµένη πρωτεΐνη Rad51 αφού συγχωνεύτηκε µε την κίτρινη φθορίζουσα πρωτεΐνη εκφράστηκε στις HeLa και MCF-7 κυτταρικές σειρές έτσι ώστε να ερευνήσουµε τις συνέπειες που θα έχει στην συµπεριφορά των µεταλλαγµένων πρωτεϊνών. Η YFP-Rad51wt πρωτεΐνη εντοπίζεται κανονικά
στο κυτταρόπλασµα και των δύο κυτταρικών σειρών που εξετάστηκαν, µία εικόνα που
είναι παρεµφερείς µε την ενδογενή Rad51. Αντίθετα, οι τρεις µεταλλαγµένες µορφές
που εξετάστηκαν, Rad51m4, m7 και m12, εµφανίζουν διαφορετικό πρότυπο έκφρασης
σε σχέση µε την Rad51wt αλλά και µεταξύ τους. Η YFP-Rad51m4 εντοπίζεται στον
πυρήνα και στο κυτταρόπλασµα ενώ η YFP-Rad51m7 µεταφέρεται στον πυρήνα όπου
δηµιουργεί νηµατοειδή δοµές και στις δύο κυτταρικές σειρές. Πολύ ενδιαφέρον είναι η
πρωτεΐνη YFP-Rad51m12 που εντοπίζεται περισσότερο σε συγκεκριµένες περιοχές
του πυρήνα και στις δύο κυτταρικές σειρές, όµως οδηγεί τα κύτταρα HeLa σε κυτταρικό θάνατο πολύ νωρίς από την έκφραση της καθώς όµως δεν φαίνεται να επηρεάζει,
τουλάχιστον µέχρι 48 ώρες από την επιµόλυνση, την βιωσιµότητα της MCF-7 κυτταρικής σειράς που έχει ελαττωµατική κασπάση-3. Οι µεταλλαγµένες µορφές της Rad51
m4, m7, m12, δείχνουν ξεχωριστά πρότυπα έκφρασης κάτι που υποδηλώνει διαφορετικές αλληλεπιδράσεις µε διαφορετικά µόρια που κανονικά ρυθµίζουν την δράση της
Rad51. Ενδιαφέρον είναι ότι η έκφραση της p21waf1 φαίνεται να µειώνεται και στις δύο
κυτταρικές σειρές σε όλες τις µεταλλαγµένες µορφές της Rad51, που υποδηλώνει ότι
υπάρχουν αλληλεπιδράσεις µε µονοπάτια που εµπλέκονται στον έλεγχο του κυτταρικού κύκλου. Η διαλεύκανση των µηχανισµών που παίζουν ρόλο σε όλες αυτές τις διαδικασίες θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της ρύθµισης της επιδιόρθωσης
του DNA µέσω οµόλογου ανασυνδυασµού.

32nd Scientific Conference of the Hellenic Society for Biological
Sciences
Karpenissi, May 20-22, 2010

355

STRUCTURE-FUNCTION ANALYSIS OF THE DNA REPAIR AND
RECOMBINATION FACTOR RAD51
Sousounis Constantinos1, Effrossyni Boutou1,2, Horst-Werner Stürzbecher3 and
Constantinos Vorgias1
1Dept

of Biochemistry & Molecular Biology, Faculty of Biology, Athens University
2Prenatal Diagnosis Lab, Laiko General Hospital, Athens, Greece
3Institute of Pathology, Luebeck University, Germany

Rad51 comprises a basic player in DNA repair via homologous recombination (HR).
Structure – function analysis of the molecule was performed by Ala-Scanning, in the
region implicated in interaction with tumor supressors BRCA2 and p53. YFP-fused
Rad51 mutant proteins were expressed in HeLa and MCF-7 cells in order to investigate
putative consequences of the mutant proteins behaviour. YFP-Rad51wt protein is
normally detected in the cytoplasm of both cell lines examined, resembling the
expression pattern of the endogenous Rad51 protein. In contrast, three of the mutant
forms examined, Rad51m4, m7 and m12, exhibited distinct expression patterns
compared to both Rad51wt as well to each other. YFP-Rad51m4 is detected in both
the cytoplasm and the nucleus, while YFP-Rad51m7 translocates to the nucleus where
it seems to gather in filament-like structures in both MCF-7 and HeLa cells. Quite
interestingly, YFP-Rad51m12, although also being observed, in foci-like structures, in
the nucleus of both cell lines, consequences in HeLa cell death, quite early after its
expression, while it does not seem to affect, at least at 48hrs, survival of the caspace-3
defective MCF-7 cells. Rad51 mutants m4, m7 and m12 demonstrate distinct
expression patterns, a fact implying modified interactions with diverse molecules which
normally regulate Rad51 wt’s function. Quite interestingly, p21waf1 expression seems to
be downregulated in all cells expressing either Rad51 mutant form, suggesting at least
interactions with pathways involved in cell cycle control. Delineation of the
mechanism/s relied underneath is expected to contribute in further understanding of
the regulation of DNA repair via HR.
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Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ ADA2A/B ΚΑΙ GCN5
ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ARABIDOPSIS THALIANA ΣΤΙΣ ΓΙΒΒΕΡΕΛΛΙΝΕΣ
Σπυροπούλου Ζωή, Πούλιος Στυλιανός, Καλδής Αθανάσιος και Βλαχονάσιος
Κωνσταντίνος
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη

Η πρωτεΐνη GCN5 δρα ως ακετυλοτρανσφεράση των ιστονών Η3 και Η2Β και συνδέεται µε την ADA2 σε µεγάλα σύµπλοκα µεταγραφικών προσαρµοστών. Στο Arabidopsis
thaliana υπάρχει µία GCN5 πρωτεΐνη και δύο ADA2 πρωτεΐνες, η ADA2a και η
ADA2b. Τόσο τα µεταλλάγµατα gcn5-1 όσο και τα ada2b-1 εµφανίζουν πλειοτροπικούς φαινότυπους. Τo gcn5-1 παρουσιάζει µειωµένη αύξηση και ανάπτυξη του ριζικού
συστήµατος, καθώς και προβλήµατα στην ανάπτυξη των ανθέων. Το ada2b-1 παρουσιάζει αντίστοιχα νανισµό, µικρή ανάπτυξη της ρίζας, επιµήκυνση του υποκοτυλίου,
επιναστικές κοτυληδόνες και προβλήµατα στην ανάπτυξη των ανθέων και ιδιαίτερα
των στηµόνων. Αυτοί οι φαινότυποι ενδέχεται να οφείλονται είτε σε µειωµένη απόκριση είτε σε µειωµένη παραγωγή των γιββερελλινών. Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη της απόκρισης των µεταλλαγµάτων ada2a, ada2b και gcn5 στις γιββερελλίνες, σε
σχέση µε τα φυτά αγρίου τύπου. Μετρήθηκε η επιµήκυνση του υποκοτυλίου και της
κύριας ρίζας µετά από εφαρµογή διαφορετικών συγκεντρώσεων γιββερελλινών σε
νεαρά φυτά. Παρατηρήθηκε µειωµένη απόκριση των µεταλλαγµάτων ada2b και gcn5
στην εξαρτώµενη από τις γιββερελλίνες αύξηση του υποκοτυλίου. Αντίθετα, ως προς
την αύξηση της ρίζας τα µεταλλάγµατα ada2b και gcn5 έδειξαν αυξηµένη απόκριση
στις γιββερελλίνες. Συµπερασµατικά, οι ADA2b και GCN5 ρυθµίζουν ιστοειδικά τις
αποκρίσεις των φυτών στις γιββερελλίνες.
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THE EFFECT OF THE ADA2A/B AND GCN5 TRANSCRIPTIONAL COACTIVATORS ON THE RESPONSE OF ARABIDOPSIS THALIANA IN
GIBBERELLINS
Spyropoulou Zoi, Poulios Stilianos, Kaldis Athanasios and Vlachonasios
Konstantinos
Department of Botany, School of Biology, Faculty of Science, Aristotle University of
Thessaloniki, 54124 Thessaloniki

GCN5 acts as histone acetyltransferase of H3 and H2B and is associated with ADA2
forming large transcriptional coactivator complexes. Arabidopsis thaliana has one
GCN5 and two ADA2 proteins, known as ADA2a and ADA2b. Both gcn5-1 and ada2b1 mutants diplayed pleiotropic phenotypes. Specifically, gcn5-1 shows reduced root
growth and development and problems in flowering development. Similarly, ada2b-1
display dwarfism, reduced root growth, increased hypocotyl elongation, epinastic
cotyledons and problems in flowering development and especially short stamens.
These phenotypes are probably arised by either reduced response to gibberellins or
less production of gibberellins. Therefore, the aim of this work was to study the
response of ada2a, ada2b and gcn5 mutants to gibberellins in comparison with wild
type plants. The hypocotyl’s and the main root’s elongation was measured after
application of different concentrations of gibberellins in seedlings. Reduced response
of ada2b and gcn5 mutants was recorded in gibberellin-dependent hypocotyl
elongation. On the contrary, as far as the root growth is concerned, the ada2b and
gcn5 mutants showed increased response to gibberellins. In conclusion, ADA2b and
GCN5 might differentially regulate plant responses to gibberellins in tissue specific
manner.
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ΕΝΕΧΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΡΕΑΛΙΣΜΟ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ∆ΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ;
Στάµου Γ.Π.*
Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ

Η ανάπτυξη που γνωρίζει στις µέρες µας η κοινωνική οικολογία οδηγεί αναπόδραστα σε
συγχύσεις του επιστηµονικού δεδοµένου της οικολογίας µε το κοινωνικό δεδοµένο. Σε αυτό
το πλαίσιο καταγράφεται όλο και πιο αδρή η τάση µετατόπισης του επιστηµονικού επιχειρήµατος από το επίπεδα της οντολογίας (τι πράγµα είναι η φύση εκεί έξω) στο επίπεδο της
επιστηµολογίας (ποια ακριβώς είναι η σηµασία που διαθέτει η γνώση που έχω για τη φύση
εκεί έξω). Παράλληλα αναπτύσσονται στο έδαφος του επιστηµονικού ρεαλισµού και απόψεις που θεωρούν ότι οι σηµασίες που αποδίδουν οι επιστήµονες στη φύση δεν υφίστανται
αφ’ εαυτών. Αντίθετα, αυτές τροφοδοτούνται αδιάλειπτα από υλικές δοµές και υλικούς µηχανισµούς που υφίστανται ανεξάρτητα από τις σηµασίες που έχουν στο κεφάλι τους οι επιστήµονες. Στην πράξη, οι ιδέες αυτές διαχωρίζουν τις αντικειµενικές βιολογικές διεργασίες
από τις νοητικές και δίνουν την προτεραιότητα στις πρώτες. Οι απόψεις αυτές περιγράφουν
µια διαστρωµατωµένη φύση. Ισχυρίζονται ότι µη παρατηρήσιµες δοµές και οι µηχανισµοί
βάθους υπό συγκεκριµένες συνθήκες όπως οι πειραµατικές γεννούν µη καταγραφόµενα
γεγονότα, τα οποία µε τη σειρά τους παράγουν τα γεγονότα που καταγράφει η εµπειρία. Η
όλη επιστηµονική πρακτική λαµβάνει χώρα εντός της θεωρίας. Η νέα δαρβινική σύνθεση
περιγράφει το γενικό κοσµοείδωλο που διέπει την επιστήµη της βιολογίας, ενώ ειδικές θεωρίες όπως αυτή της αριστοποίησης εξειδικεύουν το κοσµοείδωλο στο χώρο της οικολογίας.
Τη γεφύρωση των θεωρητικών προταγµάτων µε τα πειραµατικά δεδοµένα αναλαµβάνουν τα
µοντέλα. Η εργασία κατασκευής µοντέλων πραγµατοποιείται σε διάφορα επίπεδα. ∆ιακρίνονται α) τα θεωρητικά σχήµατα που περιγράφουν έναν από τους πιθανούς κόσµους που
µπορεί να παραγάγει η θεωρία. Η εξίσωση Lotka για παράδειγµα περιγράφει δηµογραφικούς συµβιβασµούς. β) τα µοντέλα διερεύνησης υποθέσεων επιχειρούν να περιγράψουν το
επίπεδο εφαρµογής καθώς αι τα όρια ισχύος των θεωρητικών υποθέσεων. Έτσι, η διερεύνηση των µοντέλων που περιγράφουν υστέρηση στη λειτουργία των αναδραστικών µηχανισµών παράγουν πληθυσµιακές δυναµικές από την οµαλή σύγκλιση ως τη χαοτική ταλάντωση. γ) τα εµπειρικά µοντέλα που προσαρµόζονται στα πειραµατικά δεδοµένα και είτε
στοχεύουν στον έλεγχο µηδενικών υποθέσεων ή παράγουν παραµέτρους όπου εδράζεται η
επιστηµονική συζήτηση. Για παράδειγµα, το µοντέλο von Bertalanfy που προσαρµόζεται σε
δεδοµένα αύξησης αφενός ελέγχει την υπόθεση αλλοµετρικής αύξησης και αφετέρου παράγει την παράµετρο b µε βάση την οποία θα συζητηθεί το πρόβληµα της αλλοµετρίας.
* Προσκεκληµένος οµιλητής
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DOES ECOLOGICAL ARGUMENT BEAR SCIENTIFIC REALISM?
Stamou G.P.*
Lab. Ecology, Dept. Biology, Univ. of Thessaloniki

The development of social ecology results in unavoidable conflation of scientific data
with social predicates. Within this context, viewpoints shifting the argument from the
domain of ontology (i.e. the theory of being) to the terrain of epistemology (i.e. the
theory of knowledge) flourish recently within environmental studies. Moreover,
perspectives disputing self-existence of the meanings attributed by scientists to the
out-there nature develop on scientific realist grounds. Instead, tenets claiming socially
informed meanings gain popularity. These ideas distinguish between biological and
social processes and assign priority to the former. Realist perspectives describe
layered realities. Actually, it is considered that non-observable deep material
mechanisms generate non-observable actual events and from this latter spring
experienced events. Scientific work takes place within theory, so that scientific claim is
always theory laden. New Darwinian Synthesis tailors a worldview describing how the
biological world is made, while partial theories, such as optimality theory embed the
worldview within an ecological context. Then, employing various models a stepwise
factualization process comes to bridge theoretical perspectives with empirical data.
Several levels of model building are distinguished. Specifically, theoretical schemata
describe one among the many worlds which potentially could be generated within
general and partial theories. For instance Lotka’s equation describes the specific world
of demographic trade-offs. Exploration tools, such as simulation models undertake the
task to delimit the application space of theoretical claims. In that, models relating to
delayed feedbacks yield graphs depicting either convergence to carrying capacity, or
limit cycle, or even chaotic dynamics. Finally, empirical models are used for statistical
inference as well as for the estimation of biologically meaningful parameters. For
example, fitted on experimental data von Bertalanfy’s equation, on one end checks a
hypothesis relating to allometric growth, while on the other provides with the parameter
b, on the values of which would develop the scientific argument.
* Invited speaker
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Η ΧΕΡΣΑΙΑ ΠΑΝΙ∆Α ΤΩΝ PULMONATA (MOLLUSCA: GASTROPODA) ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Στεφανούδης Πάρις-Βασίλειος, Θεόδωρος Τζώµος & Αθανάσιος Κούκουρας
Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24
Θεσσαλονίκη.

Μετά από µια λεπτοµερή επισκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία ήταν πολύ διάσπαρτη, δηµιουργήθηκε µια λίστα των χερσαίων Pulmonata που είναι γνωστά µέχρι
σήµερα από την Ελλάδα. Όλα τα είδη που έχουν καταγραφεί, καταχωρήθηκαν στη
συνέχεια σε µια βάση δεδοµένων µαζί µε τη σχετική βιβλιογραφική αναφορά που τα
αναφέρει για πρώτη φορά από την Ελλάδα. Η βάση δεδοµένων ονοµάζεται “Ελληνική
Βιοποικιλότητα” και είναι προσβάσιµη στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://greekbiodiversity.bio.auth.gr. Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας φαίνεται ότι
η χερσαία πανίδα των Pulmonata της Ευρώπης είναι ανεπαρκώς µελετηµένη και εποµένως οι οποιεσδήποτε συγκρίσεις έχουν περιορισµένη αξία για την εκτίµηση των
χωρικών διαβαθµίσεων της βιοποικιλότητας του ταξινοµήµατος αυτού. Οπωσδήποτε
είναι σηµαντική η διαπίστωση ότι µεγάλο ποσοστό της πανίδας των χερσαίων
Pulmonata της Ελλάδας είναι ενδηµικά είδη.
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THE TERRESTRIAL FAUNA OF PULMONATA (MOLLUSCA: GASTROPODA) OF GREECE AND COMPARISON WITH THE RESPECTIVE ONE
OF EUROPE
Stefanoudis Paris-Vasileios, Theodoros Tzomos & Athanasios Koukouras
Department of Zoology, School of Biology, Aristoteleio University of Thessaloniki, 541 24
Thessaloniki

After a detailed review of the relevant literature, which was considerable scattered, a
checklist of the terrestrial pulmonate species known to date from Greece was created.
Every terrestrial pulmonate species that has been recorded was then registered in a
database along with the relevant publication reporting it for the first time from Greece.
The database is called “Greek Biodiversity” and is available in the following internet
address: http://greek-biodiversity.bio.auth.gr. The review of the relevant literature
shows that the terrestrial pulmonate species fauna of Europe is poorly studied and
therefore the above comparisons have limited value in assessing the spatial gradients
of biodiversity of this taxon. In any case it is important to note that a big percentage of
the terrestrial pulmonate fauna of Greece are endemic species.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ CLLU1 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΓΕΝΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΧΛΛ) ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥΣ ∆ΕΙΚΤΕΣ
Στραβοδήµος Γ., Παλαιολόγου ∆., Ρουµελιώτη Μ., Στεφάνου Α., Τραυλός Π.,
Στάικου Ε., Στραβοπόδης ∆., Παναγιωτίδης Π., Γεωργίου Γ.
Εργαστήριο Αιµατολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΓΝ Λαϊκό και Τοµέας Βιολογίας
Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστηµιούπολη ΕΚΠΑ

Η ΧΛΛ παρουσιάζει µεγάλη ετερογένεια ως προς την πρόγνωση και την εξέλιξη της
νόσου. Η παθογένεση της νόσου παραµένει ακόµα άγνωστη, όµως µοριακοί δείκτες
χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της πρόγνωσης (υπερµεταλλάξεις IGVH, έλλειψη
17p και 11q). Το CLLU1 είναι ένα γονίδιο που ταυτοποιήθηκε µε τη µέθοδο της διαφορικής έκφρασης σε ασθενείς ΧΛΛ. Έχουν βρεθεί 7 µετάγραφα αλλά δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόµα παραγόµενη πρωτεΐνη. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ποσοτική µέτρηση των µεταγράφων του CLLU1 σε ασθενείς µε ΧΛΛ (n=109) και άλλα αιµατολογικά νοσήµατα: λέµφωµα µανδύα (n=8), πολλαπλό µυέλωµα (n=5), οξεία λεµφογενή λευχαιµία (n=10). Ως δείγµατα ελέγχου χρησιµοποιήθηκαν υγιείς µάρτυρες
(n=11) και Β-λεµφοκύτταρα αµυγδαλών (n=9). Έγινε ποσοτικοποίηση των µεταγράφων του CLLU1 και της β-2 µικροσφαιρίνης µε το CLLU1 profile Quant kit (Ipsogen)
και ανάλυση της αλληλουχίας IGVH σε ασθενείς µε ΧΛΛ και MCL και σύγκρισή µε τη
γενωµική αλληλουχία. Αµετάλλακτες θεωρήθηκαν οι περιπτώσεις µε οµολογία >98%
µε τη γενωµική αλληλουχία. Αναζήτηση των ελλείψεων 17p και 11q έγινε µε τη χρήση
φθορίζοντος in situ υβριδισµού. Η µέση τιµή του CLLU1/B2Mx105 στους ασθενείς µε
ΧΛΛ ήταν 62 στους µεταλλαγµένους (n=51) και 2005 στους αµετάλλακτους (n=58).
Θέτοντας ως όριο την τιµή CLLU1/B2Mx105=100, µπορούµε να προβλέψουµε σε ποσοστό 90% την ύπαρξη VH υπερµεταλλάξεων. Το γονίδιο CLLU1 εκφράζεται σε ασθενείς µε ΧΛΛ, συγκεκριµένα παρουσιάζει πολύ υψηλά επίπεδα έκφρασης σε ασθενείς
χωρίς IGVH υπερµεταλλάξεις. Σε άλλες αιµατολογικές κακοήθειες, υγιείς µάρτυρες και
Β-λεµφοκύτταρα αµυγδαλών η έκφραση του CLLU1 είναι εξαιρετικά χαµηλή. Η έκφραση του CLLU1 επίσης δεν φάνηκε να έχει κάποια συσχέτιση µε την τις ελλείψεις
17p και 11q. Λόγω της αποκλειστικής του έκφρασης στη νόσο θα µπορούσε να θεωρηθεί αποκλειστικό χαρακτηριστικό της ΧΛΛ, συµµετέχοντας στην παθογένεσή της.
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CLLU1 EXPRESSION IN CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA (CLL)
PATIENTS AND CORRELATION WITH OTHER MOLECULAR MARKERS
Stravodimos G., Palaiologou D., Roumelioti M., Stefanou A., Travlos P.,
Staikou E., Stravopodis D.J., Panayotides P., Georgiou G.
Hematology Clinic, Laikon Hospital and Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of
Biology, University of Athens

Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) is characterized by profound prognostic and
clinical heterogeneity. Pathogenesis still remains unclear but molecular markers are
used to define prognosis (IGVH hypermutations, 17p deletion, 11q deletion). CLLU1 is
a gene identified by differential display in CLL patients; 7 transcripts have been
identified but no protein has yet been discovered. Aim of this study is the quantification
of CLLU1 transcripts in CLL patients (n=109) and other hematologic malignancies:
mantle cell lymphoma (n=8), multiple myeloma (n=5) and acute lymphocytic leukemia
(n=10). Peripheral blood from healthy volunteers (n=11) and tonsilar B-lymphocytes
were used as control samples. Absolute quantification of CLLU1 transcripts and β-2
microglobulin was performed with CLLU1 Profile Quant Kit (Ipsogen) and IGVH
sequence of CLL and MCL patients was analysed and compared to the germ line.
IGVH unmutated were considered cases with more or equal to 98% homology to the
germ line sequence. 17p and 11q deletion were identified by fluorescent in situ
hybridisation. Median value of CLLU1/B2Mx105 in mutated CLL patients (n=51) was 62
while in unmutated ones (n=58) it was 2005. Setting CLLU1/B2Mx105=100 as a cut-off,
IGVH mutational status of CLL patients could be correctly predicted in 90% of the
cases. CLLU1 is expressed in CLL patients and highly overexpressed in unmutated
ones. CLLU1 expression is significantly low in other hematological malignancies,
healthy volunteers and tonsilar B-lymphocytes. CLLU1 expression could not be
correlated with 17p and 11q deletion. Due to its exclusive expression in the disease,
CLLU1 could be characterised as a unique feature of CLL, involved in the
pathogenesis of the disease.
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Ο ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ RNA ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ
Συντυχάκη Π.*
Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής της γήρανσης, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα. Ε-mail: synticha@bioacademy.gr

