[Αυτή η σελίδα δεν τυπώνεται]

37ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών
Βόλος 21-23 Μαΐου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES

37ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
37th ANNUAL CONFERENCE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
PROCEEDING
21-23 Μαΐου 2015
May 21-23, 2015

ΒΟΛΟΣ
VOLOS

1

37ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών
Βόλος 21-23 Μαΐου 2015

ΕΚΔΟΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πρόεδρος:
Γραµµατεία:
Διεύθυνση:

Ιστοσελίδα:

Καθηγήτρια Αντιγόνη Λάζου
Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Παφίλης
Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 157 84 Πανεπιστηµιόπολη
Ιλίσια, Αθήνα. Τηλ. 2107274544, FAX: 2107274622

http://www.eebe.gr

© Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστηµών, 2015

ii

37ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών
Βόλος 21-23 Μαΐου 2015

ΧΟΡΗΓΟΙ - SPONSORS
DIOPHAR A.E.
ALMI TANKERS S.A.
BIOSURE
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕ

Διοικητικό Συµβούλιο ΕΕΒΕ (2014-2016)
Hellenic Society for Biological Sciences Board
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γεν. Γραµµατέας:
Ειδ. Γραµµατέας:
Ταµίας:
Μέλη:

Α. Λάζου (lazou@bio.auth.gr)
Σ. Ευθυµιόπoυλος (efthis@biol.uoa.gr)
Π. Παφίλης (ppafil@biol.uoa.gr)
Κ. Βλαχονάσιος (kvlachon@bio.auth.gr)
Σ.Κ. Μανώλης (smanol@biol.uoa.gr)
Σ. Νταϊλιάνης (sdailianis@upatras.gr
Δ. Τσαπάρης (tsaparis@hcmr.gr)

Οργανωτική Επιτροπή
Organizing Committee
Πρόεδρος:

Αντιγόνη Λάζου
Παναγιώτης Παφίλης
Σωτήρης Μανώλης
Ευστράτιος Βαλάκος
Αθανάσιος Σφουγγάρης
Κώστας Κορµάς
Αθανάσιος Τσίκληρας
Νίκος Κρίγκας
Δηµήτρης Τσαπάρης

iii

37ο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών
Βόλος 21-23 Μαΐου 2015

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το 37° Ετήσιο Επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών
διοργανώνεται φέτος στο Βολο, από τις 21 µέχρι τις 23 Μαΐου 2015. Η Εταιρεία επιστρέφει για µια
ακόµη φορά στο Βόλο για το