Κατά τη διάρκεια των αιώνων, το προσδόκιµο ζωής του ανθρώπου έχει βαθµιαία αυξηθεί. Αν
και υπεύθυνοι είναι κυρίως παράγοντες κοινωνικο-οικονοµικοί, ιατρικοί και υγιεινής, πολλά
στοιχεία υποδεικνύουν και την συνεισφορά γενετικών παραγόντων. Σε οργανισµούς-µοντέλα
έχουν βρεθεί εκατοντάδες µεταλλάξεις που µπορούν να µεταβάλουν τη διάρκεια ζωής τους και
έχουν συµβάλει σηµαντικά στην κατανόηση της µοριακής και γενετικής βάσης της γήρανσης.
Η γήρανση ρυθµίζεται µέσω εξελικτικά συντηρηµένων γονιδίων και µονοπατιών, που επηρεάζουν το ποσοστό συσσώρευσης τυχαίων ζηµιών. Τα περισσότερα από αυτά τα µονοπάτια
σχετίζονται µε τον µεταβολισµό (γλυκόζη, λίπος ή ενέργεια) και την απόκριση σε στρες (αποτοξίνωση ή άµυνα). Ένας κεντρικός παράγοντας µακροζωίας σε όλους τους ασπόνδυλους
οργανισµούς είναι ο ρυθµός πρωτεΐνοσύνθεσης. Μείωσή του λόγω µεταλλάξεων σε συστατικά του µεταφραστικού µηχανισµού αυξάνει σηµαντικά τη διάρκεια ζωής στο ζακχαροµύκητα,
σκουλήκι και ∆ροσόφιλα. Βασισµένοι σε αυτήν την σύνδεση, ερευνάµε το ρόλο των βασικών
κυτταρικών παραγόντων και µηχανισµών που επηρεάζουν το µεταβολισµό του mRNA, στη
διαδικασία γήρανσης του σκουληκιού (Caenorhabditis elegans). Οι εν λόγω παράγοντες εµπλέκονται στην αποικοδόµηση, αποσιώπηση ή αποθήκευση των mRNAs στο κυτταρόπλασµα όλων των ευκαρυωτικών κυττάρων. Οι αντίστοιχοι µηχανισµοί περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ειδικών συσσωµατωµάτων mRNΑ και πρωτεϊνών γνωστά ως σωµάτια Π και κοκκία
στρες. Αυτά καθορίζουν τη µεταφραστική κατάσταση των mRNAs στο εσωτερικό των κυττάρων, υπό κανονικές ή στρεσογόνες συνθήκες. Η παρατήρηση του κάθε τύπου σωµατίου κατά
τη διάρκεια της γήρανσης γίνεται σε διαγονιδιακά σκουλήκια που εκφράζουν διάφορες φθορίζουσες πρωτεΐνες-δείκτες και µε ειδικά αντισώµατα µέσω ανοσοφθορισµού. Χρησιµοποιούµε
επίσης υπάρχουσα µεταλλαγµένα στελέχη και τεχνικές RNAi για τη διερεύνηση των επιπτώσεων των άµεσων τροποποιήσεων του µεταβολισµού του mRNA στη γήρανση και την ανθεκτικότητα σε στρες.
Η µελέτη αυτή χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Έρευνας στα πλαίσια του προγράµµατος «Ιδέες» 2007.
* Προσκεκληµένη οµιλήτρια

** Στην εργασία αυτή συµµετείχαν και οι Ρουσάκης Α., Βλαντή Α., Τσιρόνη Α.,
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RNA METABOLISM AS AN AGE DETERMINANT
Syntichaki P.*
Lab of Molecular Genetics of Ageing, Biomedical Research Institute of the Academy of Athens,
Athens, Greece. E-mail: synticha@bioacademy.gr

Over the centuries, the human life expectancy around the world has been gradually
increased. Socio-economic, hygienic and medical factors are mainly responsible for
this, but much evidence suggests that genetic factors can also contribute to such an
increase. In model organisms, mutations in hundreds of genes that dramatically alter
lifespan have been identified and have significantly contributed to the understanding of
the molecular and genetic basis of ageing. Ageing can be modulated by evolutionary
conserved genes and pathways that affect the rate at which stochastically induced
damage accumulate. Most of these genes and pathways are related to metabolism
(glucose, fat or energy) and stress response (detoxification or defense). A central
longevity determinant in all invertebrates is protein synthetic rates. Reduction in
translation rates by perturbing the function of translational machinery components can
significantly increase lifespan in yeast, worms and flies. Based on this link of protein
synthesis and ageing, we are investigating the role of key cellular factors and
mechanisms affecting mRNA metabolism, in the ageing process of the worm
(Caenorhabditis elegans). Such factors are involved in degradation, silencing or
storage of bulk mRNAs in the cytoplasm of all eukaryotic cells. The mechanisms that
control mRNA metabolism include the formation of specific mRNP particles, called
mRNA-processing (P) bodies and stress granules. Both mRNP particles determine the
translational state of mRNAs within cells under normal or stress conditions. We monitor
the pattern of each particle type during ageing in transgenic worms expressing various
fluorescent reporter proteins and we developed specific antibodies for P bodies and
stress granules marker proteins to validate our results through immunofluorescence.
We also use existing mutant strains for genes encoding components of each mRNP
particle or RNAi techniques to investigate the effects of direct alterations of mRNA
metabolism in ageing and stress resistance.
This study is funded by the European Research Council (ERC) Starting Grant 2007.
* Invited speaker

** In this work were participated also Rousakis A., Vlanti A., Tsironis A.
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ΝΕΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΓΓΩΝ
Σχοινά Ε.1, Φασσέας Κ.2, Καστρίτση-Καθαρίου Ι.1
1Τοµέας

Ζωολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Αθήνα 15784, 2 Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο
Αθήνας, Ιερά Οδός 75, Αθήνα 118 55

Οι διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και η µεγάλη ποικιλοµορφία που παρουσιάζουν τα σφουγγάρια (φύλο Porifera) δυσχεραίνουν την ταξινόµηση των ειδών. Αποτέλεσµα αυτού είναι η αναζήτηση ταξινοµικών χαρακτήρων, µορφολογικών και όχι
µόνο, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι των συνθηκών του περιβάλλοντος. Ένας τέτοιος χαρακτήρας που µπορεί να αποτελέσει εργαλείο ταξινόµησης είναι η αντοχή σε εφελκυσµό (Castritsi-Catharios et al., 2007). Έχει αναφερθεί ότι το ύψος των κωνιδίων
(conules) διαφέρει µεταξύ των ειδών (Vacelet, 1959). Κωνίδιο ονοµάζουµε την απόληξη µιας πρωτογενούς ίνας σπογγίνης. Στην παρούσα εργασία προτείνουµε ένα νέο
ταξινοµικό χαρακτήρα, το σχήµα των κωνιδίων. Τα δείγµατά µας συλλέχθηκαν το καλοκαίρι του 2009, µε τη µέθοδο του ναργιλέ, από την περιοχή του Ν. Α. Αιγαίου (ανάµεσα στα νησιά Ανάφη και Αστυπάλαια), από ένα µέσο βάθος 40m και ανήκουν στα
είδη Spongia officinalis officinalis, Spongia zimocca, και Hippospongia communis. ∆ιατηρήθηκαν σε αιθανόλη 70% και εξετάστηκαν µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού µικροσκοπίου σάρωσης. Για κάθε είδος πραγµατοποιήθηκαν 11-13 µετρήσεις κωνιδίων,
από τις οποίες προκύπτει σαφής διαφοροποίηση του σχήµατος (ως δισδιάστατα τραπέζια) µεταξύ των υπό εξέταση ειδών. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων είναι: για το
S. off. officinalis µήκος βάσης 512±106 µm, µήκος κορυφής 161±38 µm και ύψος
297±49 µm, για το S. zimocca µήκος βάσης 252±40 µm, µήκος κορυφής 76±11 µm
και ύψος 200±24 µm και για το H. communis µήκος βάσης 623± 77 µm, µήκος κορυφής 194±29 µm και ύψος 535±37 µm. Συµπερασµατικά καταλήγουµε ότι πρέπει να
γίνουν περισσότερες µετρήσεις σε µεγάλο αριθµό δειγµάτων ώστε να τεκµηριωθεί και
στατιστικά το εύρηµά µας.
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A NEW TAXONOMIC CHARACTER FOR THE CLASSIFICATION OF
COMMERCIAL SPONGES
Schoina E.1, Fasseas C.2, Castritsi-Catharios J.1
1National and Kapodistrian University of Athens, Section of Zoology and Marine Biology,
Department of Biology, University Campus, Athens 15701, Greece; 2Department of Agricultural
Biotechnology, Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, Athens 118 55, Greece

The identification of the commercial species of sponges is a difficult task because of
the differences in environmental conditions and the big variety of the form and shape of
the sponges. This results to the necessity for new morphological and other taxonomic
characters which are non environmental dependable. Such a character the tensile
strength, which can become an additional classification tool, specifically for ill-defined
species (Castritsi-Catharios et al., 2007). In addition, it has been reported that the
height of the conules varies among the species (Vacelet, 1959). We suggest a new
taxonomic character that has never been used before, i.e. the shape of the conules. A
conule is the superficial structure formed by the end of a primary fiber. In summer 2009
samples of 3 commercial species were collected by divers (nargile method) in the sea
area between Anafi and Astypalaia islands in south east Aegean Sea at a depth of
40m. The 3 samples belong to the species Spongia officinalis officinalis, Spongia
zimocca and Hippospongia communis. After being fished the samples were directly put
in ethanol solution 70% , pieces of them were examined under EMS. Measurements of
11 to 13 conules (considering them as two dimension trapezium) were taken for each
specimen. Distinctive difference was observed among the size for each species.
Specifically, for S. off. officinalis base length was found 512±106 µm, top length
161±38 µm and height lenght 297±49 µm, for S. zimocca base length 252±40 µm, top
length 76±11 µm and height length 200±24 µm and for H. communis base length 623±
77 µm, top length 194±29 µm and height length 535±37 µm. In conclusion, more
measurements are necessary for the statistical reliability of our findings.
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΤΟΚΕΡΑΤΙΝΩΝ 7 ΚΑΙ 19 ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ∆ΕΙΚΤΕΣ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗΣ
Ταγκαρέλη Σ.1,2, Μακρής Α.1,2, Γεωργούλης Α.2, Βασιλόπουλος Σ.2, Μαρίνου Ι.2,
Γούτας Ν.3, Βλαχοδηµητρόπουλος ∆.3, Χαβάκη Σ.2, Κουλούκουσα Μ.2, Μαρίνος
Ε.2, Μαργαρίτης Λ.1
1Τοµέας

Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών
Ιστολογίας και Εµβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, Παν/µιο Αθηνών
3Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή, Παν/µιο Αθηνών
2Εργαστήριο

Κατά την ανάπτυξη πρωτογενών καλλιεργειών καρκινικών κυττάρων µαστού µε µηενζυµική µέθοδο, αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα η επιµόλυνση µε ινοβλάστες. Σκοπός
της εργασίας ήταν η ταυτοποίηση των επιθηλιακών κυττάρων και των ινοβλαστών, η
ποσοτικοποίηση της επιµόλυνσης από τις τελευταίες, καθώς και η εκτίµηση του µιτωτικού δυναµικού σε πρωτογενείς καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων µαστού. Από βιοψίες διηθητικών πορογενών καρκινωµάτων µαστού αναπτύχθηκαν µε µη-ενζυµική µέθοδο πρωτογενείς καλλιέργειες. Η ταυτοποίηση των επιθηλιακών κυττάρων έγινε µε
ανοσοεντοπισµό των κυτοκερατινών 7 και 19, η ταυτοποίηση των ινοβλαστών έγινε µε
το αντίσωµα ΤΕ-7 ενώ το µιτωτικό δυναµικό της καλλιέργειας µελετήθηκε µε το πυρηνικό αντιγόνο Ki-67. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι όσο αυξάνει ο βαθµός κακοήθειας
παρατηρείται: (α) µείωση της έκφρασης των κυτοκερατινών 7 και 19 στα επιθηλιακά
καρκινικά κύτταρα, (β) µείωση του ποσοστού των ινοβλαστών στην καλλιέργεια και
(γ) αυξηµένη έκφραση της πρωτεΐνης Ki-67, κάτι που φανερώνει αυξηµένο µιτωτικό
δυναµικό. Συµπερασµατικά, οι συνθήκες ανάπτυξης των πρωτογενών καλλιεργειών
εξασφάλισαν ικανοποιητικό περιβάλλον µελέτης καρκινικών κυττάρων µαστού µε ελεγχόµενο ποσοστό ινοβλαστών που προσοµοιάζει το in vivo περιβάλλον της πρωτογενούς καρκινικής εστίας.
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DISTRIBUTION OF CYTOKERATIN 7 AND 19 IN BREAST CANCER CELLS
IN PRIMARY CULTURES AND CORRELATION WITH CELLULAR
PROLIFERATION MARKER AND DETECTION OF RELATIVE
CONTAMINATION
Tagkareli S.1,2, Makris A.1,2, Georgoulis A.2, Vasilopoulos S.2, Marinou I.2,
Goutas N.3, Vlachodimitropoulous D.3, Havaki S.2, Kouloukoussa M.2,
Marinos E.2, Margaritis L.Η.1
1Department

of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens
of Histology and Embryology, Medical School, University of Athens
3Laboratory of Forensic Medicine and Toxicology, Medical School, University of Athens
2Laboratory

An important issue that has been raised in breast cancer primary cultures grown with
non-enzymatic method is the contamination with fibroblasts. The purpose of this study
was the identification of both fibroblasts and epithelial cells, the quantification of the
fibroblast contamination, as well as the estimation of the mitotic potential in breast
cancer primary cell cultures. Primary cultures were developed from ductal invasive
breast cancer biopsies using the non-enzymatic method. The epithelial cells were
identified by immunolocalization of cytokeratin 7 and 19. The fibroblasts were identified
using the TE-7 antibody, while the mitotic potential of the culture was determined by
studying Ki-67 nuclear antigen expression. The results showed that as the tumor grade
increased, a) CK7 and CK19 expression in epithelial cancer cells declined, b) the
number of fibroblasts was reduced and c) ki-67 expression in cell nuclei was
increased, indicating a high mitotic potential. In conclusion, the conditions under which
the primary cultures grow ensured a satisfactory environment for the study of breast
cancer cells keeping under control the number of fibroblasts, and resembling the in
vivo environment of the tumor of origin.
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Η AtNOC ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΑ∆ΕΝΥΛΑΣΗ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΡΚΑ∆ΙΟ ΡΥΘΜΟ ΣΤΟ ARABIDOPSIS THALIANA
Τοµατσίδου Αναστασία, Κωνσταντίνος ∆ελής, Καλλιόπη Κ. Παπαδοπούλου,
Νικόλαος Α.Α. Μπαλατσός
Τµήµα Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πλούτωνος 26, 41221 Λάρισα

Η αποαδενυλίωση είναι διαδικασία βράχυνσης των πολυ(Α)-ουρών. Είναι το πρώτο
και καθοριστικό βήµα της αποικοδόµησης των mRNAs σε ένα µεγάλο εύρος οργανισµών από τη ζύµη ώς τα ανώτερα θηλαστικά. Τα ένζυµα που καταλύουν τη διαδικασία είναι γνωστά ως αποαδενυλάσες. Στο Arabidopsis thaliana η AtPARN είναι µια
αποαδενυλάση, απαραίτητη κατά την πρώιµή φάση της ανάπτυξης. Βασιζόµενοι στην
αναζήτησή µας in silico για νέες αποαδενυλάσες στο Arabidopsis, αναγνωρίσαµε και
κλωνοποιήσαµε έναν πλήρη κλώνο cDNA που ανταποκρίνεται σε ένα πιθανό οµόλογο
αποαδενυλάσης. Η ετερόλογη έκφραση του κλωνοποιηµένου γονιδίου σε E. coli έδωσε µια πρωτεΐνη που αποικοδοµεί πολυ(Α), in vitro. Η δραστικότητα του ενζύµου εξαρτάται από την παρουσία ιόντων Mg(II), κατατάσσοντάς το στις νουκλεάσες που εξαρτώνται από µαγνήσιο. Η κατατοµή της έκφρασης του mRNA της αποαδενυλάσης στο
βλαστό µετά από ένα κύκλο φωτός/σκότους περιόδου 16/8h έδειξε πως τα επίπεδά
του αυξάνονται λίγο πριν το σκοτάδι, υπαινίσσοντας έκφραση που ελέγχεται από τον
κιρκάδιο ρυθµό. Ονοµάζουµε την νέα πρωτεΐνη AtNOC, σε σχέση µε το οµόλογο
nocturnin (NOC) που ελεγχεται από τον κιρκάδιο ρυθµό. Από όσο γνωρίζουµε, η
AtNOC είναι η πρώτη κιρκάδια-ελεγχόµενη αποαδενυλάση στο Arabidopsis.
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AtNOC IS A CIRCADIAN-REGULATED DEADENYLASE IN ARABIDOPSIS
THALIANA
Tomatsidou Anastasia, Constantinos Delis, Kalliope K. Papadopoulou,
and Nikolaos A.A. Balatsos
Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly,
Ploutonos 26, 412 21 Larissa

Deadenylation is the process of poly(A) tail shortening. It is the first and rate-limiting
step in the degradation of many mRNAs in a wide-range of organisms from yeast to
higher eukaryotes. A family of enzymes known as deadenylases catalyses the process.
In Arabidopsis thaliana the AtPARN deadenylase homolog is essential during early
development. Based on our in silico analysis for other functional deadenylases
throughout Arabidopsis genome, we identified and cloned a full-length cDNA clone that
corresponds to a putative deadenylase homolog. We demonstrate that heterologous
expression of the cloned gene in E. coli results to a protein with poly(A)-degrading
activity in vitro. The enzyme’s activity depends on the presence of Mg(II) ions, thus it
can be classified among the magnesium-dependent family of nucleases. Expression
profile analysis in shoots grown under a photoperiod of 16/8 h light/dark cycle, shows
that the mRNA expression of the novel deadenylase is significantly increased just
before dark, suggesting a circadian-regulated profile. We designate the novel protein
AtNOC, in relation to the circadian-regulated nocturnin (NOC) homolog. To our
knowledge, AtNOC is the first circadian-regulated deadenylase in plants.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΝΑΤΡΙΟΥ/Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ ΝΗΕ-1 ΣΤΗΝ
ΑΠΟ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Τοπουρίδου Κωνσταντίνα1, Καλογιάννη Μάρθα2 και Κολιάκος Γεώργιος1
1Εργαστήριο

Βιολογικής Χηµείας, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη, 54124
2Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 54124

Εισαγωγή: Τα µονοκύτταρα µπορούν να αποδιαφοροποιούνται και να επαναδιαφοροποιούνται σε πολλά διαφορετικά κύτταρα. Ο αντιµεταφορέας νατρίου/υδρογόνου
ΝΗΕ-1 κατέχει κεντρικό ρόλο σε οδούς µεταβίβασης του σήµατος. Στην παρούσα εργασία εξετάσαµε την ικανότητα πολλαπλασιασµού και αποδιαφοροποίησης των µονοκυττάρων, παρουσία ή απουσία καριποριδίου, το οποίο είναι αναστολέας του αντιµεταφορέα ΝΗΕ-1.
Μέθοδοι: Τα µονοκύτταρα αποµονώθηκαν από χρησιµοποιηµένα φίλτρα λευκαφαίρεσης. Καλλιεργήθηκαν για 7 ηµέρες είτε σε θρεπτικό µέσο αποδιαφορο-ποίησης (DD),
είτε σε θρεπτικό µέσο ελέγχου (C), παρουσία ή απουσία καριποριδίου. Ο έλεγχος της
αποδιαφοροποίησης πραγµατοποιήθηκε µε κυτταροµετρία ροής µε τη χρήση των
CD14, CD45, CD34, CD115, CD29 και CD105 επιφανειακών δεικτών και µε εκτίµηση
της ενσωµάτωσης 3H-θυµιδίνης από τα κύτταρα.
Αποτελέσµατα: Οι προµονοκυτταρικοί δείκτες (CD34, CD115) και οι µεσεγχυµατικοί
δείκτες (CD29, CD105) στην οµάδα DD ήταν υψηλότεροι συγκριτικά µε την οµάδα C.
Το καριπορίδιο δεν επηρέασε την έκφραση των δεικτών αυτών. Η ενσωµάτωση της
3H-θυµιδίνης ήταν υψηλότερη στην οµάδα DD συγκριτικά µε την οµάδα C, ενώ το καριπορίδιο ανέστειλε την ενσωµάτωση αυτή.
Συµπέρασµα: Η ενεργότητα του ΝΗΕ-1 δεν φαίνεται να σχετίζεται µε την αποδιαφοροποίηση των µονοκυττάρων. Τα αποδιαφοροποιηµένα µονοκύτταρα πολλαπλασιάζονται, γεγονός που αποτελεί επιβεβαιωτική ένδειξη της αποδιαφοροποίησης, µόνο
απουσία καριποριδίου. Εποµένως, ο ΝΗΕ-1 διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στον πολλαπλασιασµό των αποδιαφοροποιηµένων µονοκυττάρων.
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THE EFFECT OF SODIUM/HYDROGEN EXCHANGER NHE-1 ON HUMAN
MONOCYTES’ DEDIFFERENTIATION AND PROLIFERATION
Topouridou Konstantina1, Kaloyianni Martha2, and Koliakos George1
1Laboratory

of Biological Chemistry, Medical School, Aristotle University of Thessaloniki,
Thessaloniki, 54124
2Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle
University of Thessaloniki, Thessaloniki, 54124

Background: Monocytes can be dedifferentiated and re-differentiated into several
other cell types. Sodium/Hydrogen exchanger NHE-1 is a key signaling molecule. We
examined monocytes’ ability to dedifferentiate and proliferate in the presence or
absence of cariporide, which inhibits NHE-1.
Methods: Monocytes were isolated from leukapheresis filters after transfusion. They
were cultured for 7 days either in dedifferentiation medium (DD) or in control medium
(C). Dedifferentiation was tested by flow cytometry using CD14, CD45, CD34, CD115,
CD29 and CD105 markers and by estimation of 3H-thymidine incorporation.
Results: Promonocyte (CD34, CD115) and mesenchymal (CD29, CD105) markers in
DD cells were significantly higher as compared to the controls. Cariporide did not affect
those markers expression. 3H-thymidine incorporation was higher in DD group when
compared to C group, while cariporide inhibited this incorporation.
Conclusion: The data indicate that NHE 1 is not involved in monocyte dedifferentiation. On the other hand, dedifferentiated monocytes can proliferate, confirming
dedifferentiation, only in the absence of cariporide. Consequently, NHE-1 plays a key
role in dedifferentiated monocytes’ proliferation.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
ΣΤΙΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Τραγοµάλου Α.1, Ιωάννου Κ.1, Μαράκος Π.2, Σαµαρά Π.1, Πουλή Ν.2,
Κωστάκης Ι.Κ.2, Τσιτσιλώνη Ο.1
1Τοµέας

Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας και 2Τοµέας Φαρµακευτικής
Χηµείας, Τµήµα Φαρµακευτικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών

Είκοσι νέα συνθετικά µόρια, τα οποία παρουσιάζουν δοµική αναλογία µε το χηµειοθεραπευτικό µιτοξανθρόνη ή είναι ανάλογα φυτοοιστρογόνων, ελέγχθηκαν ως προς
την ικανότητά τους να επάγουν κυτταροτοξικότητα σε ανθρώπινες καρκινικές σειρές in
vitro. Τα νέα ανάλογα µιτοξανθρόνης είναι παράγωγα αζαακριδίνης ή ιµιδαζολοακριδίνης τα οποία φέρουν ως πλευρική υποκατάσταση αµινικές αλυσίδες, που είναι γνωστό ότι διευκολύνουν την πρόσδεση µορίων στα νουκλεϊνικά οξέα. Τα ανάλογα φυτοοιστρογόνων που συντέθηκαν φέρουν αµινικούς υποκαταστάτες οι οποίοι, µέσω του
σχηµατισµού αλάτων τους, προσδίδουν στα µόρια υδατοδιαλυτότητα. Κύτταρα των
καρκινικών σειρών MCF-7 (µαστού), HCT-116 (εντέρου), FM3 (µελανώµατος), HeLa
(τραχήλου της µήτρας), Ishikawa (ενδοµητρίου), K562 (ερυθρολευχαιµικά), Daudi
(λεµφώµατος Burkitt) και Jurkat (T κυτταρικής λευχαιµίας) επωάστηκαν για 48 ώρες µε
τα συνθετικά ανάλογα σε συγκεντρώσεις 10-200 µΜ. Η in vitro κυτταροτοξικότητα εκτιµήθηκε µε τη δοκιµασία ΜΤΤ και η αναστολή του πολλαπλασιασµού µε 3Ηθυµιδίνη. Ως θετικοί µάρτυρες χρησιµοποιήθηκαν η βινκριστίνη και το συνθετικό φυτοοιστρογόνο φαινοξοδιόλη. Τρία από τα συνολικά οκτώ ελεγχθέντα ανάλογα αζαακριδίνης (Patsa 40, 38, 42) παρουσίασαν σηµαντική κυτταροτοξική δράση έναντι των
περισσότερων καρκινικών σειρών, εµφανίζοντας IC50 από 20-150 µΜ. Ένα από τα
εννέα ανάλογα των φυτοοιστρογόνων (bef 58) παρουσίασε επίσης κυτταροτοξικότητα
έναντι των περισσοτέρων καρκινικών σειρών µε IC50 από 50-150 µΜ. Τέλος, ένα από
τα τρία ανάλογα ιµιδαζολοακριδίνης (mgv 3) ανέστειλε σηµαντικά την ικανότητα πολλαπλασιασµού των καρκινικών κυττάρων εντέρου, µελανώµατος, τραχήλου της µήτρας, ενδοµητρίου και λεµφώµατος Burkitt, µε IC50 µεταξύ 10-100 µΜ. Η σηµαντική κυτταροτοξική δραστικότητα των παραπάνω αναλόγων φαίνεται να σχετίζεται µε την παρουσία ελεύθερων αζωτούχων οµάδων, οι οποίες καθιστούν τα µόρια περισσότερο
υδρόφιλα.
Χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα «Καποδίστριας 2008-2009», ΕΛΚΕ, ΕΚΠΑ.
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ACTIVITY STUDIES OF NEW SYNTHETIC ANTICANCER MOLECULES ON
CELL FUNCTIONS
Tragomalou A.1, Ioannou Κ.1, Marakos P.2, Samara P.1, Pouli Ν.2, Kostakis Ι.Κ.2,
Τsitsilonis Ο.1
1

Department of Animal and Human Physiology, Faculty of Biology and 2 Department of
Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Pharmacy, University of Athens

Twenty new synthetic molecules, which present structural analogy with the
chemothera-peutic mitoxantrone or are analogues of phytoestrogens, were assayed for
their ability to induce cytotoxicity in human cancer cell lines in vitro. The new
mitoxanthrone analogues are azaacridine or imidazolacridine derivatives, which
comprise costal substitutions of amine chains, known to facilitate binding of the
molecules on nucleic acids. The phytoestrogen analogues that were synthesized
possess amine substitutes, which through the formation of their salts, provide water
solubility to the molecules. Cells of the cancer cell lines MCF-7 (breast), HCT-116
(colon), FM3 (melanoma), HeLa (cervix), Ishikawa (endometrium), K562
(erythroleukemic), Daudi (lymphoma Burkitt) και Jurkat (T cell leukemia) were
incubated for 48 hours with the synthetic analogues at concentrations 10-200 µΜ. The
in vitro cytotoxicity of the compounds was evaluated with the MTT assay and inhibition
of proliferation with 3Η-thymidine. As positive controls vincristine and the synthetic
phytoestrogen phenoxodiol were used. Three out of the eight azaacridine analogues
(Patsa 40, 38, 42) showed significant cytotoxic activity against the majority of the
cancer cell lines tested, presenting IC50 values from 20-150 µΜ. One of the nine
phytoestrogen analogues (bef 58) was also cytotoxic in most cancer cell lines with IC50
between 50-150 µΜ. Finally, one of the three imidazolacridine analogues (mgv 3)
significantly inhibited the proliferative ability of colon tumor cells, melanoma, cervix,
endometrium and Burkitt lymphoma, with IC50 between 10-100 µΜ. The significant
cytotoxic efficacy of the afore mentioned analogues seems to be related with the
presence of free nitrogen groups, which render the molecules more hydrophilic.
Funding: Program «Κapodistrias 2008-2009», SARG, University of Athens.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ DNA ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
Τριανταφυλλίδης Α., Παχής Σ., Αλεξανδρή Π., Αµπατζόπουλος Θ.Ι.,
Τριανταφυλλίδης Κ.
Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης & Μοριακής Βιολογίας,Τµήµα Βιολογίας, 54124 ΑΠΘ,
Θεσσαλονίκη

Ύστερα από τη δηµοσίευση της υπ’ αριθµό 98161/4136/29-9-2008 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 637/Β/6-4-09) µε θέµα: «Εµπλουτισµός βιοτόπων µε θηράµατα», η απελευθέρωση εκτρεφόµενων θηραµάτων πραγµατοποιείται, αφού πρώτα κριθούν κατάλληλα, τόσο από υγειονοµική όσο και από γενετική άποψη, για το βιότοπο που
προορίζονται. Ο γενετικός έλεγχος πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα ισχύοντα για την
επιστηµονική ταυτοποίηση του DNA των θηραµατικών ειδών, σε συνεννόηση µε σχετικά δηµόσια εργαστήρια για τον κατάλληλο χρόνο και µέθοδο ελέγχου και πιστοποιείται µε βεβαίωση εργαστηρίου γενετικής του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Για το σκοπό αυτό µέλη του Τοµέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας (Τµήµα Βιολογίας, Α.Π.Θ.) σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. υλοποιούν έργο µε
τίτλο «Γενετικός έλεγχος, DNA ταυτοποίηση και διαχείριση ζωικών πληθυσµών
& ειδών». Στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου συνεχίστηκε η ανάλυση της γενετικής
σύστασης του αγριόχοιρου (Sus scrofa), του λαγού (Lepus europaeus), του ελαφιού
(Cervus elaphus) της ορεινής πέρδικας (Alectoris graeca) και της νησιωτικής πέρδικας
(Alectoris chukar) και αναπτύχθηκαν αναλύσεις DNA µε σκοπό τη γενετική ταυτοποίηση της πεδινής πέρδικας (Perdix perdix), και του φασιανού (Phasianus colchicus).
Μετά από την ανάλυση της διεθνούς βιβλιογραφίας για την εύρεση της κατάλληλης
µεθοδολογίας, στην πεδινή πέρδικα και στο φασιανό η ανάλυση επιτεύχθηκε µε την
αλληλούχιση µιτοχονδριακών περιοχών. Ειδικά στην ορεινή και νησιώτικη πέρδικα
(όπου παρατηρείται υβριδισµός ανάµεσα σε είδη του γένους Alectoris) η ταυτοποίησή
τους απαιτεί επιπρόσθετη ανάλυση κατάλληλων µικροδορυφορικών δεικτών. Οι αναλύσεις δειγµάτων από εκτροφεία για τα περισσότερα είδη υποδεικνύουν την ανάγκη
για πλήρη καταγραφή της γενετικής σύστασης των άγριων πληθυσµών των Ελληνικών ειδών λόγω της εµφάνισης (σε µικρή συχνότητα) µη αναµενόµενων αποτελεσµάτων.
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DEVELOPMENT OF DNA ANALYSES FOR GENETIC IDENTIFICATION OF
FARMED ANIMALS
Triantafyllidis A., Pachis S., Alexandri P., Abatzopoulos T.J., Triantaphyllidis C.
Department of Genetics, Development & Mol. Biology, School of Biology, 54124 AUTH,
Thessaloniki

According to the Ministry Note no 98161/4136/29-9-2008 (637/Β/6-4-09), entitled
«Stocking of biotopes with game animals», the release of farmed animals is permitted
only if these are considered suitable for the biotope; the suitability is based upon their
health (veterinarian tests) as well as genetic controls. Genetic tests should be carried
out according to current scientific practices related to identification of game species;
communication with state laboratories regarding the applied methods and time of
sampling is recommended; also, the issuing of certification from state genetic
laboratories is needed. To this end members of the Department of Genetics,
Development & Molecular Biology (School of Biology), have started a project entitled
“Genetic testing, DNA identification and conservation of animal species and
populations” in collaboration with the Research Committee of the Aristotle University
of Thessaloniki. During the last year we have continued genetic analyses of wild boar
(Sus scrofa), brown hare (Lepus europaeus), red deer (Cervus elaphus), rock partridge
(Alectoris graeca) and chukar partridge (Alectoris chukar). DNA protocols have been
validated for their efficiency in genetic identification of the grey partridge (Perdix
perdix), and pheasant birds (Phasianus colchicus). After thorough search of the
relevant bibliography for both species, a mitochondrial DNA sequencing analysis was
chosen as the most appropriate procedure. It is worth-noting that for the genetic
identification of rock and chukar partridges (where hybrids between the two species are
frequent) the additional use of microsatellite markers is unequivocal. The analyses of
farmed animals, performed so far, for most of the targeted species, outline the need for
intensification of analytical efforts aiming to the determination of the genetic structure
for the wild populations in Greece; this is due to some unexpected results (though in
low frequencies).
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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Τριανταφύλλου Ευάγγελος1, Αντωνέλου Μαριάννα1, Κριεµπάρδης Αναστάσιος2,
Βελέντζας Αθανάσιος1, Μαργαρίτης Χ Λουκάς1, Παπασιδέρη Ισιδώρα1
1Tοµέας

Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολις, Αθήνα, 2Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας, Αχαρνές, Αττική

Η αναιµία είναι συχνή επιπλοκή στους ασθενείς µε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (XNA)
και ιδιαίτερα δυσµενή προγνωστικό παράγοντα για την εξέλιξη της νόσου. Σχετίζεται
τόσο µε την ελαττωµατική παραγωγή ερυθροποιητίνης από τους δυσλειτουργικούς
νεφρούς όσο και µε δοµικές και λειτουργικές αλλοιώσεις των ερυθροκυττάρων που
προκαλούν την πρόωρη αποµάκρυνσή τους από την κυκλοφορία. Η επίδραση των
ουραιµικών τοξινών, η αύξηση του οξειδωτικού στρες και η µηχανική καταπόνηση των
κυττάρων κατά τη διαδικασία της αιµοκάθαρσης, έχουν αρνητική επίδραση στα ερυθροκύτταρα. Μελετήθηκαν ερυθροκύτταρα από 12 µη-διαβητικούς νεφροπαθείς πριν,
κατά τη διάρκεια και µετά την αιµοκάθαρση. Η µορφολογία των κυττάρων αναλύθηκε
µε ηλεκτρονική µικροσκοπία σάρωσης και η σύσταση της µεµβράνης µε ανοσοστύπωµα κατά Western για µία οµάδα πρωτεϊνών µε κρίσιµο δοµικό και σηµατοδοτικό
ρόλο στο ερυθροκύτταρο. ∆ιαπιστώθηκε εκτεταµένος µετασχηµατισµός των ερυθροκυττάρων σε στοµατοκύτταρα (84±5%) και κνιζοκύτταρα (11±5%) σε αντιστοιχία µε
τροποποιήσεις της έκφρασης πολλών πρωτεϊνών στη µεµβράνη, οι οποίες στην πλειονότητά τους βελτιώνονται µε την αιµοκάθαρση (πχ. σπεκτρίνη), ενώ άλλες (πχ.
Hsp70) επιδεινώνονται στην πλειονότητα των ασθενών. Τα αποτελέσµατα προτείνουν
ότι η ΧΝΑ σε µη-διαβητικούς ασθενείς σχετίζεται µε έντονες διαφοροποιήσεις των ερυθροκυττάρων που είναι ενδεικτικές της αναδιαµόρφωσης της ερυθροκυτταρικής
µεµβράνης και ότι η διαδικασία της αιµοκάθαρσης αποκαθιστά σε κάποιο βαθµό τα
ερυθροκύτταρα της κυκλοφορίας αλλά µπορεί και να τα διαταράσσει µε τρόπο χαρακτηριστικό µιας ιδιαίτερα στρεσσογόνου κατάστασης.
Η µελέτη αυτή χρηµατοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αθηνών προς την ΙΣ Παπασιδέρη.
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ERYTHROCYTE MEMBRANE PROTEIN COMPOSITION AND
MORPHOLOGY IN CHRONIC RENAL FAILURE PATIENTS UNDER
HAEMODIALYSIS
Triantafillou Evangelos1, Antonelou Marianna1, Kriebardis Anastasios1,2
Velentzas Athanassios1, Lukas H. Margaritis1, Papassideri Issidora1
1 Department

of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens,
Panepistimiopolis, Athens, 2National Blood Center, Athens

Anemia is a common complication in patients with chronic renal failure (CRF) and a
particularly adverse prognostic factor for the progression of the disease. It is related to
both the inability of the failing kidneys to secrete erythropoietin as well as to the red
blood cells structural and functional modifications leading to their premature removal
from the circulation. Uremic toxins, increased oxidative stress and mechanical stress
imposed on cells during the haemodialysis sessions, have also a negative effect on
erythrocytes. Red blood cells from 12 non-diabetic CRF patients were studied before,
during and after the haemodialysis session. Cell morphology was analyzed by means
of scanning electron microscopy and membrane composition, for a group of proteins
with critical structural and signalling role in the membrane, by Western blotting. The
stomatocytes (84±5%) and knizocytes (11±5%) prevail over the normal discocytes, in
association with modified expression of several proteins in the red cell membrane.
While the majority of them (eg spectrin) are improved after the haemodialysis session,
other ones (eg Hsp70) are exacerbated by haemodialysis in most patients. The results
suggest that CRF in non-diabetic patients is associated with red blood cell
modifications which are indicative of severe membrane remodelling. Regarding the
effects of haemodialysis on circulating RBCs, it seems to partially restore RBC
membrane composition however it may also disturb it, following a pattern of a definitely
stressful condition for the erythrocytes.
This study was supported by the Special Account for Research Grants of the University of
Athens to IS Papassideri.
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ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΙΣ
Τριάντης Κ.A.*
Azorean Biodiversity Group, University of Azores; Biodiversity Research Group, Oxford
University Centre for the Environment

Τα νησιά, καθώς είναι διακριτές, εγγενώς ποσοτικοποιήσιµες, πολυάριθµες και ποικιλό-µορφες οντότητες, αποτελούν µια σειρά από φυσικά εργαστήρια, που προσφέρει
τη δυνατότητα να απλοποιηθεί η πολυπλοκότητα που διέπει το φυσικό κόσµο, καθιστώντας δυνατή την ανάπτυξη και τον έλεγχο διάφορων θεωριών. Παράλληλα, τα νησιά χαρακτηρίζονται από την ιδιαίτερα συχνή εµφάνιση ενδηµικών ειδών των νησιών
σε καταλόγους ειδών που είτε εξαφανίστηκαν πρόσφατα είτε απειλούνται µε εξαφάνιση. Το µοντέλο δυναµικής ισορροπίας της νησιωτικής βιογεωγραφίας των MacArthur
& Wilson αποτελεί ένα από τα γενικότερα και αποτελεσµατικότερα «παραδείγµατα»
για την κατανόηση των οικολογικών διεργασιών που επιδρούν και επηρεάζουν τους
νησιωτικούς πληθυσµούς. Παρόλα αυτά, το µοντέλο είναι λιγότερο αποτελεσµατικό
όταν εφαρµοστεί σε συστήµατα και διεργασίες που λειτουργούν σε εξελικτικές και γεωλογικές κλίµακες χρόνου. Στην παρούσα εργασία, θα παρουσιάσω το γενικό, δυναµικό µοντέλο της ωκεάνιας νησιωτικής βιογεωγραφίας (GDM), µε βασικό στόχο την
παράθεση µιας γενικευµένης ερµηνείας των προτύπων της βιοποικιλότητας, µε την
περιγραφή των σχέσεων µεταξύ των δοµικών βιογεωγραφικών διεργασιών στο χρόνο
αλλά και σε σχέση µε την «οντογένεση» του νησιού. Το GDM προσφέρει ένα πλαίσιο
για την αναγνώριση και την ερµηνεία προτύπων που σχετίζονται µε τη βιοποικιλότητα,
τον ενδηµισµό και τη διαφοροποίηση των ωκεάνιων νησιών. Παράλληλα, χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα στοιχεία για τη σταδιακή καταστροφή του ιθαγενούς δάσους
στο νησιωτικό συγκρότηµα των Αζορών, από την εποχή της εγκατάστασης των πρώτων ανθρώπων µέχρι και σήµερα, θα συζητήσω τις προβλέψεις για το χρέος εξαφάνισης. Περισσότερα από τα µισά είδη που εξαρτώνται από το δάσος πρόκειται να οδηγηθούν σε εξαφάνιση ως συνέπεια της καταστροφής περισσότερου από το 95% του
ιθαγενούς δάσους τα τελευταία 600 χρόνια. Τα αποτελέσµατα αυτά, υποδεικνύουν την
έντονη αναγκαιότητα για άµεση προσπάθεια αποκατάστασης και επέκτασης του ιθαγενούς δάσους, ώστε να µειωθεί ο αριθµός των ενδηµικών ειδών που θα οδηγηθούν
σε εξαφάνιση.
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ISLAND ECOSYSTEMS: THEORIES AND EXTINCTIONS
Triantis K.Α.*
Azorean Biodiversity Group, University of Azores; Biodiversity Research Group, Oxford
University Centre for the Environment

Islands, being discrete, internally quantifiable, numerous, and varied entities, provide
us with a suite of natural laboratories, from which the we can make a selection that
simplifies the complexity of the natural world, enabling theories of general importance
to be developed and tested. Furthermore, islands are characterised by the fact that
island endemics feature in the lists of recently extinct and currently endangered
species. MacArthur and Wilson’s dynamic equilibrium model of island biogeography
provides a powerful framework for understanding the ecological processes acting on
insular populations. However, their model is known to be less successful when applied
to systems and processes operating on evolutionary and geological timescales. Here, I
will present a general dynamic model (GDM) of oceanic island biogeography that aims
to provide a general explanation of biodiversity patterns through describing the
relationships between fundamental biogeographical processes – speciation,
immigration, extinction – through time and in relation to island ontogeny. Calculating
the magnitude of such future extinction events has been hampered by potentially
inaccurate assumptions about the slope of species–area relationships, which are
habitat- and taxon- specific. We can overcome this challenge by applying a method
that uses the historical sequence of deforestation in the Azorean Islands, to calculate
realistic and ecologically-adjusted species–area relationships. The results reveal
dramatic and hitherto unrecognized levels of extinction debt, as a result of the
extensive destruction of the native forest: more than 95%, in less than 600 years. Our
estimations suggest that more than half of the extant forest arthropod species, which
have evolved in and are dependent on the native forest, might eventually be driven to
extinction. I argue that immediate action to restore and expand native forest habitat is
required to avert the loss of numerous endemic species in the near future.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΓΗΡΑΝΣΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
Τρουγκάκος Ι.Π. *
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Ζωγράφου, 15784, Αθήνα
E-mail: itrougakos@biol.uoa.gr

Ο όρος «Μοριακή Συνοδός» αφορά µια µεγάλη οικογένεια πρωτεϊνών που διαµορφώνουν ένα αρχέγονο σύστηµα προστασίας στα κύτταρα µας. Ειδικότερα οι µοριακοί
συνοδοί αποτρέπουν τη συσσώρευση αποδιαταγµένων πρωτεϊνών διευκολύνοντας
είτε το επαναδίπλωµα τους είτε την αποδόµηση τους. Οι πιο πολλές «Μοριακές Συνοδοί» αναφέρονται σαν πρωτεΐνες «θερµικού στρες» (Heat Shock Proteins, HSPs) λόγω της έντονης επαγωγής τους από το αρχέτυπο στρες που είναι το θερµικό σοκ. Οι
οικογένεια των HSPs είναι µια οµάδα από δοµικά διακριτές πρωτεΐνες που, µεταξύ
άλλων, περιλαµβάνει τις HSP100, HSP90, HSP70, HSP60 και τις µικρού µοριακού
HSPs (sHSPs). Εκτός από τη λειτουργία τους κατά την κυτταρική απόκριση στο στρες
οι πρωτεΐνες αυτές εµπλέκονται και σε πληθώρα άλλων κυτταρικών λειτουργιών όπως
η µεταφορά µακροµορίων, η γονιδιακή µεταγραφή καθώς και η κυτταρική σηµατοδότηση, διαίρεση, µετακίνηση και διαφοροποίηση. Ερευνητικά εστιάζουµε κυρίως στην
ανάλυση της λειτουργίας της Απολιποπρωτεΐνης J/Clusterin (CLU) που είναι λειτουργικά οµόλογη µε τις sHPSs. Η πρωτεΐνη αυτή είναι βιοδείκτης αυξηµένου οξειδωτικού
στρες και γήρανσης ενώ έχει επίσης εµπλακεί και σε µια σειρά από νόσους του γήρατος συµπεριλαµβανοµένων των νευροεκφυλιστικών νόσων και του καρκίνου. Πρόσφατα δείξαµε ότι η CLU δρα ως αναστολέας της προ-αποπτωτικής πρωτεΐνης Bax
και ως εκ τούτου προτείναµε ότι πιθανότατα η υπερέκφραση της κατά την καρκινογένεση σχετίζεται µε την ανάπτυξη αντοχής των καρκινικών κυττάρων στον κυτταρικό
θάνατο. Προκειµένου να µελετηθεί η συµµετοχή της CLU στη ρύθµιση µονοπατιών
κυτταρικής σηµατοδότησης χρησιµοποιήθηκαν DNA µικροσυστοιχίες ολοκλήρου του
ανθρωπίνου γονιδιώµατος. Η βιοπληροφορική ανάλυση των αποτελεσµάτων ανέδειξε
σειρά µονοπατιών κυτταρικής σηµατοδότησης που φαίνεται να ρυθµίζονται από την
CLU και µεταξύ αυτών το µονοπάτι σηµατοδότησης της Ινσουλίνης που αποτελεί κοµβικό ρυθµιστή τόσο της γήρανσης όσο και των περισσοτέρων ασθενειών του γήρατος.
Τα ευρήµατα αυτά ανοίγουν νέες προοπτικές για την ανάπτυξη διαγνωστικών ή θεραπευτικών µεθόδων που σχετίζονται µε την λειτουργία της CLU.
* Προσκεκληµένος οµιλητής
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FUNCTIONAL IMPLICATION OF MOLECULAR CHAPERONES IN AGEING
AND CANCER
Trougakos I.P.*
Department of Cell Biology & Biophysics, Faculty of Biology, National & Kapodistrian University
of Athens, Panepistimiopolis, Zografou, Athens 15784, Greece. E-mail: itrougakos@biol.uoa.gr

The term “molecular chaperone” refers to a large family of ubiquitous, abundant
proteins that form an ancient defence system in our cells. During stressful conditions
chaperones prevent protein aggregation by facilitating the refolding or elimination of
misfolded proteins. Many of the chaperones are called stress or “heat shock” proteins
in reference to the archetype of cellular stress, heat shock. The Heat-shock protein
(HSP) family is a large group of structurally unrelated proteins, which includes
HSP100, HSP90, HSP70, HSP60, and the low molecular weight HSPs (sHSPs).
Besides their role during stress, molecular chaperones are also involved in numerous
additional cell processes including transport of macromolecules, gene transcription, cell
signalling, division, migration and differentiation. We are particularly focusing on the
functional analysis of Apolipoprotein J/Clusterin (CLU), a functional homolog of sHSPs.
CLU is a sensitive cellular biosensor of increased oxidative stress and a reliable
biomarker of ageing. Moreover, it has been functionally implicated in many pathological
conditions including neurodegenerative diseases and tumorigenesis. We reported
recently that CLU suppresses Bax pro-apoptotic activities and proposed that is may
enhance tumorigenesis by contributing to one of the major characteristics of cancer
cells, namely resistance to apoptosis. To investigate the implication of CLU in the
regulation of human cells signalling pathways we used genome-wide microarrays and
recorded the induced gene expression signatures following either siRNA-selective CLU
depletion or transgene-mediated stable CLU overexpression. Bioinformatics and Gene
Ontology analyses of the stringently filtered microarray data indicated that altered
expression levels of CLU affected the expression of genes involved in various
regulatory pathways including the Insulin signalling pathway a major modulator of
ageing and most of the age-related diseases. These findings open new endeavours for
designing novel diagnostic or therapeutic CLU-related approaches.
* Invited speaker
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ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΟΞΕΙ∆ΩΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΣΤΗ DROSOPHILA
Τσακίρη Ε.Ν.1*, Νίκη Χονδρογιάννη2, Μαριάννα Χ. Αντωνέλου1, Ισιδώρα Παπασιδέρη1, Λουκάς Χ. Μαργαρίτης1 και Ιωάννης Π. Τρουγκάκος1
1Τοµέας

Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Ζωγράφου, 15784, Αθήνα
2Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας, Βασ. Κων/νου
48, 11635, Αθήνα

Αν και προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου συµβάλλουν
στης εµφάνιση της γήρανσης, πρόσφατα ευρήµατα στο Caenorhabditis elegans φαίνεται να ανατρέπουν αυτή τη θεωρία. Έτσι µελετούµε το θέµα αυτό σε έναν άλλο οργανισµό µοντέλο, το έντοµο Drosophila melanogaster. Έντοµα Drosophila καλλιεργήθηκαν για όλη τη διάρκεια ζωής τους (~70 µέρες). Στα πειράµατα µας χρησιµοποιήθηκαν
έντοµα ηλικίας 1-2 ηµερών (νεαρά), 34-36 ηµερών (µέσης ηλικίας) και άνω των 64
ηµερών (γηρασµένα). Προκειµένου να εντοπιστούν τυχόν ιστικές διαφοροποιήσεις
αρσενικές και θηλυκές µύγες διαµελίστηκαν σε κεφάλι, θώρακα και κοιλιά και τα πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα αναλύθηκαν για την παρουσία οξειδωµένων πρωτεϊνών και τα
επίπεδα έκφρασης κύριων πρωτεασωµικών υποµονάδων. Παρατηρήθηκε σταδιακή
συσσώρευση οξειδωµένων πρωτεϊνών στο κεφάλι, στο θώρακα καθώς και στην κοιλιακή χώρα τόσο στα αρσενικά όσο και στα θηλυκά άτοµα. Επιπλέον, και στα τρία
διαφορετικά µέρη του σώµατος σηµειώθηκε σταδιακή µείωση των επιπέδων έκφρασης υποµονάδων του 20S και 19S πρωτεασώµατος. Η τελευταία παρατήρηση συνάδει µε την ευρεθείσα αύξηση του συνολικού ποσού των ουβικουϊτινωµένων πρωτεϊνών
στα γηρασµένα άτοµα. Συµπερασµατικά, τα ευρήµατα µας υποστηρίζουν την συµµετοχή του οξειδωτικού στρες στη γήρανση. Επιπλέον, καθώς το πρωτεάσωµα είναι η
κύρια θέση πρωτεόλυσης οξειδωµένων ή αποδιαταγµένων πρωτεϊνών προτείνουµε
την άµεση σύνδεση της αύξησης οξειδωµένων πρωτεϊνών µε τη µείωση της έκφρασης
των πρωτεασωµικών υποµονάδων. Πειράµατα σε εξέλιξη στο εργαστήριο µας αποσκοπούν στο να ποσοτικοποιηθεί η ενζυµική ενεργότητα του πρωτεασώµατος, καθώς
και άλλων κύριων πρωτεολυτικών συστηµάτων (όπως λυσοσωµικά ένζυµα και καλπαΐνες), κατά τη γήρανση στη Drosophila.
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ACCUMULATION OF OXIDIZED PROTEINS AND REDUCED EXPRESSION
LEVELS OF PROTEOLYTIC SYSTEMS DURING DROSOPHILA AGEING
Tsakiri Eleni N.1*, Niki Chondrogianni2, Marianna H. Antonelou1, Issidora S.
Papassideri1, Lukas H. Margaritis1 and Ioannis P. Trougakos1
Department of Cell Biology & Biophysics, Faculty of Biology, National & Kapodistrian
University of Athens, Panepistimiopolis, Zografou, Athens 15784, Greece
2 National Hellenic Research Foundation, Institute of Biological Research and Biotechnology,
48 Vas. Constantinou Ave., Athens 11635, Greece
1

Despite the fact that the superoxide radical O2- has been considered as a major
contributor in aging, recent data in Caenorhabditis elegans challenge this theory. We
sought to investigate this issue in another model organism, namely Drosophila
melanogaster. Drosophila insects were cultured in standard medium for their entire
lifespan (~ 70 days) and were sampled at days 1-2 (young), 34-36 (middle aged) and
>64 (old). Male and female flies were dissected in the head, thorax and abdomen and
subjected to analyses for protein oxidation and expression levels of the main
proteasomal subunits. We found a gradual increase of protein oxidation in the head,
thorax as well as in the abdomen in both males and females. Moreover, we noted a
gradual decrease in the expression levels of the 20S and 19S proteasomal subunits in
all three different body parts (head, thorax and abdomen) examined. This latter finding
coincides with an observed increase in the total amount of ubiquitinated proteins. Our
findings support the direct implication of oxidative stress in the ageing processes of
higher eukaryotes. Moreover, as the proteasome is the main proteolytic site for the
removal of the oxidized or misfolded proteins we suggest that the overall increase in
oxidized proteins during ageing is directly linked to reduced activity of the proteasome
machinery. Work in progress in our lab aims to quantify the decline of proteasome
enzymatic activity during Drosophila ageing and to access the activity of the other
major proteolytic systems, namely lysosomal enzymes and caplains, during ageing.
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝ∆ΟΓΕΝΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΧΗΜΕΙΟΛΙΘΟΤΡΟΦΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΜΑΡΜΑΡΑ
Τσακίρογλου Παναγιώτης1, Γραµµατική Κανινή1, Αλέξανδρος Σαββίδης1,
Εύη Παπακωνσταντίνου2, Ευστάθιος Α. Κατσίφας1 και Αµαλία ∆. Καραγκούνη1
1Εθνικό

και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Οµάδα Μικροβιολογίας 157 73, Αθήνα
2Υπηρεσία Συντήρησης Μνηµείων Ακρόπολης, Πολυγνώτου 10, 105 55, Αθήνα

Τα κυριότερο δοµικό υλικό των µνηµείων της Ακρόπολης είναι το πεντελικό µάρµαρο.
Οι φθορές που παρατηρούνται στα µάρµαρα είναι η βιολογική φθορά και άλλες επτά
κατηγορίες. Ο σκοπός της εργασίας ήταν να µελετηθεί η δράση in situ τριών επιλεγµένων χηµικών σκευασµάτων (Algophase, D/2 και Preventol R80) τα οποία επιλέχθηκαν σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Συντήρησης Μνηµείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) και
είχαν τη µεγαλύτερη επίδραση σε πειράµατα in vitro στον ενδογενή πληθυσµό των
χηµειολιθότροφων βακτηρίων. Τα in situ πειράµατα έγιναν σε δύο πανοµοιότυπες
µαρµάρινες δοκούς. Η µια δοκός είχε συντηρηθεί µε τη µέθοδο που χρησιµοποιεί η
ΥΣΜΑ πριν γίνει η εφαρµογή των βιοκτόνων, ενώ η άλλη όχι. Η εφαρµογή και των
τριών βιοκτόνων έγινε στις δυο δοκούς σε συγκεκριµένη θέση το καθένα. Οι τέσσερεις
δειγµατοληψίες έλαβαν µέρος σε διάστηµα ενός έτους και ακολούθησε ποσοτική και
ποιοτική ανάλυση των χηµειολιθότροφων βακτηρίων. Η πειραµατική διαδικασία περιελάβανε αποµόνωση των βακτηρίων σε καθαρή καλλιέργεια, αποµόνωση ολικού DNA
από κάθε βακτήριο, ΒΟΧ PCR για την οµαδοποίηση των στελεχών και ανάλυση αλληλουχίας του γονιδίου 16S rRNA για την τελική ταυτοποίηση των βακτηρίων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι από τα τρία βιοκτόνα µεγαλύτερη επίδραση σε βάθος χρόνου
είχε το Algophase ιδιαίτερα όταν συνδυάζονταν µε προηγούµενη συντήρηση από την
ΥΣΜΑ Τα αποτελέσµατα συζητούνται σε σχέση µε την επανααποίκιση των δοκών
από την οµάδα των χηµειολιθότροφων βακτηρίων.
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EFFECT OF ANTIMICROBIAL AGENTS ON INDIGENOUS POPULATION OF
THE CHEMOLITHOTROPHIC BACTERIA IN MARBLES
Tsakiroglou Panagiotis1, Grammatiki Kanini1, Alexandros Savvides1,
Evi Papakonstantinou2, Efstathios A. Katsifas1, and Amalia D. Karagouni1
1National

and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany,
Microbiology Group 157 73, Athens
2Acropolis Restoration Service, 10 Polygnotou St., 105 55, Athens

The main building material of the Acropolis Monuments is the pentelic marble. The
damage observed on the marbles is a biological one along with seven other categories.
The aim of this work was to study the effect in situ of three chemicals (Algophase, D / 2
and Preventol R80), selected in collaboration with the Acropolis Restoration Service
(YSMA) and which had the strongest effect on the indigenous population of the
chemolithotrophic bacteria in in vitro experiments. The in situ experiments were
conducted on two identical marble beams. One beam was treated with the method
used by YSMA prior to the application of biocides, while the other was not. The
application of all three biocides was applied to each one of the two beams at a specific
area. The four samples taken in a year were followed by quantitative and qualitative
analysis of the chemolithotrophic bacteria. The experimental procedure included the
isolation of bacteria in pure cultures, the extraction of bacterium DNA, BOX PCR for
the grouping of strains and sequence analysis of 16S rRNA gene for the final
identification of the bacteria. The results showed that among the three biocides
Algophase had the greatest long-term impact on the colonization especially when
combined with the previous preservation applied by YSMA. The results were discussed
in relation to the colonization of beams by the group of the chemolithotrophic bacteria.
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Η ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΙΣΟΚΙΤΡΙΚΗΣ ΑΦΥ∆ΡΟΓΟΝΑΣΗΣ
Τσανικλίδης Γεώργιος, Κωνσταντίνος Σκαρµούτσος, Εµµανουέλα ∆ερµιτζάκη
και Γεώργιος Αϊβαλάκις
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών, Ιερά
Οδός 75, 11855 Αθήνα

Βαµβακόσπορος που αποθηκεύεται για µεγάλα χρονικά διαστήµατα έχει µειωµένη
βλαστικότητα αλλά κυρίως παράγει φυτά µειωµένης ζωτικότητας. Η επιταχυνόµενη
γήρανση του βαµβακόσπορου στους 40οC για µία ηµέρα θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε
αποθήκευση του σπόρου στις συνήθεις συνθήκες για ένα έτος. Η β-αµυλάση και η
NAD-ισοκιτρική αφυδρογονάση χρησιµοποιήθηκαν ως δείκτες ζωτικότητας αρτιβλάστων βαµβακιού ηλικίας 8 ηµερών των οποίων τα σπέρµατα υπέστησαν θερµικό
χειρισµό στους 40οC για 1, 2, 3, 4 και 5 ηµέρες. Η προµεταχείρηση των σπερµάτων
είχε ως αποτέλεσµα τη σταδιακή µείωση της βλαστικότητας των σπερµάτων. Παράλληλα, η δραστικότητα της β-αµυλάσης στα εκχυλίσµατα ριζών, κοτυλών και υποκοτυλίων αυξήθηκε µετά το χειρισµό ενώ η δραστικότητα της ισοκιτρικής αφυδρογονάσης
στις κοτύλες µειώθηκε. Η ηλεκτροφόρηση µή µετουσιωµένων πρωτεϊνών κατέδειξε πολύ µειωµένη παρουσία της κύριας ηλεκτροφορητικής ζώνης της ισοκιτρικής αφυδρογονάσης στα εκχυλίσµατα των κοτυλών φυτών που προέρχονταν από σπέρµατα που
είχαν υποστεί θερµικό χειρισµό. Τα ευρήµατα αυτά παραπέµπουν σε µερική αποδιοργάνωση του κεντρικού µεταβολισµού των φυταρίων αφού εξαιτίας του θερµικού χειρισµού των σπερµάτων παρατηρείται µεν αυξηµένη δραστικότητα της β-αµυλάσης αλλά
µείωση της δραστικότητας της ισοκιτρικής αφυδρογονάσης των φυταρίων.
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COTTON SEED AGING REDUCES THE ACTIVITY OF ISOCITRATE
DEHYDROGENASE
Tsaniklidis G., Skarmoutsos K., Dermitzaki E., Aivalakis G.
Agricultural University of Athens, 1Laboratory of Plant Physiology and Morphology, Iera Odos
75, 11855 Athens

Cotton seed stored for long, show decreased germination and a reduction of plant
vitality. The accelerated ageing of cotton seed at 40οC for a day is thought to
correspond to one year of seed storage. In the present experiment, beta amylase and
isocitrate dehydrogenase were used as vitality markers of 8d old cotton seedling,
seeds of which had been stored at 40οC for 0, 1, 2, 3, 4 and 5d. Seed pretreatment
gradually reduced the germination of seeds. Βeta-amylase activity of root, hypocotyl
and cotyledon extracts increased after the thermal treatment whereas isocitrate
dehydrogenase activity in cotyledon extracts decreased. Native protein electrophoresis
showed a sharp decreased of the NAD isocitrate dehydrogenase main electrophoretic
band in cotyledon extracts of seedlings which came from thermal treated seeds. These
results point to a disarrangement of the seedlings central metabolism.
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ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΗΣ TOY ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
Τσαούσης Γ.Ν.1, Μπάγκος Π.Γ.2 και Χαµόδρακας Σ.Ι.1
1Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 15701
2Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας, Λαµία 35 100

Οι αλγόριθµοι πρόγνωσης τοπολογίας διαµεµβρανικών πρωτεϊνών παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για τη δοµή και την τοπολογία τους σε σχέση µε τις µεµβράνες. Η
επιτυχία της απόδοσης τους κυµαίνεται από 70-80%. Με ενσωµάτωση πειραµατικής
πληροφορίας που συνήθως προκύπτει απο βιοχηµικές τεχνικές, µπορούµε να επιτύχουµε αύξηση της απόδοσης και της αξιοπιστίας των αποτελεσµάτων. Οι τεχνικές αυτές βασίζονται στην εισαγωγή αλληλουχιών-στόχων στην ακολουθία της υπό µελέτη
πρωτεΐνης και χρησιµοποιούν µη διαπερατά από την µεµβράνη µόρια-δείκτεςανιχνευτές για να προσδιορίσουν την προσβασιµότητα τους στις αλληλουχίες στόχους στη µία ή την άλλη πλευρά της µεµβράνης. Εξετάζουµε τον προσδιορισµό της
βέλτιστης θέσης στην αλληλουχία µιας πρωτεΐνης, για την οποία η γνώση της τοπολογίας οδηγεί σε περισσότερο αξιόπιστα αποτελέσµατα, όταν η πληροφορία αυτή συνδυάζεται µε την διαδικασία της πρόγνωσης. Για το λόγο αυτό, συγκρίνουµε την αύξηση στην επιτυχία της πρόγνωσης όταν επιλέγουµε διαφορετικές θέσεις ώς στόχους,
σε πειράµατα προσδιορισµού τοπολογίας. Για την πρόγνωση της τοπολογίας χρησιµοποιήσαµε το εργαλείο HMM-TM και η ανάλυση βασίζεται σε ένα σύνολο αελικοειδών διαµεµβρανικών πρωτεϊνών µε γνωστή τρισδιάστατη δοµή και τοπολογία.
Το καρβόξυτελικό άκρο συχνά χρησιµοποιείται ως στόχος σε πειράµατα προσδιορισµού τοπολογίας διαµεµβρανικών πρωτεϊνών. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρούµε την ύπαρξη µιας περισσότερο πληροφοριακής θέσης στόχου σε κάθε υπό µελέτη πρωτεΐνη.
Η θέση αυτή είναι διαφορετική για κάθε πρωτεΐνη αλλά ο προσδιορισµός της βασίζεται στην ίδια πρωτότυπη µεθοδολογία. Την µεθοδολογία αυτή χρησιµοποιούµε για το
σχεδιασµό ενός αλγόριθµου πρόγνωσης αλληλουχιών-στόχων σε πρωτεΐνες, ώστε να
χρησιµοποιηθούν σε πειράµατα τοπολογίας και να οδηγήσουν σε αυξηση της αξιοπιστίας της πρόγνωσης, σε συνδυασµό µε τον ελάχιστο αριθµό πειραµάτων.
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A COMPUTATIONAL APPROACH TO THE OPTIMAL PLACEMENT OF A
MEMBRANE PROTEIN TOPOLOGY REPORTER
Tsaousis G.N.1, Bagos P.G.2, and Hamodrakas S.J.1
1Department

of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens, Athens
157 01, 2Department of Computer Science and Biomedical Informatics, University of Central
Greece, Lamia 35 100

Transmembrane topology prediction algorithms produce important information about
the structure and topology of transmembrane proteins. The prediction performance
varies from 70-80%. Incorporation of information regarding the topology of proteins
that arises from biochemical experiments, is usually a useful strategy to improve
prediction performance. In such experiments, easily identified, target short sequences
are inserted in the membrane protein sequence, and, also, membrane-impenetrable
reagents are used to determine their accessibility at one or the other, side(s) of the
membrane. By inserting the tag at different positions in the protein, the topology of
certain loops is determined. We investigated the determination of the optimal site on a
protein sequence, the topology information of which, when combined to the prediction
procedure, results in the highest prediction performance. For the topology prediction of
proteins we used our HMM-TM tool and based our analysis on a test set of alphahelical transmembrane proteins with known three-dimensional structure and topology.
We observe that although the C-terminal location is an informative site, which can be
used as a target in topology studies using biochemical techniques, usually, there is a
more optimal target site along the protein sequence. This site may be different for
each protein being studied but its location can be determined following a single, novel
methodology. This methodology was used in order to design an algorithm for the
prediction of target sites in proteins. The algorithm is capable of predicting potential
target sites, which can be utilized as constraints, in order to achieve maximal prediction
accuracy. This way, the number of experiments for topology studies is minimized.
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΑΠΟ
ΚΑΡΠΟΥΣ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΙΣΟΜΕΡΑΣΗΣ Ι
Τσελέπη Μαρία, ∆ηµήτρης Κουρέτας, Καλλιόπη Λιαδάκη
Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Τα ψυχανθή ανήκουν στην οικογένεια Leguminosae και αποτελούν µια από τις πολυπληθέστερες οµάδες των δικοτυλήδονων φυτών. Καρπός των ψυχανθών είναι τα όσπρια, τα οποία θεωρούνται από τις πιο θρεπτικές τροφές της Μεσογειακής διατροφής, καθώς περιέχουν πλήθος ωφέλιµων συστατικών, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται οι πολυφαινόλες. Οι πολυφαινόλες είναι οργανικές ενώσεις µε σπουδαίες αντιοξειδωτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες, στις οποίες οφείλεται η ικανότητά τους να
δρουν ως χηµειοπροστατευτικοί παράγοντες. Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν τρία κλάσµατα καθαρών µορίων από τα φυτά Lotus edulis και εφτά κλάσµατα από
τα φυτά Vicia faba και µελετήθηκε η δράση τους στην ενεργότητα ευκαρυωτικών τοποϊσοµερασών και συγκεκριµένα στην τοποϊσοµεράση I του σίτου και στην ανθρώπινη
τοποϊσοµεράση I. Η τοποϊσοµεράση Ι αποτελεί ένζυµο σηµαντικό για πολλές κυτταρικές διεργασίες και είναι ενδεικτική η αυξηµένη έκφρασή της στα καρκινικά κύτταρα. Τα
αποτελέσµατα έδειξαν ότι η δράση της τοποϊσοµεράσης I του σίτου αναστέλλεται από
ένα κλάσµα των φυτών Lotus edulis και από τέσσερα κλάσµατα των φυτών Vicia faba.
Επίσης η ανθρώπινη τοποϊσοµεράση I αναστέλλεται από ένα κλάσµα των φυτών
Lotus edulis και από πέντε κλάσµατα των φυτών Vicia faba. Επιπλέον υπολογίσθηκαν
οι τιµές IC50 των κλασµάτων για την κάθε τοποϊσοµεράση. Η αναστολή που έδειξαν
τα συγκεκριµένα φυτικά εκχυλίσµατα στη δράση της τοποϊσοµεράσης I τα καθιστά
πιθανούς αντικαρκινικούς παράγοντες, διευρύνοντας έτσι τις προοπτικές της θεραπείας και πρόληψης του καρκίνου.
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ΕFFECT OF POLYPHENOLIC COMPOUNDS DERIVED FROM LEGUME
EXTRACTS ON TOPOISOMERASE Ι ACTIVITY
Tselepi Maria, Demetrios Kouretas, Kalliopi Liadaki
Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly

Legumes belong to the Leguminosae family, prevalent in the plant kingdom. They play
a significant role in the Mediterranean diet, because of their high nutritive value and
their beneficial health effects. Legumes are comprised of many phytochemical
compounds, such as polyphenols, which are responsible for their chemoprotective
actions. Polyphenols are organic compounds that exert great antioxidant and
anticancer properties. The present study examined the effect of ten polyphenolic
compounds derived from plant parts of Lotus edulis (three polyphenolic compounds)
and Vicia faba (seven polyphenolic compounds) on the activity of eukaryotic
topoisomerases, specifically wheat germ topoisomerase I and human topoisomerase I.
Topoisomerase Ι is an essential enzyme for cellular survival, because it participates in
several processes of DNA metabolism, such as replication and transcription. In
addition topoisomerase I exhibits increased expression in a variery of cancer cell types.
Our results indicate that wheat germ topoisomerase I is inhibited by one compound
from the plant Lotus edulis and four compounds derived from the plant Vicia faba.
Similarly, human topoisomerase I is inhibited by one compound from the plant Lotus
edulis and five compounds derived from the plant Vicia faba. In addition, the IC50
values of the polyphenolic compounds for each topoisomerase were calculated. The
inhibition of topoisomerase I activity observed by the specific compounds possibly
implies a role as potential agents in the prevention and therapy of cancer.
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ΑΜΥΛΟΕΙ∆ΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΣΤΑΤΙΝΗΣ C ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΑΜΥΛΟΕΙ∆Η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΙΣΛΑΝ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΜΥΛΟΕΙ∆ΩΣΗ
Τσιολάκη Π.Λ., Οικονοµίδου Β.Α. και Χαµόδρακας Σ.Ι.
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα
157 01

Η ανθρώπινη κυστατίνη C είναι µία πρωτεΐνη µικρού µοριακού βάρους που ανήκει
στη µεγάλη οικογένεια των κυστατινών (τύπος 2). Αποτελείται από 120 αµινοξικά κατάλοιπα. Φυσιολογικά λειτουργεί ως αναστολέας των κυστεΐνικών πρωτεασών, αλλά,
σε παθολογικές καταστάσεις, σχηµατίζει αµυλοειδή ινίδια στα αγγεία του εγκεφάλου
νεαρών ατόµων. Η αµυλοείδωση που προκαλεί, οφείλεται σε µία αµινοξική αντικατάσταση στη θέση 68 (LÆQ) και στην αποκοπή 10 αµινοξικών καταλοίπων από το αµινοτελικό άκρο και ονοµάζεται κληρονοµούµενη αµυλοειδής εγκεφαλική αγγειοπάθεια
Ισλανδικού τύπου. Αποτελεί µία αυτοσωµική επικρατή µορφή αµυλοείδωσης που παρατηρήθηκε σε µέλη 8 διαφορετικών οικογένειών µιας συγκεκριµένης γεωγραφικής
περιοχής της Ισλανδίας και οδηγεί σε εγκεφαλικές αιµορραγίες και θροµβωτικά επεισόδια πριν την ηλικία των 40. Στην περίπτωση της αγγειοπάθειας, η αντικατάσταση
της Λευκίνης68 σε Γλουταµίνη επηρεάζει ενεργειακά τη δοµή της πρωτεΐνης εξηγώντας
τις ιδιαιτερότητές της σε σχέση µε την κανονική πρωτεϊνη. Με τον ολιγοµερισµό που
πραγµατοποιείται µέσω της τρισδιάστατης ανταλλαγής δοµικών αυτοτελών περιοχών,
η πρωτεΐνη αλλάζει δοµή χάνοντας τη φυσιολογική ανασταλτική της δράση αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα ένα µηχανισµό για την αυτοσυγκρότηση και τη δηµιουργία αµυλοειδών ινιδίων. Χρησιµοποιώντας τις προγνώσεις του διαδικτυακού εργαλείου πρόγνωσης ‘αµυλοειδογενών καθοριστών’ σε πρωτεϊκά µόρια του εργαστηρίου µας,
AmylPred, για την ανθρώπινη κυστατίνη C, συντέθηκε ένα πενταπεπτίδιο, το οποίο
µελετήθηκε πειραµατικά µε ΗΜ∆ (αρνητική χρώση), περίθλαση ακτίνων-Χ, φασµατοσκοπία υπερερύθρου και πολωτική µικροσκοπία. Από τα πειραµατικά αποτελέσµατα
φάνηκε ότι το πεπτίδιο δηµιουργεί αµυλοειδή ινιδία που δεσµεύουν τη χρωστική
Congo Red και παρουσιάζουν χαρακτηριστική ‘cross-β’ δοµή. Επίσης, µε το πρόγραµµα µοριακών γραφικών PyMol προτάθηκε ένα πιθανό µοντέλο σχηµατισµού αµυλοειδών ινιδίων, το οποίο εξηγεί και την εµπλοκή των προβλεφθέντων αµυλοειδογενών
καθοριστών.
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AMYLOIDOGENIC DETERMINANTS OF CYSTATIN C AND THEIR
INVOLVEMENT INTO ICELANDIC HEREDITARY CEREBRAL AMYLOID
ANGIOPATHY, A RARE AMYLOIDOSIS
Tsiolaki P.L, Iconomidou V.A., and Hamodrakas S.J.
Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens, Athens
157 01

Human cystatin C (HCC) is a low molecular weight protein, which belongs to the
cystatin family (type2). HCC consists of 120 amino acid residues. Normally it is an
inhibitor of cysteine proteases, but in pathological conditions it forms amyloids in brain
arteries of young adults. The corresponding amyloidosis is caused by an amino acid
substitution at position 68 (LÆQ) and a 10 amino acid N-terminal truncation and is
called Icelandic hereditary cerebral amyloid angiopathy. It is an autosomal dominant
form of amyloidosis observed within eight families originating from one geographical
area in Iceland and leads to hemorrhagic and thrombotic strokes causing death before
the age of 40. In the case of angiopathy, the substitution of Leucine68 to Glutamine
affects energetically the structure of the protein and explains its special properties
compared to the wild type protein. Oligomerization through 3D domain swapping
changes the structure of the protein and wipes away its inhibitory activity suggesting at
the same time a molecular mechanism by which amyloid fibrils are formed. We used
predictions of AmylPred, an amyloidogenic determinant prediction algorithm developed
in our lab, and synthesized and studied experimentally a pentapeptide, utilizing X-ray
fiber diffraction, T.E.M (negative staining), ATR FT-IR spectroscopy and polarizing
microscopy showing the formation of amyloid fibrils, which bind Congo red and indicate
a ‘cross-β’ type of structure. Also, we created with Pymol, a molecular graphics
program, a possible model for the formation of amyloid fibrils, which explains the role of
the predicted and experimentally verified amyloidogenic determinants.
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ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ “SAND GOBIES” (PERCIFORMES, GOBIIDAE) ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΗΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ
Τσιόνκη Ιωάννα1, Stefano Malavasi2, Γκένας Χρήστος1, Torricelli Patrizia2,
Λεονάρδος Ιωάννης1
1Εργαστήριο
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Η παρούσα εργασία σκοπεύει στη µελέτη και ανάλυση των φυλογενετικών σχέσεων
της οµάδας “sand gobies”, της οικογένειας Gobiidae της Μεσογείου. Η οµάδα των
“sand gobies” αποτελείται από 4 γένη: Pomatoschistus, Knipowitschia, Economidicthys, και Gobiusculus. Χαρακτηριστικά της οµάδας αυτής είναι το µικρό σωµατικό µέγεθος και η µικρή χρονική διάρκεια ζωής. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η κατασκευή ενός φυλογενετικού δέντρου µε τη χρήση ηθολογικών χαρακτήρων κατά την
αναπαραγωγική περίοδο και στοιχείων του κύκλου ζωής τους. Οι χαρακτήρες συµπεριφοράς προήλθαν από τη καταγραφή και τη παρατήρηση της ερωτοτροπίας και αναπαραγωγικής συµπεριφοράς πέντε διαφορετικών ειδών “sand gobies” µέσα από βιντεοκασέτες. Επίσης συµπεριλήφθηκαν ηθολογικοί χαρακτήρες όπως ακουστική επικοινωνία, γαµήλιος χρωµατισµός, φυλετικός διµορφισµός και βιολογικά στοιχεία. Τέλος, χρησιµοποιήθηκε ως παρα-οµάδα γωβιός µεγαλύτερου µεγέθους σε σχέση µε τα
είδη της οµάδας µελέτης “sand gobies”. Η κατασκευή του φυλογενετικού δέντρου βασίστηκε στις αρχές της Κλαδιστικής. Η Κλαδιστική µέθοδος είναι η πιο ακριβής για τον
προσδιορισµό των φυλογενετικών σχέσεων και βασίζεται στην αρχή της Φειδωλίας.
Επιπλέον, µε τη χρήση βιβλιογραφικών πηγών έγινε η συλλογή των βιολογικών στοιχείων, π.χ. ενδιαίτηµα προτίµησης, υλικά κατασκευής φωλιάς, γενετική ωριµότητα και
κατασκευάστηκε µια µήτρα µε τα 28 στοιχεία που είχαµε συλλέξει κατά τη διάρκεια
των παρατηρήσεων. Στη συνέχεια, η µήτρα εισήχθη στο υπολογιστικό πρόγραµµα
κατασκευής φυλογένειας winclada ver 1000 (Nixon, K.C. 1999-2002, Ithaka, N.Y.,
U.S.A.). Η εύρεση των φυλογενετικών δέντρων έγινε από το ειδικό υπολογιστικό πρόγραµµα ΝΟΝΑ (NoName, Goloboff, 1993) που λειτουργεί µέσω του winclada. Από την
ανάλυση των δεδοµένων της συµπεριφοράς και του κύκλου ζωής προέκυψαν έξι πιθανά κλαδογράµµατα, όπου διαχωρίζονται οι εξελικτικοί κλάδοι και διακρίνονται οι
φυλογενετικές σχέσεις ανάµεσα στα µέλη της οµάδας των “sand gobies”.
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The aim of this work is to study and analyze the phylogenetic relationships between the
members of the “sand goby” group of the family Gobiidae from the Mediterranean
basin. The “sand goby” group is consisted of four genus: Pomatoschistus,
Knipowitschia, Economidicthys and Gobiusculus. The group is characterized by a small
body size and a short life-span. Τhe purpose of the current study is to create a
phylogenetic tree based on behavioral traits from the reproductive period and lifehistory data. The behavioral traits derived from the simultaneous video-acoustical
recording of courtship and spawning behaviour of five different “sand goby” species.
Also some traits characterizing acoustic communication, body coloration, sexual
dimorphism and life history data of the species examined were included. A species
belonging to the clade of larger-sized goby was used as an outgroup with respect the
ingroup represented by sand gobies. The construction of the phylogenetic tree is based
on the Cladistic method. This method is the most precise for the analysis of the
phylogenetic relationships and is based on the analysis of the Maximum Parsimony.
Moreover, the biological data was collected by different bibliographical sources, e.g.
habitat preference, materials of nest construction and sexual maturity and a matrix of
28 characteristics collected from the observations was built. Afterwards, the matrix
entered to the cladistic program winclada ver 1000 (Nixon, K.C. 1999-2002, Ithaka,
N.Y., U.S.A.) for the costruction of the phylogenetic trees. We used the NONA program
for the finding of the phylogenetic tree. The final results are six possible cladogrammes
(phylogenetic trees), which separate the different evolutionary clades and distinguish
the phylogenetic relationships between the members of the “sand goby” group.
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ΝΑΤ2 ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΘΗΚΟ RHESUS
Τσίρκα Θεοδώρα, Σωτηρία Μπουκουβάλα, Μπογός Αγιανιάν, Γιαννούλης Φακής
Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Οι ανθρώπινες Ν-ακετυλότρανσφεράσες των αρυλαµινών (hΝΑΤ1 και hΝΑΤ2) είναι πολυµορφικά ένζυµα του ξενοβιοτικού µεταβολισµού. Το ισοένζυµο hΝΑΤ2 έχει µελετηθεί
ευρέως λόγω του φαρµακογενετικού και τοξικογενετικού ενδιαφέροντός του, αφού οι πολυµορφισµοί του επηρεάζουν την ανταπόκριση σε φάρµακα και την ευπάθεια σε καρκινογόνα. Μοντέλα που αναπαριστούν τον πολυµορφισµό του hΝΑΤ2 βρίσκουν εφαρµογή σε
φαρµακολογικές και τοξικολογικές µελέτες και διευκολύνουν τη λειτουργική διερεύνηση του
ενζύµου. Τέτοιες µελέτες έχουν γίνει σε τρωκτικά, αλλά και in vitro µε έκφραση ανασυνδυασµένης πρωτεΐνης. Πρόσφατα, κλωνοποιήσαµε δύο αλληλόµορφα ενός γονιδίου του
πιθήκου Rhesus, το οποίο είναι οµόλογο προς το γονίδιο hNAT2 (Fakis et al.,
Pharmacogenet. Genomics 17:181-8). Τα αντίστοιχα αλλοένζυµα RhNAT2 διαφοροποιούνται από έναν πολυµορφισµό Val231Ile που στο δοµικό µοντέλο της πρωτεΐνης hΝΑΤ2
φαίνεται ότι επηρεάζει κατάλοιπα που καθορίζουν την εκλεκτικότητα σε υποστρώµατα του
hΝΑΤ2, σε σχέση µε το hΝΑΤ1. Στόχος της παρούσας µελέτης ήταν η αναπαραγωγή στο
hΝΑΤ2 του πολυµορφισµού Val231Ile του RhNAT2 και η συγκριτική λειτουργική µελέτη των
οµόλογων αλλοενζύµων. Σε πλασµιδιακό φορέα έκφρασης κλωνοποιήθηκαν τα αλληλόµορφα RhNAT2Val231 και RhΝΑΤ2Ile231, καθώς επίσης το γονίδιο hNAT2, όπου ακολούθως
εισήχθη η υποκατάσταση Ile231 στο συντηρηµένο κατάλοιπο αγρίου τύπου Val231. Οι αντίστοιχες πρωτεΐνες εκφράστηκαν σε E. coli για επακόλουθη µέτρηση της ενζυµικής ενεργότητάς τους. Τα αλλοένζυµα ΝΑΤ2Ile231 και των δύο οργανισµών είχαν µειωµένη ενεργότητα
έναντι των υποστρωµάτων ισονιαζίδη, σουλφαµεθαζίνη και προκαϊναµίδη (εκλεκτικά για
το hΝΑΤ2), καθώς και της µη εκλεκτικής p-ανισιδίνης. Αντίθετα, αυξηµένη ήταν η ενεργότητα έναντι του p-αµινοβενζοϊκού και 5-αµινοσαλικυλικού οξέος (εκλεκτικά για το hΝΑΤ1). Σε
συµφωνία µε τις in silico προβλέψεις µας, ο πολυµορφισµός Val231Ile φαίνεται ότι µειώνει
τη συγγένεια του ΝΑΤ2 για τα τυπικά υποστρώµατά του, ενώ παράλληλα την αυξάνει για
τα υποστρώµατα ΝΑΤ1. Η µεταβολή της εκλεκτικότητας ήταν εµφανέστερη στον Rhesus,
γεγονός που υποδηλώνει διαφορές στον ξενοβιοτικό µεταβολισµό ακόµη και σε πολύ συγγενικά είδη.
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COMPARATIVE FUNCTIONAL INVESTIGATION OF THE POLYMORPHIC
ENZYME NAT2 IN HUMAN AND RHESUS MONKEY
Tsirka Theodora, Sotiria Boukouvala, Bogos Agianian, Giannoulis Fakis
Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace

The human arylamine N-acetyltransferases (hΝΑΤ1 and hΝΑΤ2) are polymorphic enzymes
of xenobiotic metabolism. The hΝΑΤ2 isoenzyme has been studied extensively, because of
its pharmacogenetic and toxicogenetic interest, since its polymorphism is known to affect
drug response and susceptibility to chemical carcinogenesis. Models of the hNAT2
polymorphism are used in pharmacological and toxicological studies and facilitate the
functional investigation of the enzyme. Such studies have been performed in rodents and in
vitro via expression of recombinant ΝΑΤ2 protein. Recently, we cloned two alleles of a
Rhesus monkey gene, which is homologous to the hNAT2 gene (Fakis et al.,
Pharmacogenet. Genomics 17:181-8). The corresponding allozymes RhNAT2 are
differentiated by a Val231Ile polymorphism which, in the structural model of the hNAT2
protein, seems to affect residues that contribute to hNAT2 (vs. hNAT1) substrate selectivity.
The aim of the present study was to reproduce the RhNAT2 Val231Ile polymorphism in
hNAT2 and conduct a comparative functional study of the two homologous allozymes. The
alleles RhNAT2Val231 and RhΝΑΤ2Ile231 were cloned in a bacterial expression vector. The
hNAT2 gene was also cloned into the same vector, followed by substitution of the
conserved wild type residue Val231 by Ile, via site-directed mutagenesis. The recombinant
proteins were expressed in E. coli and their NAT enzyme activity was subsequently
measured against a range of substrates. The allozymes ΝΑΤ2Ile231 of both organisms
demonstrated reduced activity against substrates such as isoniazid, sulfamethazine and
procainamide (hNAT2 selective) and also against the non selective p-anisidine. In
constrast, the ΝΑΤ2Ile231 activity against p-aminobenzoic acid and 5-aminosalicylic acid
(hNAT1 selective) was higher, compared with that of NAT2Val231. Consistent with our in
silico predictions, the polymorphism Val231Ile seems to reduce the NAT2 affinity against its
typical substrates, while increasing the affinity against established NAT1 substrates. This
change was more obvious in the Rhesus, a fact that indicates differences in xenobiotic
metabolism even between closely related species.

400 32ο Επιστηµονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών
Καρπενήσι, 20-22 Μαϊου 2010

ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΕΣ KAI ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΤΟΥ
ΓΕΝΟΥΣ RUTILUS ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Τσουµάνη Μ.1, Γεωργιάδης Α.2, Λεονάρδος Ι.1, Αποστολίδης Α.Π.2
1Εργαστήριο

Ιχθυολογίας, Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων
2Εργαστήριο Ιχθυοκοµίας & Αλιείας, Τοµέας Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονική Σχολή, Α.Π.Θ. EMail: apaposto@agro.auth.gr

Η ιχθυοπανίδα των εσωτερικών υδάτων της Ελλάδας είναι από τις πιο πλούσιες από
πλευράς ποικιλότητας της Ευρώπης. Παρότι υπάρχουν αρκετές µελέτες που περιγράφουν την µορφολογία και το πρότυπο κατανοµής των ειδών του γένους Rutilus στον
Ελλαδικό χώρο, εντούτοις, οι φυλογενετικές σχέσεις των ειδών αυτών δεν έχουν ακόµη µελετηθεί επαρκώς. Επιπλέον, η ταξινόµηση των ειδών του γένους Rutilus αποτελεί
αντικείµενο συζήτησης µεταξύ των ερευνητών. Στόχος της εργασίας αυτής ήταν η συµβολή στην απάντηση των ανωτέρω ζητηµάτων µέσω της εξέτασης του πολυµορφισµού
της αλληλουχίας των βάσεων ολόκληρου του κυτοχρώµατος b (1141 βάσεις) του µιτοχονδριακού DNA. Για το σκοπό αυτό αναλύθηκαν 77 δείγµατα ψαριών που ελήφθησαν από 15 λίµνες της Ελλάδας. Στην επεξεργασία των αποτελεσµάτων συµπεριλήφθηκαν και δηµοσιευµένες αλληλουχίες από άλλα είδη του γένους Rutilus και της οικογένειας των Cyprinidae. Τα αποτελέσµατα αποκάλυψαν την οµαδοποίηση των ελληνικών δειγµάτων σε 5 κύριες γενεαλογικές γραµµές οι οποίες εµφανίζουν στατιστικά
σηµαντική υποστήριξη. Οι τέσσερις από αυτές αντιστοιχούν σε προϋπάρχοντα taxa
(R. rutilus, R. panosi, R. ylikiensis, R. prespensis). Αξιοσηµείωτη είναι η διαφοροποίηση που παρουσιάζουν τα άτοµα από τη λίµνη Βόλβη καθώς οµαδοποιούνται ανεξάρτητα από τα άλλα δείγµατα στην πέµπτη γενεαλογική γραµµή υποδηλώνοντας έτσι την
ύπαρξη ενός νέου είδους. Αντίθετα, τα αποτελέσµατά µας δεν υποστηρίζουν τη κατάταξη των ατόµων της λίµνης Βεγγορίτιδας σε ξεχωριστό είδος (R. vegoriticus) αλλά
προτείνουν την ταξινόµησή αυτών στο είδος R. rutilus.
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Greece hosts the most diverse freshwater ichthyofauna of Europe. Although there are
several published studies which include a thorough description of the external
morphology and the distribution pattern of the Greek roaches, the phylogenetic
relationships among them are still unresolved. Moreover, the taxonomic status of these
species is under debate. In this study, the complete mitochondrial cytochrome b gene
was sequenced for 77 individuals originated from 15 Lakes of Greece. Moreover,
several publish sequences from other Rutilus and Cyprinidae family species were also
included in data analyses. The results revealed that Greek samples are grouped within
five statistically supported lineages. The four of them correspond to nominal taxa, (R.
rutilus, R. panosi, R. ylikiensis, R. prespensis). Noticeable the individuals from Lake
Volvi possessed very divergent haplotypes and grouped together in the fifth lineage,
suggesting thus the existence of a new species. In contrast, our results do not support
the distinction of the individuals from Lake Vegoritis into a separate species (R.
vegariticus) but suggest their classification within R. rutilus species.

402 32ο Επιστηµονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών
Καρπενήσι, 20-22 Μαϊου 2010

ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΑΠΟ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΟΣΦΥΪΚΟΥΣ ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Τσώρου Φ., Μουντράκης Κ., Κοίλιας Χρ.* & Σ.Κ. Μανώλης
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη 157 01 Αθήνα. E-mail: smanol@biol.uoa.gr.
* Τµήµα Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας, Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω

Ο προσδιορισµός του φύλου από τα ενήλικα ανθρώπινα σκελετικά υπολείµµατα είναι
θεµελιώδους σηµασίας για τους οστεοαρχαιολόγους και δικαστικούς ανθρωπολόγους.
Για να είναι ακριβής και αξιόπιστος ο προσδιορισµός φύλου πρέπει να υπάρχει ένας σηµαντικός βαθµός φυλετικού διµορφισµού (Φ∆). Όµως, δεν είναι διµορφικές όλες οι περιοχές του σκελετού και ο βαθµός έκφρασης του. Έτσι, η ακρίβεια στον προσδιορισµό φύλου, εξαρτάται σε µεγάλο µέρος από την περιοχή του σκελετού που είναι διαθέσιµη. Τα
περισσότερα, αν όχι όλα, σκελετικά στοιχεία εµφανίζουν κάποιο βαθµό Φ∆. Η παρούσα
έρευνα διερευνά την παρουσία Φ∆ σε επιλεγµένους σπονδύλους (2 θωρακικούς και 2
οσφυικούς). Η λειτουργία του σπονδύλου είναι τριπλή - προστασία νωτιαίου µυελού, µετάδοση του βάρους σώµατος και σύνδεση µυών. Η µετάδοση βάρους περιορίζεται στο
σπονδυλικό σώµα. Είναι λογικό να αναµένει κανείς ότι οι διαστάσεις του σπονδυλικού
σώµατος θα δείχνουν κάποιο βαθµό Φ∆, λόγω του µεγαλύτερου σωµατικού µεγέθους των
αρρένων. Το σκελετικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε προέρχεται από την σύγχρονη συλλογή αναφοράς του Τοµέα Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου που αποτελείται από 225 σκελετούς γνωστού
φύλου και ηλικίας θανάτου. Λήφθηκαν 3 µετρήσεις στη ραχιαία επιφάνεια 4 σπονδύλων (11ος και
12ος θωρακικός και 1ος και 5ος οσφυϊκός). Τα µετρικά δεδοµένα αναλύθηκαν µε ∆ιαχωριστική Ανάλυση και εξήχθησαν οι εξισώσεις προσδιορισµού φύλου.
Σπόνδυλος
11ος Θωρακικός
12ος Θωρακικός
1ος Οσφυϊκός
5ος Οσφυϊκός

AB
0,190
0,174
0,150
0,148

CD
-0,025
0,020
0,198
0,372

EF
0,416
0,351
0,193
0,151

(Constant)
-14,674
-14,543
-13,584
-17,392

Original
76,00
76,30
73,50
79,10

Crossvalidated
74,00
74,40
71,20
79,10

Από τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης φαίνεται ότι το ποσοστό του Φ∆ είναι ιδιαίτερα
υψηλό στον 5ο οσφυϊκό σπόνδυλο και η αντίστοιχη εξίσωση δίνει το µεγαλύτερο ποσοστό σωστού
προσδιορισµού του φύλου (79,10%). Οι σχετικές δηµοσιευµένες µελέτες είναι λίγες και µια εξ αυτών δείχνει ότι µπορεί να επιτευχθεί ποσοστό σωστού προσδιορισµού που πλησιάζει το 90,00%,
αλλά χρησιµοποίησαν διαφορετικούς σπονδύλους (2ος, 7ος 12ος θωρακικός και 1ος οσφυϊκός). Αν
και τα ποσοστά µας δεν είναι υψηλά όπως σε άλλα οστά του ανθρώπινου σκελετού, εντούτοις τα
αποτελέσµατά δηλώνουν ότι σε κάποιες «δύσκολες» περιπτώσεις, οι σπόνδυλοι µπορούν να φανούν χρήσιµοι για τον προσδιορισµό του φύλου.
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BIOMETRIC SEX DETERMINATION USING THE THORACIC AND LUMBAR
VERTEBRAE IN THE MODERN GREEK POPULATION
Tsorou F., Mountrakis C., Koilias Chr.* & S. K. Manolis
Department of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, National & Kapodistrian
University of Athens, Panepistimiopolis 15701 Athens - E-mail: smanol@biol.uoa.gr.
* Department of Informatics, Technological Educational Institute of Athens, Ag. Spyridonos,
Egaleo, Athens

The determination of sex from adult human skeletal remains is of fundamental importance to both
osteoarchaeologists and forensic anthropologists. For accurate and reliable sex identification to
occur, a substantial degree of sexual dimorphism must necessarily exist. However, not all areas of
the skeleton exhibit similar levels of sexual dimorphism, and the degree of expression of this
dimorphism, and thus the subsequent accuracy of sex identification, will largely depend upon the
area of the skeleton from which a diagnosis is attempted. Most, if not all, skeletal elements exhibit
some level of sexual dimorphism. The present study examines the presence of sexual dimorphism
on selected vertebrae (2 thoracic and 2 lumbar). The function of a vertebra is three-fold--protection of
the spinal cord, transmission of body weight and attachment of muscles. Weight transmission is
restricted to the vertebral body. It is reasonable to expect the dimensions of the vertebral body to
display 'some' sexual dimorphism due to the larger body size of the male. The database for this
research comes from the modern reference sample from the Department of Animal & Human
Physiology and consists of 225 skeletons of known sex and age at death. Three measurements
were taken on the superior vertebral surface of 4 vertebrae (11th and 12th thoracic and 1st and 5th
lumbar). The metric data was analysed with Discriminant Analysis and the equations of the
determination of the sex were exported.
Vertebra
11th Thoracic
12th Thoracic
1st Lumbar
5th Lumbar

AB
0,190
0,174
0,150
0,148

CD
-0,025
0,020
0,198
0,372

EF
0,416
0,351
0,193
0,151

Constant
-14,674
-14,543
-13,584
-17,392

Original
(%)
76,00
76,30
73,50
79,10

Crossvalidated (%)
74,00
74,40
71,20
79,10

The results of the statistical analysis show that the rate of sexual dimorphism is notably high at the
5th lumbar vertebra and the relevant equation gives the highest rate of correct determination of the
sex (79,10%). The relevant published studies are few and one of them shows that sex could be
correctly assigned with an accuracy approaching 90%, but different vertebrae were used (2nd, 7th,
12th thoracic and 1st lumbar). Even if our rates are not as high as on other human skeletal bones,
however, our results declare that in some “difficult” cases the vertebrae may seem useful for the
determination of the sex.
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ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ J/CLUSTERIN ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙ∆Α
Φανδρίδης Εµµανουήλ M.1, Γιώργος Απέργης2, Άννα Γιοράν3, ∆ηµήτριος Σ.
Κορρές4, Κωνσταντίνος Νικολόπουλος4, Αριστείδης Β. Ζουµπός5
και Ιωάννης Π. Τρουγκάκος3
1Τµήµα

Χειρουργικής Χεριού- Άνω Άκρου- Μικροχειρουργικής, Νοσοκοµείο ΚΑΤ, Κηφισιά,
145 61, Αθήνα, 2 2ο Τµήµα Εσωτερικής Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών, Αθήνα, 3Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Ζωγράφου, 15784, Αθήνα, 4 3ο Τµήµα Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιατρική
Σχολή, Γενικό Νοσοκοµείο ΚΑΤ, Αθήνα, 5 1ο Τµήµα Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Πανεπ/κό Νοσοκοµείο AΤΤΙΚΟΝ, Χαϊδάρι, 124 62, Αθήνα

Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι εκφυλιστική νόσος των αρθρώσεων η οποία προκαλεί
στένωση των αρθρικών διαστηµάτων, σχηµατισµό οστεοφύτων και υποχονδριακή
σκλήρυνση. ∆υστυχώς, δεν υπάρχουν µέχρι σήµερα ικανοποιητικοί διαγνωστικοί
και/ή προγνωστικοί βιοδείκτες για τη νόσο. ∆εδοµένου ότι η Απολιποπρωτεΐνη
J/Clusterin (CLU) εµπλέκεται τόσο σε µοριακές διαδικασίες φλεγµονής όσο και διαδικασίες κυτταρικού θανάτου (οι οποίες συνεισφέρουν στον φαινότυπο της ΟΑ) στην
παρούσα µελέτη ερευνήθηκε η διαφορική έκφραση του γονιδίου της CLU σε φυσιολογικό-γηράσκοντα χόνδρο καθώς και σε αρθριτιδικό χόνδρο από ασθενείς µε ΟΑ. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 57 δείγµατα εκ των οποίων 33 αναλύθηκαν µε ποσοτικό PCR
πραγµατικού χρόνου έναντι της CLU. Παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση (~25 φορές)
των επιπέδων έκφρασης του γονιδίου της CLU σε δείγµατα που συλλέχθηκαν από τον
αρθρικό χόνδρο του εγγύς τµήµατος της κνήµης µετά από οστεοτοµία σε ασθενείς µε
πρωτοπαθή οστεοαρθρίτιδα γόνατος (Οµάδα Κ, n=11) σε σύγκριση µε υγιή ιστό χόνδρου (Group C, n=22). Επιπλέον, σε δείγµατα που συλλέχθηκαν από ασθενείς που
έπασχαν από προχωρηµένη ΟΑ ισχίου (Οµάδα H, n=3) ανιχνεύθηκε περαιτέρω αύξηση των επιπέδων έκφρασης της CLU (~4 φορές) σε σύγκριση µε την οµάδα K. Οι παρατηρήσεις µας υποδεικνύουν ότι τα επίπεδα έκφρασης της CLU ενδεχοµένως αποτελούν έναν σηµαντικό διαγνωστικό ή/και προγνωστικό δείκτη κατά την εξέλιξη της ΟΑ.
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INCREASED EXPRESSION LEVELS OF THE APOLIPOPROTEIN J
/CLUSTERIN GENE DURING PRIMARY OSTEOARTHRITIS
Fandridis Emmanouil1, George Apergis2, Anna Gioran3, Dimitrios S. Korres4,
Konstantinos Nikolopoulos4, Aristides B. Zoubos5, and Ioannis P. Trougakos3
1Hand

Surgery-Upper Limb-Microsurgery Department, KAT Hospital, Kifissia, 145 61, Greece
Department of Internal Medicine, University of Athens, Medical School, Hippokration
General Hospital of Athens, Athens, Greece; 3 Department of Cell Biology & Biophysics,
Faculty of Biology, University of Athens, Panepistimiopolis, Zografou, Athens 15784, Greece;
43rd Department of Orthopaedic Surgery, University of Athens, Medical School, General
Hospital KAT Athens, Greece; 5 1st Department of Orthopaedic Surgery, University of Athens,
Medical School, University General Hospital ATTIKON, Chaidari, 124 62, Greece
22nd

Osteoarthritis (OA) is a slowly progressive degenerative joint disease that is associated
with joint space narrowing, osteophyte formation and subchondral sclerosis.
Unfortunately, actual breakthroughs in the OA genetic or biochemical biomarker field
are limited so far. As Apolipoprotein J/Clusterin (CLU) has been implicated in both
inflammatory and apoptotic molecular processes, which also contribute to the OA
phenotype, in the present study we sought to analyze the differential CLU gene
expression in normal-ageing cartilage and osteoarthritic samples. In total, 57 samples
were collected during surgery and of these 33 samples were analyzed by CLU-specific
Quantitative Real-Time PCR. A significant upregulation of the CLU gene expression
levels (~25-fold) was found in samples (Group K; n=11) collected from the tibial bone
that was osteotomized during total knee arthroplasty in patients with primary knee
osteoarthritis, as compared to healthy tissue (Group C; n=22) collected from the
femoral head of macroscopically normal cartilage during the surgical treatment of
subcapital fractures. To further verify this finding we also assayed CLU gene
expression in samples (Group H; n=3) collected during total hip arthroplasty in patients
with primary hip osteoarthritis. Interestingly, an additional upregulation of the CLU gene
expression (~4-fold) in Group H, as compared to Group K, was found. In summary, our
observations indicate that the CLU gene expression levels may be of a significant
diagnostic and/or prognostic value during OA progression.
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Η ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΡΙΖΑΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ LENS
ESCULENTA ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ
Φάτσιου Μαρία, Αδαµάκης Σ. Ιωάννης-∆ηµοσθένης, Ελευθερίου Π. Ελευθέριος
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη. E-mail: mfatsiou@bio.auth.gr

Το χρώµιο (Cr) είναι ένα βαρύ τοξικό µέταλλο που απαντάται σε διάφορες καταστάσεις οξειδώσεως, µε πιο σταθερές το τρισθενές [Cr(III)] και το εξασθενές [Cr(VI)]. Ενώ
οι επιδράσεις του Cr(VI) στα θηλαστικά έχουν µελετηθεί εκτεταµένα, οι µηχανισµοί
τοξικότητάς του στα φυτά δεν είναι πλήρως κατανοητοί. Οι µέχρι στιγµής έρευνες έχουν επικεντρωθεί κυρίως στον τρόπο εισόδου του στο εσωτερικό των φυτικών ιστών,
ενώ περιορισµένη είναι ακόµα η γνώση σχετικά µε τους πιθανούς υποκυτταρικούς του
στόχους. Χρησιµοποιώντας ως πειραµατικό υλικό το φυτό Lens esculenta (φακή) µελετήθηκε η επίδραση δύο διαφορετικών συγκεντρώσεων (50, 100 µΜ) εξασθενούς
χρωµίου που χορηγήθηκε µε τη µορφή διχρωµικού καλίου (Κ2Cr2O7), σε µεριστωµατικά κύτταρα ρίζας, για 24 και 48 ώρες. ∆ιερευνήθηκε η επίδρασή του στο µιτωτικό δείκτη, όπου παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση των µεταφασικών κυττάρων. Προκειµένου
να διασαφηνιστεί εάν αυτό το φαινόµενο οφείλεται σε σταθεροποίηση των µικροσωληνίσκων, εξετάστηκε µε συνεστιακή µικροσκοπία (CLSM) η κατανοµή της ακετυλιωµένης σωληνίνης, µιας πρωτεΐνης η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό σταθεροποιηµένων µικροσωληνίσκων. Με ταυτόχρονη αύξηση της συγκέντρωσης του Cr(VI) και του
χρόνου επίδρασης παρατηρήθηκε αυξηµένη απόθεση ακετυλιωµένης σωληνίνης
στους µικροσωληνίσκους των επηρεασµένων κυττάρων, αποτέλεσµα που επιβεβαιώθηκε και µε ανάλυση κατά Western. Η αύξηση της ακετυλιωµένης σωληνίνης ίσως
αποτελεί µιαν απόκριση των φυτών στην παρουσία του Cr(VI) που αποσκοπεί στη
σταθεροποίηση των µικροσωληνίσκων, η οποία οδηγεί στην ανακοπή της διαδοχής
των φάσεων του κυτταρικού κύκλου. Ταυτόχρονα εξετάστηκε και η δράση του Cr(VI)
στην κατανοµή του ενδοπλασµατικού δικτύου, το οποίο βρέθηκε να αφθονεί σε µεταφασικά κύτταρα επηρεασµένων ριζών. Η ύπαρξη πλεονάσµατος ενδοπλασµατικού
δικτύου στη µετάφαση ίσως αποτελεί παρενέργεια της στασιµότητας του κυτταρικού
κύκλου.
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ON THE RESPONSE OF ROOT TIP MERISTEMATIC CELLS OF THE PLANT
LENS ESCULENTA EXPOSED TO HEXAVALENT CHROMIUM TOXICITY
Fatsiou Maria, Adamakis S. Ioannis-Dimosthenis, Eleftheriou P. Eleftherios
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki GR541 24. Ε-email: mfatsiou@bio.auth.gr

Chromium (Cr) is a heavy toxic metal that occurs in several oxidized species, the most
stable ones being the trivalent [Cr(III)] and the hexavalent [Cr(VI)]. While the effects of
Cr(VI) in mammals have extensively been investigated, its toxicity mechanisms in
plants have received little attention. Most works until now focus on the way of
chromium entry in the plant tissues, while knowledge on its subcellular targets is yet
poor. In the present study the effects of two different concentrations (100, 250 µM) of
Cr(VI) used as potassium dichromate (K2Cr2O7) have been investigated in the root tip
meristematic cells of the plant Lens esculenta (lentil), treated for 24 and 48 hours. In
particular, calculation of the mitotic index revealed a significant increase of metaphase
cells. In order to decipher if this is caused by microtubule stabilization, the distribution
of acetylated tubulin (a protein form that characterizes stabilized microtubules) was
investigated by confocal laser scanning microscopy (CLSM). It was observed an
increased deposition of acetylated tubulin in microtubules of Cr-affected cells in parallel
with higher Cr(VI) concentration and exposure time, a result confirmed by Western blot
analysis. This increase is presumably a plant response to Cr(VI) toxicity aiming at
microtubule stabilization in order to block the succession of cell cycle phases.
Investigation of the effects of Cr(VI) on the distribution of endoplasmic reticulum
revealed copious amounts of it in metaphase cells of treated roots, an accumulation
that might be attributed to the immobilization of the cell cycle.
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ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Φραγκοπούλου Α.Φ.1, Αντωνέλου Μ.Χ.1, Μπαλάφας Β.2, Κωστοµητσόπουλος
Ν.2, Σταµατάκης Α.3, Στυλιανοπούλου Φ.3 και Λ.Χ. Μαργαρίτης1
1Εργ.

Ηλεκτροµαγνητικής Βιολογίας, Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας ΕΚΠΑ, Παν/πολη 15784 Αθήνα. 2Μονάδα Ζωικών Προτύπων, Κέντρο Πειραµατικής Χειρουργικής, ΙΙΒΕΑΑ, Σωρανού Εφεσίου 4, 11527 Αθήνα. 3Εργ. Βιολογίας-Βιοχηµείας, Τµήµα
Νοσηλευτικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, ΕΚΠΑ, Παπαδιαµαντοπούλου 123, 11527, Αθήνα.
e-mail: madofrag@biol.uoa.gr, lmargar@biol.uoa.gr

Η συνεχής αύξηση της ασύρµατης τεχνολογίας έχει επικεντρώσει το ενδιαφέρον της
επιστηµονικής κοινότητας στη µελέτη των πιθανών επιπτώσεων των ραδιοκυµάτων
στην ανθρώπινη υγεία και µεταξύ άλλων και στην επαγωγή στρες. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η µελέτη της επίδρασης της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας ασύρµατου τηλεφώνου, µέσης έντασης ηλεκτρικού πεδίου 2,7 V/m, σε µυς. Χρησιµοποιήθηκαν δύο πειραµατικές προσεγγίσεις: α) η ανίχνευση των επιπέδων κορτικοστερόνης
στο πλάσµα και β) η δοκιµασία συµπεριφοράς «Υπερυψωµένος Λαβύρινθος Σχήµατος Σταυρού». 32 αρσενικοί µύες φυλής C57Bl/6 ηλικίας 7 εβδοµάδων χωρίστηκαν σε
4 ισοκατανεµηµένες οµάδες۟ ΟΜΑ∆Α Α: έκθεση για 8 ώρες ηµερησίως, ΟΜΑ∆Α Β:
έκθεση για 14 ώρες ηµερησίως, ΟΜΑ∆Α Γ: προσοµοίωσης και ΟΜΑ∆Α ∆: µάρτυρες.
Αιµοληψίες πραγµατοποιήθηκαν την ηµέρα 0 (πριν την έναρξη της ακτινοβόλησης),
καθώς και την 1η και την 13η ηµέρα. Ακολούθησε µέτρηση της συγκέντρωσης της κορτικοστερόνης µε ειδικό αντιδραστήριο ELISA. Η δοκιµασία του λαβυρίνθου πραγµατοποιήθηκε την 35η µέρα συνεχούς ακτινοβόλησης. Η συµπεριφορά των ζώων καταγράφηκε µε βιντεοκάµερα και αναλύθηκε µε βάση των αριθµό των εισόδων των ζώων
και τον χρόνο παραµονής τους στους ανοιχτούς και τους κλειστούς βραχίονες του λαβυρίνθου. Παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική αύξηση (p<0.05) των επιπέδων κορτικοστερόνης µεταξύ των εκτεθειµένων και µη ζώων αµέσως µετά τη λήξη της 1ης µέρας
ακτινοβόλησης, αλλά όχι 13 µέρες µετά, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή προσαρµογή των ζώων στον στρεσσογόνο παράγοντα. Στη δοκιµασία του λαβυρίνθου δεν παρατηρήθηκε καµία συµπεριφορά δηλωτική άγχους, εύρηµα πιθανά συµβατό µε τα επίπεδα κορτικοστερόνης της 13ης µέρας. Με δεδοµένη την πολυπλοκότητα της επίδρασης της ακτινοβολίας στα κύτταρα, περαιτέρω έρευνα χρήζει αναγκαία για να αποδειχθεί εάν η επαγωγή στρες είναι φαινόµενο τελικά αντιστρεπτό.
Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αθηνών προς την Ερευνητική Οµάδα του Καθηγητή Λ.Χ. Μαργαρίτη.
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STRESS RESPONSE AFTER ELECTROMAGNETIC RADIATION
Fragopoulou A.F.1, Antonelou M.X.1, Balafas V.2, Kostomitsopoulos N.2,
Stamatakis A.3, Stylianopoulou F.3, and L.H. Margaritis1
1Electromagnetic

Biology Lab, Dept of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology,
University of Athens, Panepistimiopolis 15784, Athens. 2Laboratory Animal Facilities, Centre of
Experimental Surgery, Biomedical Research Foundation, Academy of Athens, 4 Soranou
Ephessiou, 11527, Athens. 3Biology – Biochemistry Lab, Faculty of Nursing, School of Health
Sciences, University of Athens, Papadiamantopoulou 123, 11527 Athens.

e-mail: madofrag@biol.uoa.gr, lmargar@biol.uoa.gr

The increasing use of wireless technology in our society has brought focus on the
potential for radio frequency (microwave) electromagnetic radiation to elicit biological
stress responses in which glucocorticoids are involved. The purpose of this study was
to determine the health/stress impact by whole-body exposing mice to the radiation of
the wireless DECT telephone base at a mean electrical density of 2.7 V/m. We used
two experimental approaches: a) the determination of corticosterone plasma levels (a
system controlled by the hippocampus and the hypothalamic-pituitary-adrenal axis)
and b) a stress-behavioural test called the “Elevated Plus Maze” (controlled by the
amygdala). A total of 32 C57Bl/6 male mice 7 weeks old were divided in 4 equal
groups; GROUP A: irradiation for 8 hrs/day, GROUP B: irradiation for 14 hrs/day,
GROUP C: sham-exposed and GROUP D: control. Blood samples were taken on day
0 to determine the basal corticosterone levels, and on days 1 and 13 of irradiation. The
elevated plus maze task was performed on day 35 of irradiation. Corticosterone level
was measured by using an ELISA kit. A statistically significant (p<0.05) raise of
corticosterone level was noticed on day 1 in both groups A & B, compared to the shamexposed and the control groups. No difference was detected on day 13. The high
corticosterone levels on day 1 probably indicate a rapid response to acute EMF
exposure followed by an acclimatization profile, a conclusion that is supported by the
behavioural test as well, where no EMF effect was found. This may suggest that
adaptive mechanisms are activated in response to a chronic external stimulus, in this
case the EMF exposure. Given the complexity of EMF impact, including activation of
HSP’s, ROS and gene expression, DNA damage, etc. corrticosterone effect may not
be the only response and therefore the overall impact may not be entirely reversible.
This study was financed by the Special Account for Research Grants of the University of
Athens to the Research Group of Professor L.H. Margaritis.
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ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ TM8 ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ – ΑΣΚΟΡΒΙΚΟΥ
Φριλίγγος Ε., Γ. Μερµελέκας, Κ. Παπακώστας, Μ. Μπότου, Α. Καρενά,
και Α. Γεωργοπούλου
Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Ιατρική Σχολή

Μεταφορείς πουρινών από βακτήρια και από µύκητες, που ανήκουν στην εξελικτικά
συντηρηµένη οικογένεια NAT/NCS2, χρησιµοποιούν ως καθοριστές της λειτουργίας
και της εξειδίκευσης του κέντρου δέσµευσης πλευρικές αλυσίδες του µοτίβου ΝΑΤ,
µιας συντηρηµένης αλληλουχίας 11 αµινοξέων µεταξύ των αµφιπαθικών ελίκων TM9a
και TM9b. Για να µελετήσουµε αναλυτικά τον ρόλο των ελίκων αυτών, καθώς και της
διαµεµβρανικής έλικας TM8 που βρίσκεται ανοδικά της περιοχής του µοτίβου, εφαρµόσαµε αναλύσεις µεταλλαξιγένεσης κυστεϊνικής σάρωσης στον µεταφορέα ξανθίνης
YgfO της Escherichia coli. Κατασκευάσαµε και αναλύσαµε µια βιβλιοθήκη 65 µεταλλαγµάτων µοναδικής κυστεΐνης, χρησιµοποιώντας ως γενετικό υπόστρωµα ένα λειτουργικό µόριο περµεάσης ελεύθερο κυστεϊνών (Cys-less), και παρατηρήσαµε ότι αντικαταστάσεις που οδηγούν σε απενεργοποίηση ή απώλεια της έκφρασης στην µεµβράνη συγκεντρώνονται στο κυτταροπλασµατικό άκρο της έλικας ΤΜ8. Οι αντίστοιχες
θέσεις αλληλουχίας υπεβλήθησαν σε συστηµατικότερη µεταλλαξιγένεση, στο υπόστρωµα της περµεάσης αγρίου τύπου (wild-type). Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το
κατάλοιπο Glu-272 και η καρβοξυλική οµάδα στη θέση Asp-276 είναι αναντικατάστατα
για τη λειτουργία, ενώ σύνδεση µηλεϊµιδίου στις θέσεις Ala-273, Gly-275 ή Ser-284
οδηγεί σε απενεργοποίηση και αντικατάσταση των Ala-279 ή Thr-280 µε ογκώδεις
πλευρικές αλυσίδες οδηγεί σε απενεργοποίηση ή σε απώλεια της έκφρασης στη µεµβράνη. Όλες αυτές οι θέσεις καταλοίπων εµφανίζουν υψηλό βαθµό εξελικτικής συντήρησης µεταξύ των µελών της οικογένειας NAT/NCS2. Μεταλλαξιγένεση αυτών των θέσεων στον οµόλογο µεταφορέα ουρικού YgfU (PbuX) της E. coli οδηγεί σε δοµικώς
ασταθή µεταλλάγµατα που δεν εκφράζονται στη µεµβράνη (uS271A, uM274D,
uV282S). Τα ευρήµατά µας προτείνουν ένα νέο µοντέλο για την τοπολογία και τον δοµικό-λειτουργικό ρόλο της έλικας TM8 σε σχέση µε τους καθοριστές του κέντρου δέσµευσης που βρίσκονται στην περιοχή του µοτίβου ΝΑΤ.
Η έρευνα αυτή εκτελέσθηκε στα πλαίσια ερευνητικού προγράµµατος ΠΕΝΕ∆ (03ED204) που
συγχρηµατοδοτήθηκε από Εθνικά (25%) και Κοινοτικά κονδύλια (75%).
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ROLE OF PUTATIVE TRANSMEMBRANE HELIX TM8 IN THE
NUCLEOBASE-ASCORBATE TRANSPORTER FAMILY
Frillingos S., G. Mermelekas, K. Papakostas, M. Botou, E. Karena,
and E. Georgopoulou
Laboratory of Biological Chemistry, University of Ioannina Medical School

Bacterial and fungal members of the ubiquitous nucleobase-ascorbate transporter
(NAT/NCS2) family use residues of a conserved 11-amino acid sequence known as
NAT-motif to determine function and selectivity of the purine binding site. Our previous
substituted-Cys accessibility data showed that the NAT-motif may form a re-entrant
loop between two amphipathic helices, TM9a and TM9b. To examine whether TM9a
and TM9b, as well as the putative transmembrane helix TM8 preceding the motif
region contain additional determinants for the mechanism, we employed Cys-scanning
analysis of the xanthine-specific homolog YgfO from Escherichia coli. Using a
functional mutant devoid of Cys residues (C-less), each amino acid residue in the
corresponding sequence regions was replaced individually with Cys, yielding a library
of 65 single-Cys mutants. Of them, mutants displaying impaired activity or expression
in the membrane or sensitivity to inactivation by site-specific alkylation cluster at the
cytoplasmic end of TM8 and the helix-loop junction following TM8. The corresponding
residues were subjected to extensive site-directed mutagenesis in the wild-type background. The results show that Glu-272 and a carboxylic group at Asp-276 are
functionally irreplaceable, Ala-273, Gly-275 or Ser-284 cannot tolerate a maleimidyl
adduct, and Ala-279 or Thr-280 cannot tolerate replacement with bulky side chains
which, in some cases (A279V, T280N), abolish not only activity but also expression in
the membrane. Interestingly, all of these residues correspond to positions of high side
chain conservation among members of the NAT/NCS2 family. Site-directed
replacements at the less conserved positions of this set in the uric-acid transporting
paralog YgfU (PbuX) result in mutants with grossly impaired expression in the
membrane (uS271A, uM274D, uV282S). Our findings propose a new model for the
topology and the structure-functional role of the cytoplasmic half of TM8 with respect to
the binding-site determinants of the NAT-motif region.
This research is part of the 03ED204 research project, implemented within the framework of
the “Reinforcement Programme of Human Research Manpower” (PENED) and co-financed by
National (25%) and Community Funds (75%).
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ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ in vitro ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΕΞΩΤΟΞΙΝΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ BACILLUS SUBTILIS
Φρύδας Ηλίας, Καραµανλίδου Γερτρούδη, Τουράκη Μαρία*
*Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ.,
54124 Θεσσαλονίκη, touraki@bio.auth.gr, speedaton@hotmail.com

Οι βακτηριοσίνες είναι µικρά αντιµικροβιακά πεπτίδια τα οποία παράγονται από τα
προβιοτικά βακτήρια και αποτελούν τον παράγοντα χάρη στον οποίο τα προβιοτικά
έχουν ευεργετική δράση στον ανθρώπινο οργανισµό. Στην παρούσα µελέτη εφαρµόστηκε ένα πρωτότυπο πρωτόκολλο καθαρισµού και αποµόνωσης των βακτηριοσινών
από το προβιοτικό βακτήριο Βacillus subtilis. Το υπερκείµενο υγρής καλλιέργειας B.
subtilis τεσσάρων ηµερών υποβλήθηκε σε διαδοχικές φυγοκεντρήσεις και το υπερκείµενο της φυγοκέντρησης σε καθίζηση των πρωτεϊνών µε θειικό αµµώνιο (60%) και σε
έλεγχο ύπαρξης αντιµικροβιακής δράσης. Tο δείγµα το οποίο προέκυψε από την καθίζηση υποβλήθηκε σε χρωµατογραφία ιοντοανταλλαγής (στήλη Macro-Prep25,
methacrylate). Με έκλουση της στήλης µε ρυθµιστικό διάλυµα φωσφορικών (5 mM, pH
5) που περιείχε 0.1Μ NaCl, παραλήφθηκε δείγµα που υποβλήθηκε σε εκχύλιση στερεάς φάσης (SPE, στήλη C18). Σε όλα τα στάδια έγινε έλεγχος αντιµικροβιακής δράσης και προσδιορισµός της συγκέντρωσης των πρωτεϊνών (µέθοδος Bradford). Ακολούθησε ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών SDS-PAGE και καθορίστηκε το µοριακό βάρος
στα 16kDa. Σε έλεγχο µε ενζυµόγραµµα δεν διαπιστώθηκε δράση λιπάσης αλλά ούτε
και δράση πρωτεάσης στις αποµονωθείσες εξωτοξίνες. Η βακτηριοσίνη παρουσίαζε
σταθερή ανασταλτική δράση σε pH 5, ενώ άνοδος του pH προκαλούσε καταστολή της
ανασταλτικής δράσης της. Σηµαντική ενίσχυση της αντιµικροβιακής δράσης παρατηρήθηκε µετά την SPE, πιθανώς λόγω περαιτέρω καθαρισµού και ταυτόχρονης συµπύκνωσης του δείγµατος. Στον έλεγχο της αντιµικροβιακής δράσης των δειγµάτων που
παρελήφθησαν στα επιµέρους στάδια καθαρισµού παρατηρήθηκε σχεδόν πλήρη αναστολή ανάπτυξης των οργανισµών Lactococcus lactis και Εnterococcus spp., και
50% αναστολή ανάπτυξης των µικροοργανισµών Escherichia coli και Staphylococcus
aureus. Συµπερασµατικά, οι βακτηριοσίνες έχουν επιλεκτική ανασταλτική δράση έναντι παθογόνων στελεχών και ο συνδυασµός των πρωτοκόλλων χρωµατογραφίας ιοντοανταλλαγής και εκχύλισης στερεάς φάσης είναι αποτελεσµατικός.
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ISOLATION AND in vitro ΑNTIMICROBIAL ACTION OF EXOTOXINS OF THE
PROBIOTIC BACILLUS SUBTILIS
Frydas E., Karamanlidou Gherda, Touraki Maria*
*Division of Genetics, Developmental and Molecular Biology, Department of Biology, School of
Sciences, A.U.TH., 54124 Thessaloniki, touraki@bio.auth.gr, speedaton@hotmail.com

Bacteriocins are small antimicrobial peptides produced by probiotic bacteria. They
comprise an intrinsic factor to which the beneficial effects of probiotic bacteria for the
human organism are attributed. In the present study an original protocol was applied
for the isolation and purification of bacteriocins from Βacillus subtilis. Briefly, a four day
liquid culture of B. subtilis was submitted to sequential centrifugations, and the
supernatant to ammonium sulfate (60%) precipitation and control of antimicrobial
action. The resulting sample was submitted to ion-exchange chromatography (MacroPrep25- methacrylate). The column was eluted with phosphate buffer (5 mM, pH 5)
containing 0.1Μ NaCl, and then it was subjected to solid phase extraction (SPE, στήλη
C18). Control of antimicrobial activity was performed throughout the isolation steps as
well as protein determination (Bradfrod). Following the isolation of the exotoxins an
SDS-PAGE was performed and the MW was determined to 16kDa. No lipase or
protease action was detected in the relevant examinations. The bacteriocin presented
steady antimicrobial action at acid pH (5), while an increase in pH resulted in a
decrease of the antimicrobial action. A significant enhancement of the antimicrobial
action was observed following the SPE step, possibly due to further purification and
simultaneous condensation of the sample. In the control of the antimicrobial action of
the separate samples collected during the purification procedure, an almost complete
inhibition of Lactococcus lactis and Εnterococcus spp., and a 50% inhibition of
Escherichia coli and Staphylococcus aureus were observed. Conclusively, bacteriocins
present a selective inhibitory action against pathogens and the combination of ion
exchange chromatography with solid phase extraction appears effective.
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ in vivo ΚΑΙ in vitro ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ GSM ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΤΑ ΩΟΘΥΛΑΚΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ DROSOPHILA MELANOGASTER
Χαβδούλα Ε. και Λ.Χ. Μαργαρίτης
Εργαστήριο Ηλεκτροµαγνητικής Βιολογίας, Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη, 15784 Αθήνα.
e-mail: eliachav@biol.uoa.gr, lmargar@biol.uoa.gr

Το πειραµατικό πρότυπο των εντόµων και ιδιαίτερα της ∆ροσόφιλας, χρησιµοποιείται
ευρέως για µελέτες κυτταρικής διαφοροποίησης και γονιδιακής έκφρασης, εξ’ αιτίας
της πολύ καλής γενετικής γνώσης, του µικρού κύκλου ζωής και της εύκολης καλλιέργειας. Η ερευνητική µας οµάδα χρησιµοποιεί το σύστηµα αυτό µε συνέπεια και συνέχεια για µια δεκαετία σε σχέση µε τη διερεύνηση των επιπτώσεων της (τεχνητής) ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας της ασύρµατης τεχνολογίας. Σύµφωνα µε πρόσφατες
µελέτες του εργαστηρίου µας, η έκθεση των εντόµων Drosophila melanogaster στη
διαµορφωµένη εκποµπή της µη ιονίζουσας ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας κινητών
τηλεφώνων των συστηµάτων GSM και DCS έχει ως αποτέλεσµα την ανίχνευση αποδοµηµένου DNA, αποδιοργανωµένου κυτταροσκελετού της ακτίνης και πρώιµα ενεργοποιηµένων κασπασών στα ωοθυλάκια πρώιµης και µέσης ωογένεσης. Στόχος της
παρούσας µελέτης αποτέλεσε η περαιτέρω διερεύνηση της επίδρασης της ακτινοβολίας ως προς επιπλέον χαρακτηριστικών αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου και άλλων
αλλοιώσεων στα ωοθυλάκια πρώιµης, µέσης και όψιµης ωογένεσης: Α) in vivo και Β)
in vitro. Με βάση τα µέχρι τώρα πειραµατικά δεδοµένα η 6λεπτη ηµερήσια έκθεση των
ενήλικων εντόµων στο πεδίο GSM οδηγεί στην εµφάνιση συµπυκνωµένης πυρηνικής
χρωµατίνης (µέθοδος χρώσης µε ιωδιούχο προπίδιο), ενός ακόµη χαρακτηριστικού
του αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου, ενώ η διπλή χρώση ιωδιούχου προπιδίου και
TUNEL επέτρεψε την ταυτόχρονη ανίχνευση τόσο της συµπυκνωµένης πυρηνικής
χρωµατίνης όσο και του αποδοµηµένου DNA στα ίδια ωοθυλάκια. Επιπλέον, αλλοιώσεις παρατηρήθηκαν µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού µικροσκοπίου στα θυλακοκύτταρα
σε ώριµα στάδια εντόµων που εκτέθηκαν στο πεδίο GSM για 30 min ηµερησίως. Τέλος, σύµφωνα µε προκαταρκτικές ενδείξεις η έκθεση των ωοθυλακίων in vitro σε ακτινοβολία GSM διάρκειας 1h φαίνεται να επηρεάζει την οµαλή ανάπτυξή τους. Σε εξέλιξη
βρίσκονται επιπλέον πειράµατα µε απώτερο στόχο τη µοριακή και κυτταρική διαλεύκανση των παραπάνω αποτελεσµάτων.
Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αθηνών προς τον καθηγητή Λ.Χ. Μαργαρίτη
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In vivo AND in vitro EFFECTS OF GSM MOBILE PHONE RADIATION ON
DROSOPHILA MELANOGASTER EGG CHAMBERS
Chavdoula E.D., and L.H. Margaritis
Department of Cell Biology & Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens,
Panepistimiopolis 15784, Athens
e-mail: eliachav@biol.uoa.gr, lmargar@biol.uoa.gr

The biological system of the insects, and especially the one of the fruit fly Drosophila
melanogaster, is widely used in cell differentiation and gene expression studies, due to
the extended knowledge of its genetics, the short life cycle and the advantages of its
culture. Drosophila was chosen by our research group for the study of biological effects
caused by the wireless communication technology devices during the last decades.
According to our recent research we use 6 min daily exposure of the adult insects to
GSM and DCS signals under real exposure conditions, i.e. modulated by human voice.
Thus, mobile phone radiation is able to cause a large increase in the percentages of
DNA fragmentation, actin cytoskeleton disorganization and abnormal caspase
activation in the egg chambers’ cells of the early and mid-oogenesis. In the present
work we expanded our research of GSM effects: A) on the in vivo detection of
apoptotic cell death features and damages in the egg chambers of the early, mid and
late oogenesis, B) on the in vitro egg chambers development. Our results indicate that
6 min GSM exposure of the adult flies increases the percentages of chromatin
condensation (propidium iodide staining), another characteristic feature of the apoptotic
cell death. In addition, using double staining with propidium iodide and TUNEL we
detected the coincidence of chromatin condensation with DNA fragmentation in the
same egg chambers’ cells of the early and mid oogenesis. Moreover, electron
microscopy revealed the presence of vesicles in the follicle cells of late oogenesis egg
chambers after 30 min exposure of the insects to the GSM field, while 1h in vitro GSM
exposure of the egg chambers seemed to affect their normal development. The above
results need to be confirmed with more experiments.
This study was supported by the Special Account for Research Grants of the University of
Athens to L.H. Margaritis
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ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
Χαµόδρακας Σ.Ι.*
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα
157 01

Στην οµιλία µου, θα παρουσιάσω την ιστορία (των τελευταίων είκοσι πέντε ετών), τις
τρέχουσες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και πιθανές µελλοντικές κατευθύνσεις της Βιοπληροφορικής / Υπολογιστικής Βιολογίας στο Τµήµα Βιολογίας του
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Προγνωστικοί αλγόριθµοι, εργαλεία και βάσεις δεδοµένων που αναπτύχθηκαν στο
εργαστήριο µου αυτή την περίοδο, διατίθενται ελέυθερα για χρήση στην ακαδηµαϊκή
κοινότητα στη διεύθυνση http://biophysics.biol.uoa.gr.
* Προσκεκληµένος οµιλητής
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BIOINFORMATICS/COMPUTATIONAL BIOLOGY AT THE FACULTY OF
BIOLOGY OF THE UNIVERSITY OF ATHENS: PAST, PRESENT AND
FUTURE ACTIVITIES
Hamodrakas S.J.*
Department of Cell Biology & Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens, Athens
15701

In this talk, I shall present the history, current educational and research activities and
future perspectives of Bioinformatics/Computational Biology at the Faculty of Biology of
the University of Athens, for the past two and a half decades.
Prediction algorithms, tools and databases developed in my lab during this period, are
presented in detail at http://biophysics.biol.uoa.gr and are freely available to the
academic community.
* Invited speaker
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ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ HARDY-WEINBERG ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
Χαρίτου Θ. και Μπάγκος Π.Γ.
Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήµιο Στερεάς Ελλάδας, Παπασιοπούλου 2-4, Λαµία 35100, e-mail: pbagos@ucg.gr

Σύµφωνα µε τον νόµο των Hardy-Weinberg, ένας πληθυσµός είναι σε ισορροπία στην
περίπτωση όπου οι αναµενόµενες συχνότητες γονοτύπων µπορούν να υπολογιστούν
από τις συχνότητες των αλληλοµόρφων. Στις µελέτες γενετικής συσχέτισης ασθενώνµαρτύρων βασισµένες σε πληθυσµούς, η οµάδα των µαρτύρων αναµένεται να είναι σε
ισορροπία HW και τυχόν απόκλιση από αυτήν επηρεάζει τα τελικά αποτελέσµατα της
µετα-ανάλυσης εισάγοντας συστηµατικό σφάλµα και ετερογένεια. Στην περίπτωση
αποκλίσεων από την ισορροπία, διάφορες µέθοδοι έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία. Μία µέθοδος είναι να ελέγχουµε τις αποκλίσεις και να εξαιρούµε από την ανάλυση
τις µελέτες που αποκλίνουν, ενώ µια άλλη είναι να τροποποιούµε κατάλληλα τους εκτιµητές µέγιστης πιθανοφάνειας για κάθε µοντέλο κληρονοµικότητας (επικρατές, υπολειπόµενο κλπ). Στην εργασία αυτή κάναµε ανασκόπηση όλων των µεθόδων και
πραγµατοποιήσαµε σύγκριση σε ένα σύνολο από 71 µετά-αναλύσεις, οι οποίες δηµοσιεύτηκαν τα έτη 2005-2006 και περιέχουν αναλυτικά όλους τους γονοτύπους. Τα
αποτελέσµατα δείχνουν ότι το να εξαιρούµε µελέτες λόγω αποκλίσεων από την ισορροπία οδηγεί σε µείωση της στατιστικής ισχύος, λόγω αύξησης της διακύµανσης, µε
αποτέλεσµα να απορρίπτονται πραγµατικές συσχετίσεις σε περίπου 10% των περιπτώσεων. Οι αποκλίσεις από την ισορροπία HW πρέπει να λαµβάνονται υπόψη στη
διεξαγωγή µετά-αναλύσεων, κυρίως µε την τροποποίηση των εκτιµητών της διακύµανσης και όχι µε την εξαίρεση µελετών που αποκλίνουν από την ισορροπία. Μελλοντική έρευνα πρέπει να γίνει στην κατεύθυνση της ανάπτυξης µεθοδολογίας για να
πραγµατοποιούνται παρόµοιες αναλύσεις χωρίς ταυτόχρονα να προϋποθέτουµε ένα
συγκεκριµένο µοντέλο κληρονοµικότητας.
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DEVIATIONS FROM HARDY-WENBERG EQUILIBRIUM AND THEIR IMPACT
IN GENETIC ASSOCIATION STUDIES
Charitou Τ., and Bagos P.G.
Department of Computer Science and Biomedical Informatics, University of Central Greece,
Papasiopoulou 2-4, Lamia 35100, Greece, e-mail: pbagos@ucg.gr

The Hardy-Weinberg Equilibrium (HWE) in population genetics states that the
expected genotype frequencies can be derived from the allele frequencies. Deviations
from HWE play an important role in genetic association studies and can be an
important factor, introducing bias and influencing the heterogeneity of the results in a
meta-analysis. For dealing with deviations from HWE in meta-analysis, several
approaches have been proposed in the literature. One approach is to perform the
necessary test for detecting deviations and exclude from the analysis those studies
that deviate. A second approach is to properly adjust the estimates and perform the
analysis using the adjusted estimates, for each model of inheritance (dominant,
recessive etc). We review all methods that are previously proposed and compare them
on a dataset of 71 already published meta-analyses which were performed during the
years 2005-2006 and contain full genotype information. The results suggest that
excluding studies that deviate results in reduced statistical power, due to increased
variance, that leads to refuting a true association in approximately 10% of the cases.
We conclude that deviations from HWE should be taken into account in a metaanalysis setting, by properly adjusting the variance of estimates and not by simply
excluding the studies that deviate. Future studies should be performed in order to
develop methodology that will allow incorporating such adjustments in a genetic-model
free approach for meta-analysis, that is, a methodology that does not assume the
genetic model of inheritance beforehand.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΧΛΩΡΙ∆ΑΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ CYDIA
POMONELLA (ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ)
Χατζή Ιωάννα, Μαργαριτόπουλος Ιωάννης, Μόσιαλος ∆ηµήτρης
Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Τ.Κ. 41221 Λάρισα
Επικοινωνία ∆.ΜΟΣΙΑΛΟΣ, e-mail: mosial@bio.uth.gr

Σκοπός: Να µελετήσουµε την βακτηριακή χλωρίδα φυσικών πληθυσµών του εντόµου
Cydia pomonella.
Μέθοδοι και αποτελέσµατα: Η βακτηριακή χλωρίδα µελετήθηκε σε δυο στάδια ανάπτυξης του εντόµου (Ενήλικο και Προνύµφη) σε δυο είδη ξενιστών (Μήλο και Αχλάδι)
και σε δυο τύπους αγρών (Βιολογικό και Συµβατικό).Το σώµα των εντόµων οµογενοποιήθηκε σε υγρό θρεπτικό υπόστρωµα (TSB) και µε τη µέθοδο των διαδοχικών αραιώσεων επιστρώθηκαν τρυβλία Petri που περιείχαν στερεό θρεπτικό υπόστρωµα
(TSA). Ακολούθησε αποµόνωση χρωµοσωµικού DNA από βακτηριακές αποικίες και
εφαρµόστηκε η τεχνική PCR (Αλυσιδωτή Αντίδραση της Πολυµεράσης) στοχεύοντας
στην ενίσχυση του βακτηριακού γονιδίου16S rRNA.Τα προϊόντα της PCR στάλθηκαν
για αλληλούχιση και εν συνεχεία οι αλληλουχίες αναλύθηκαν µε εργαλεία βιοπληροφορικής. Τα βακτηριακά είδη που ταυτοποιήθηκαν ανάλογα µε το αναπτυξιακό στάδιο, το είδος ξενιστή και τον τύπο καλλιέργειας καθώς και oι µεταξύ τους φυλογενετικές
σχέσεις θα παρουσιαστούν στην αναρτηµένη ανακοίνωση αναλυτικά.
Σηµασία της µελέτης: Η καρπόκαψα αποτελεί έναν ιδιαίτερα διαδεδοµένο εχθρό των
γιγαρτόκαρπων προκαλώντας σηµαντικές οικονοµικές καταστροφές. Η µελέτη της βακτηριακής χλωρίδας των εντόµων αποτελεί αντικείµενο έντονης ερευνητικής δραστηριότητας λόγω της σηµασίας της για την βιολογία και φυσιολογία των εντόµων ξενιστών. Η παρούσα µελέτη είναι η πρώτη όσον αφορά τη βακτηριακή χλωρίδα της καρπόκαψας.
Λέξεις κλειδιά: καρπόκαψα, βακτηριακή χλωρίδα, 16S rRΝΑ
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BACTERIAL FLORA OF CYDIA POMONELLA (CODLING MOTH)
Chatzi Ioanna, Margaritopoulos Ioannis, Mossialos Dimitris
Department of Biochemistry & Biotechnology, University of Thessaly, GR-41221 Larissa, Email correspondence: Dimitris Mossialos, mosial@bio.uth.gr

Aim: To study the bacterial flora in natural populations of the insect Cydia pomonella.
Methods and results: The bacterial flora was studied in two developmental stages
(adult and larvae) in two host species (apple and pear) and two types of crop fields
(biological and conventional). Insects were homogenised in liquid nutrient medium
(TSB). Serial dilutions were prepared and spreaded on Petri dishes containing solid
nutrient medium (TSA). Chromosomal DNA was isolated from bacterial colonies grown
on solid medium and Polymerase Chain Reaction (PCR) was applied targeting
bacterial 16S rRNA. The PCR products were sequenced and the sequences were
analyzed using bioinformatics tools.
The bacterial species which were identified according to insect growth stage, host
species, crop type and their phylogeny will be presented in the poster.
Significance of the study: Intensive scientific research takes place regarding the
bacterial flora of agriculturally important insects due to its importance to biology and
physiology of insect hosts. To our best knowledge this is the first study regarding the
bacterial flora of codling moth.
Key words: codling moth, bacterial flora, 16S rRNA
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Ο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΗ
ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟΥ STRESS ΣΕ ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΜΥ∆ΙΟΥ MYTILUS
GALLOPROVINCIALIS (Lmk.), ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ Υ∆ΡΑΡΓΥΡΟ
Χατζηαργυρίου Βικτώρια και Στέφανος Νταϊλιάνης
Τοµέας Βιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26500, Πάτρα.

Η συγκεκριµένη µελέτη διερευνά τον προστατευτικό ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει το σελήνιο (Se) απέναντι στις τοξικές επιπτώσεις του υδραργύρου (Hg) σε αιµοκύτταρα του µυδιού Mytilus galloprovincialis. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, σε αιµοκύτταρα που εκτέθηκαν για 1 h σε διαφορετικές συγκεντρώσεις χλωριούχου υδραργύρου (HgCl2 σε συγκεντρώσεις 5, 10, 20, 50 και 100 µg/l) παρατηρήθηκε σηµαντική
αύξηση της θνησιµότητάς τους, µετά από έκθεση σε συγκεντρώσεις του µετάλλου µεγαλύτερες από 5 µg/l, ενώ σηµαντική αύξηση παρατηρήθηκε στην επαγωγή οξειδωτικού stress, όπως προκύπτει από τη µέτρηση των παραγόµενων ανιόντων σουπεροξειδίου (.O2-) και νιτρικών οξειδίων (NO) που µετρήθηκαν σε αιµοκύτταρα που εκτέθηκαν σε συγκεντρώσεις που αντιπροσωπεύουν την έναρξη των τοξικών επιπτώσεων
του µετάλλου (10 και 20 µg/l). Από την άλλη πλευρά, αιµοκύτταρα που προεπωάστηκαν µε 4 µg/l Se (µε τη µορφή Na2SeO3) για 15 min, πριν την έκθεση στις
διαφορετικές συγκεντρώσεις του Hg, παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση τόσο της θνησιµότητας, όσο και της σύνθεσης .O2- και NO. Από τα αποτελέσµατα της παρούσας
µελέτης µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η βιοδιαθεσιµότητα του Se στο εσωτερικό
των φαγοκυττάρων σχετίζεται µε την ενίσχυση της αντιοξειδωτικής άµυνας των κυττάρων, πιθανό µέσω της ενεργοποίησης αντιοξειδωτικών ενζύµων, όπως η Seεξαρτώµενη υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (Se-GPx), συµβάλλοντας ουσιαστικά
στην άµυνα των κυττάρων ενάντια στην Hg- εξαρτώµενη επαγωγή οξειδωτικού stress
και κατεπέκταση την πρόκληση κυτταρικών βλαβών.
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THE ROLE OF SELENIUM AGAINST MERCURY-INDUCED OXIDATIVE
STRESS IN HAEMOCYTES OF MUSSEL MYTILUS GALLOPROVINCIALIS
(LMK.)
Chatziargyriou Victoria, and Stefanos Dailianis
Section of Animal Biology, Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Patras,
26500, Greece.

This study investigated whether selenium (Se) could regulate mercury (Hg) ability to
induce oxidative effects in haemocytes of mussel Mytilus galloprovincialis. Superoxide
anions (·O2-) and nitric oxide (NO) generation was measured in haemocytes of mussels
exposed to different concentrations of mercury chloride (5-20 µg/l) either in the
presence or in the absence of 4 µg/l of Se (as sodium selenite), (Se-free and Setreated cells respectively). Hg at concentrations ranged within 10 or 20 µg/l, thus
representing the onset of Hg toxic effects, as measured by neutral red retention assay,
showed significantly high levels of both ·O2- and NO, while cells pre-treated with Se
(Se-treated cells) showed significant decrease Hg toxic effects in each case. The
results of the present study showed that Se bioavailability within phagocytic cells, such
as haemocytes, could promote a shift in the balance between oxidants and
antioxidants in favor of antioxidants, possibly via activation of Se-dependent
glutathione peroxidase (Se-GPx), thus reinforcing haemocytes’ immune system against
toxic effects induced by pro-oxidants, such as Hg.
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ EDS ΚΕΛΥΦΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ HELIX ASPERSA
Χατζηιωάννου Μ.1, Βερίλλης Π.1, Παναγιωτόπουλος Ν.2, και Νεοφύτου Χ.1
1Τµήµα

Ιχθυολογίας-Γεωπονίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών επιστηµών
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. 2Τµήµα Φυσικής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

Με τη βοήθεια σαρωτικού ηλεκτρονικού µικροσκοπίου και µικροανάλυσης µε ακτίνες
Χ (Energy dispersive X-ray spectroscopy) µελετήθηκε η χηµική σύσταση του κελύφους
σε άγριους πληθυσµούς Helix aspersa από την Κρήτη και σε ζώα πειραµατικής εργαστηριακής εκτροφής (θερµοκρασία 20°C , σχετική υγρασία 90%, φωτοπερίοδος
12L:12D). Στην εκτροφή χρησιµοποιήθηκε ορνιθοτροφή εµπορίου εµπλουτισµένη µε
µαρµαροκονία. Σε κάθε οµάδα ζώων (Ν=5) ανιχνεύτηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν τα
χηµικά στοιχεία της εσωτερικής επιφάνεια του κελύφους ενώ προσδιορίστηκε και η
απαιτούµενη δύναµη θραύσης των κελυφών µε τη χρήση ειδικού δυναµόµετρου αντοχής υλικών µοντέλου eXpert 5601 εφοδιασµένου µε έναν SM-250 αισθητήρα δύναµης.
Ανιχνεύθηκαν τέσσερα χηµικά στοιχεία σε κάθε κέλυφος (οξυγόνο, άνθρακας, ασβέστιο και πυρίτιο). Στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα ποσοστά των χηµικών στοιχείων που περιέχονταν στα κελύφη εκτρεφόµενων και άγριων ζώων δεν προέκυψαν.
Οµοίως και για την απαιτούµενη δύναµη θραύσης.
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PRELIMINARY STUDY WITH EDS OF HELIX ASPERSA’S SHELLS.
DIFFERENCES BETWEEN REAR AND WILD ANIMALS
Hatziioannou M.1, Berillis P.1, Panagiotopoulos N.2, and Neofitou C.1
1

Deptartment of Ichthyology & Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences University
of Thessaly, 2Department of Physics, University of Ioannina

Snails of the species Helix aspersa were raised in the laboratory under standard
conditions of temperature, humidity, lighting. Commercial chicken food supplemented
with marble powder, for the benefit of essential calcium for the shell growth, was used
as snails’ diet. The chemical elements by which the internal surface of the shells was
constituted were detected and quantified using a scanning electronic microscope and
microanalysis with X-rays (Energy dispersive X-ray spectroscopy). Carbon, oxygen,
calcium and silicon were detected in each shell. Also the required fracture force of the
shells was determined. Differences between the percentages of the chemical elements
which compose the rear and the wild animals’ shells were statistical insignificant.
Statistical insignificant was also the difference between the required fracture force of
the rear and wild animals’ shells.
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΧΟΠΤΕΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Χατζηνικολάου Γιώργος, Μαρία Κουτσοδήµου, Αργυρώ Ανδριοπούλου
1Ινστιτούτο

Εσωτερικών Υδάτων, ΕΛΚΕΘΕ. ΤΘ 712, 46,7 χλµ. Αθηνών – Σουνίου, Ανάβυσσος, ΤΤ 19013.

Η τάξη των τριχοπτέρων περιλαµβάνει παγκοσµίως 58 οικογένειες σύµφωνα µε το
σύστηµα ταξινόµησης Naturae 2000 ή 46 σύµφωνα µε τη πρόσφατη ταξινόµηση από
τον Wiggins (2004: Caddisflies. The Underwater Architects). Από δειγµατοληψίες σε
411 σηµεία (675 δείγµατα) όλης της ηπειρωτικής χώρας και σε λίγα της νησιωτικής
στην περίοδο 2000-2009 βρέθηκαν 20 οικογένειες. Συνολικά 52 λεκάνες απορροής
ερευνήθηκαν σε µη αντιπροσωπευτικό αριθµό θέσεων. Σε πέντε λεκάνες δεν βρέθηκαν
καθόλου τριχόπτερα (Κηφισσός Αττικής, Μεσσάπιος Ευβοίας, Σκίτσα Άµφισσας, Φιλιούρης Ροδόπης και Κοιλάδα Κοζάνης). Μερικές οικογένειες εµφανίζουν γεωγραφική
αποµόνωση σε αντιδιαστολή µε άλλες που εµφανίζονται σε όλους τους ποταµούς. Η
οικογένεια Thremmatidae βρέθηκε µόνον στον Βοϊδοµάτη, η οικογένεια
Helicopsychidae βρέθηκε µόνο στον Καλαµά. Οι οικογένειες Beraeidae,
Brachycentridae, Hydropsychidae, Hydroptilidae, Glossosomatidae, Leptocerridae,
Limnephillidae, Polycentropodidae, Psychomiydae και Sericostomatidae βρέθηκαν
σχεδόν στο σύνολο των περιοχών που ερευνήθηκαν. Άλλες οικογένειες τριχοπτέρων
φαίνεται να σχετίζονται µε τη κλίση, δηλαδή µε την ορµητικότητα της ροής, στο σηµείο
των δειγµατοληψιών. Οι οικογένειες Rhyacophilidae, Philopotamidae, Odontoceridae,
Lepidostomatidae, Goeridae βρέθηκαν αποκλειστικά σε τµήµατα ποταµών µε σχετικά
µεγάλη κλίση. Η οικογένεια Ecnomidae βρέθηκε µόνο σε τµήµατα µεγάλων ποταµών
µεσαίου ή χαµηλού υψοµέτρου. Ο αριθµός των οικογενειών των Τριχοπτέρων βρέθηκε
να έχει στατιστικά σηµαντική θετική σχέση µε τον συνολικό αριθµό οικογενειών που
βρέθηκαν και µε τη ποιότητα του νερού, σύµφωνα µε τον Ελληνικό Σύστηµα Αξιολόγησης (ΕΣΑ), όχι όµως και µε την αφθονία όλων των µακροασπόνδυλων στα δείγµατα. Το ΕΣΑ είναι ένας βιολογικός δείκτης που στηρίζεται στο βαθµό ευαισθησίας της
σύστασης της κοινότητας των βενθικών µακροασπονδύλων στη ρύπανση.
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DISTRIBUTION OF THE CADDISFY FAMILIES IN THE GREEK RIVERS
Chatzinikolaou Yorgos1, Maria Koutsodimou1, Argiro Andriopoulou1
1Inland

Waters Institute, Hellenic Centre of Marine Research. P.O. 712, 46,7 km. Athens –
Sounio Avenue, Anavyssos, GR 19013.

According to the Naturae 2000 taxonomic system the Trichoptera order includes 58
families, although according to a recent taxonomic effort by Wiggins (2004: Caddisflies.
The Underwater Architects) the number of families is 46. In Greece out of 411 sites
(675 samples), situated mainly in the mainland of Greece, during 2000-2009, only 20
families were found. At 5 (Kifisos Attica, Messapios Evia, Skitsa Amfissa, Filiuris
Rodopi and Kilada Kozani) out of the total 52 sampled river basins there was no
caddisfly caught in the samples. Geographical restriction is evident at several families,
whereas others appear to be cosmopolitan. Thremmatidae was found solely in
Voidomatis and Helicopsychidae only in Kalamas, both at Epirus region. The families
of Beraeidae, Brachycentridae, Hydropsychidae, Hydroptilidae, Glossosomatidae,
Leptocerridae,
Limnephillidae,
Polycentropodidae,
Psychomiydae
and
Sericostomatidae appeared to have a broad geographical distribution throughout
Greece. Several caddisfly families (Rhyacophilidae, Philopotamidae, Odontoceridae,
Lepidostomatidae, Goeridae) were found in sites with a relatively steep gradient and
consequently at placements with a strong current flow. Ecnomidae family was found
only in medium – low altitude large rivers. The number of Trichoptera families was
statistically significant correlated with the total number of macroinvertebrate taxa found
and the water quality according to the Hellenic Evaluation Score (HES) but not to the
total abundance. HES is a biological index based on the sensitivity of the benthic
macroinvertebrate assemblages to pollution.
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ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 3΄ ΑΚΡΟΥ ΜΙΤΟΧΟΝ∆ΡΙΑΚΩΝ mRNA ΣΤΟ ∆ΙΘΥΡΟ
ΜΑΛΑΚΙΟ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS
Χατζόγλου Ε., Κυριακού Ε. και Γ.Κ. Ροδάκης
Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, 15701 Αθήνα

Η έρευνά µας επικεντρώνεται στον προσδιορισµό των 5΄ και 3΄ άκρων των µιτοχονδριακών mRNA του Mytilus galloprovincialis, καθώς επίσης και στη διερεύνηση της
παρουσίας ή µη του γονιδίου της ATPase8, το οποίο µέχρι σήµερα θεωρείται ότι απουσιάζει από το γονιδίωµα των µυδιών. Η ανάγκη µετάβασης στο επίπεδο του RNA
κρίθηκε επιβεβληµένη γιατί η in silico ταυτοποίηση µιτοχονδριακών γονίδιων σε επίπεδο DNA, που αποτελεί κανόνα για όλα τα σήµερα γνωστά µιτοχονδριακά γονιδιώµατα, έχει οδηγήσει σε αντικρουόµενα βιβλιογραφικά δεδοµένα. Ειδικότερα, για τα 7
πλήρως αλληλουχηµένα µιτοχονδριακά γονιδιώµατα τεσσάρων ειδών του γένους
Mytilus, υπάρχει ασάφεια ως προς τα όρια 10 γονιδίων. Εδώ παρουσιάζουµε τον
προσδιορισµό του 3΄ άκρου όλων των αντίστοιχων mRNA µε βάση τον εντοπισµό του
σηµείου πολυαδενυλίωσης µε τη µέθοδο RT-PCR. Γενικά, τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι το σηµείο πολυαδενυλίωσης είτε συµπληρώνει ένα ατελή κωδικό λήξης είτε
βρίσκεται έως και 14 nt µετά. Ανάγκη αναθεώρησης βιβλιογραφικών δεδοµένων υποδεικνύεται για το 3΄ άκρο των γονιδίων cytb, και ND6, αλλά και του 5΄ άκρου του γονιδίου tRNAArg το οποίο έπεται του γονιδίου ND2. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτέλεσε ο
εντοπισµός ενός πολυσιστρονικού mRNA που περιλαµβάνει τα γονίδια ND4L, ND5
και ND6 όπως επίσης και ενδείξεις παρουσίας του γονιδίου της ATPase8. Επιβεβαίωση αυτών των αποτελεσµάτων µε ανάλυση Northern, όπως και ο προσδιορισµός του
5΄ άκρου των πρωτεϊνικών γονιδίων βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΛΚΕ 70/4/7805)
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DETERMINATION OF MITOCHONDRIAL mRNA 3' ends IN THE BIVALVE
MYTILUS GALLOPROVINCIALIS
Chatzoglou Ε., Kyriakou E., and G.C. Rodakis
Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens, 15701 Athens

Our research concentrates on the determination of 5' and 3' ends of mitochondrial
mRNAs in Mytilus galloprovincialis, as well as on the verification of the possible
presence of the ATPase8 gene, which is thought to be missing from the mitochondrial
genome of mussels. The need for studies on the RNA level was called for as
mitochondrial gene identification for all known mitochondrial genomes has been based
entirely on in silico analysis on the DNA level, which has led to contradictory
bibliographic results. Specifically, for a total of 7 complete mitochondrial genomes of
four Mytilus species, ambiguity exists for the 5' and 3' ends of 10 genes. Here, we
present the determination of the 3' ends of all genes in Mytilus galloprovincialis F-type
mtDNA, by identification of the polyadenylation site using the RT-PCR method. The
present results show that polyadenylation either completes an incomplete stop codon,
or is located up to 14 nt downstream the termination codon. The need for revision of
bibliographic data is implied for the 3' end of cytb and ND6 genes, and for the 5' end of
the tRNAArg gene which follows the ND2 gene. Interestingly, our data indicate the
presence of a polycistronic transcript, which includes the ND4L, ND5 and ND6 genes,
and moreover they provide clear evidence for the presence of the ATPase8 gene.
Further confirmation of these results with Northern blots, as well as the determination
of the 5' end of protein genes, is in progress.
This work was supported by the Special Account for Research Grants of the National and
Kapodistrian University of Athens (ΕΛΚΕ grant 70/4/7805)
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ΑΝΟΣΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΒΟΞΥΚΙΝΑΣΗΣ ΤOY PEP ΣΕ ΠΑΡΘΕΝOΚΑΡΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΣΠΕΡΜΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΤΥΠΟΥ CHERRY
Χρηστάκη Μ.1, Τσανικλίδης Γ.1, Τσιλικόχρυσος Γ.1, ∆ιαµαντόπουλος Π.1,
Καραπάνος Ι.2, Αϊβαλάκις Γ.1
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1Εργαστήριο Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών,
2Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα

Η καρβοξυκινάση του φωσφοροενολοπυροσταφυλικού (PEPCK), είναι ένζυµο-κλειδί
της γλυκονεογένεσης. Στον καρπό της τοµάτας η συγκέντρωση των οργανικών οξέων
(µηλικού και κιτρικού) αυξάνεται έως το στάδιο της αλλαγής του χρώµατος του καρπού
και µετά µειώνεται. Στο ζελατινώδες παρέγχυµα η συγκέντρωση των οξέων είναι πολλαπλάσια από ότι σε άλλους ιστούς. Επιπλέον, οι παρθενοκαρπικοί καρποί παρουσιάζουν ελάχιστη ανάπτυξη του ζελατινώδους παρεγχύµατος. Οι παρθενοκαρπικοί
καρποί αναπτύχθηκαν µετά την αφαίρεση των ανθήρων κλειστών ανθέων µε την εφαρµογή 50ppm β-ΝΟΑ. Το ένζυµο µελετήθηκε σε παρθενοκαρπικούς και ένσπερµους
καρπούς τοµάτας τύπου cherry στα ακόλουθα στάδια ωρίµανσής τους: νεαροί ανώριµοι πράσινοι (διαµέτρου 5mm και 15mm), ώριµοι πράσινοι, κατά την αλλαγή του
χρώµατος και ώριµοι κόκκινοι καρποί. Για τον ανοσοεντοπισµό του ενζύµου χρησιµοποιήθηκε 1:1000 αντι-PEPCK (AS07241, Agrisera). Ως µάρτυρας, χρησιµοποιήθηκε
ορρός κουνελιού προ της δηµιουργίας των αντισωµάτων. Το δευτερογενές αντισώµα
έφερε συνδεδεµένη την αλκαλική φωσφατάση και η PEPCK εντοπίστηκε µετά τη χρωµατική αντίδραση µε 5–βρωµο-3-χλωρο-ινδολυλο-φωσφορικό (BCIP) και νιτροµπλέ
του τετραζολίου (NBT). Σήµα εντοπίστηκε κυρίως στο ζελατινώδες παρέγχυµα των
ένσπερµων καρπών µέχρι το στάδιο της αλλαγής του χρώµατος του καρπού, ενώ ήταν
ελάχιστο στους παρθενοκαρπικούς καρπούς. Παράλληλα, εντοπίστηκε στις ηθµαγγειώδεις δεσµίδες και στο έµβρυο. Μελέτη της έκφρασης της PEPCK στα διάφορα
στάδια ανάπτυξης έδειξε υψηλά επίπεδα µεταγραφηµάτων στα τελευταία στάδια ανάπτυξης των παρθενκαρπικών και ένσπερµων καρπών. Τα αποτελέσµατα αυτά παραπέµπουν στην πιθανή συµµέτοχή του ενζύµου στη µετατροπή των οργανικών οξέων
σε σάκχαρα ιδιαίτερα στα τελευταία στάδια ανάπτυξης του καρπού.
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IMMUNOLOCALIZATION OF PEP CARBOXYKINASE IN PARTHENOCARPIC
AND SEEDED TOMATO FRUITS OF CHERRY TYPE
Christaki M.1, Tsaniklidis G.1, Tsilikochrysos G.1, Diamantopoulos P.1,
Karapanos I.2, Aivalakis G.1
Agricultural University of Athens, 1Laboratory of Plant Physiology and Morphology, 2Lab of
Vegetable Production, Iera Odos 75, 11855 Athens

PEP Carboxykinase (PEPCK) is a key enzyme of glyconeogenesis. In tomato fruit the
concentration of malic and citric acids increases during the early stages of
development, while after the breaker stage it decreases. The highest organic acid
concentration has been observed in the locular parenchyma. The development of
locular parenchyma in parthenocarpic tomato fruit is much less compared to that in the
seeded fruit.
PEPCK immunolocalization was studied both in parthenocarpic and seeded tomato
cherry fruit in young immature green fruits of 5mm and 15 mm in diameter, mature
green, breaker and red ripe. Parthenocarpic fruits were developed by the application of
50 ppm β-naphthoxyacetic acid on emasculated closed flowers. For the
immunolocalization of the enzyme a dilution 1:1000 anti PEPCK (AS07241, Agrisera)
was used. Rabbit preimmune serum was used as a control, and as a secondary
antibody AP-Anti-Rabbit, Promega was applied. The immunodetection signal was
localised mainly in the locular parenchyma of seeded fruits up to the breaker stage, but
it was scarcely detected in the locular parenchyma of parthenocarpic fruits. The protein
was also detected in the vascular bundles and in embryo. Semi-quantitative RT-PCR
showed that transcripts of PEPCK gene were accumulated at later development stages
of both parthenocarpic and seeded fruits. These results point to the probable
contribution of PEPCK enzyme to the conversion of organic acids into carbohydrates
especially during the later stages of tomato fruit development.
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Ο ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ AP1 ΣΤΟΝ ΑΧΙΝΟ PARACENTROTUS
LIVIDUS
Ψύχου Αλεξάνδρα, Λαµπρινή Καλαµπόκη και Κωνσταντίνος N. Φλυτζάνης
Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πανεπιστηµιούπολη, Ρίο 26504

Στη ρυθµιστική περιοχή του γονιδίου Coup-TF του αχινού P. lividus, βρήκαµε ένα
στοιχείο απόκρισης του µεταγραφικού παράγοντα AP1. Μετάλλαξη του στοιχείου αυτού οδηγεί σε µη ρυθµιζόµενη έκφραση το γονίδιο αναφοράς GFP σε διαγονιδιακά
έµβρυα αχινού. Για να µελετήσουµε την in vitro πρόσδεση του µεταγραφικού παράγοντα AP1 στη ρυθµιστική περιοχή του γονιδίου Coup-TF, κλωνοποιήσαµε και εκφράσαµε in vitro τον παράγοντα AP1 του P. lividus. Στα θηλαστικά ο µεταγραφικός παράγοντας AP1 συγκροτείται από το ετεροδιµερές των πρωτεϊνών Jun και Fos. Στον αχινό
υπάρχει το οµόλογο γονίδιο Jun και ένα οµόλογο γονίδιο της οικογένειας των Fos
πρωτεϊνών που ονοµάζεται Fra2 (Fos related antigen 2). Χρησιµοποιώντας τις µερικές
αλληλουχίες από EST κλώνους που βρέθηκαν στη βάση δεδοµένων του αχινού P.
lividus κατασκευάστηκαν ειδικοί εκκινητές για τα δύο γονίδια. Με πειράµατα 5’RACEPCR, 3’RACE-PCR και RT-PCR, χρησιµοποιώντας τους ειδικούς εκκινητές και ολικό
RNA από ωοκύτταρα του αχινού P. lividus, κλωνοποιήσαµε cDNAs που περιλαµβάνουν ολόκληρη την κωδική περιοχή των δύο γονιδίων, Pljun και Plfra2. Με υποστρώµατα τα cDNAs αυτά παρασκευάσαµε in vitro αντίστοιχα RNAs και πρωτεΐνες. Οι ιδιότητες πρόσδεσης στο συγκεκριµένο στοιχείο απόκρισης των πρωτεϊνών Pljun και
Plfra2, καθώς και του ετεροδιµερούς AP1 που συγκροτούν, µελετώνται µε πειράµατα
EMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assays).
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THE TRANSCRIPTION FACTOR AP1 IN THE SEA URCHIN
PARACENTROTUS LIVIDUS
Psihou Alexandra, Lamprini Kalampoki, and Constantin N. Flytzanis
Department of Biology, University of Patras, University Campus, Rio 26504

We found an AP1 transcription factor response element in the regulatory region of the
Coup-TF gene of the sea urchin P. lividus. Mutation of this response element leads to
aberrant expression of the reporter GFP gene in transgenic sea urchin embryos. To
study the in vitro binding properties of the sea urchin AP1 transcription factor to this
response element, we cloned and expressed in vitro the sea urchin homologue. In
mammals the transcription factor AP1 is comprised of the protein heterodimer Jun/Fos.
Sea urchins have a Jun gene homologue and a Fra2 (Fos related antigen 2) gene
homologue, a member of the Fos family of transcription factors. Using the partial EST
sequences, deposited in the P. lividus database, we synthesized specific
oligonucleotide primers for these two genes. Using these specific primers and total
RNA from P. lividus oocytes, we performed 5’RACE-PCR, 3’RACE-PCR and RT-PCR
experiments and cloned the entire coding regions of the Pljun and Plfra2 genes. These
cDNA clones were used as substrates for in vitro transcription and translation to
produce the corresponding proteins. The in vitro binding properties of the single
proteins as well as the heterodimeric protein AP1 that they form, were investigated by
EMSA (Electrophoretic Mobility Shift Assays) experiments.
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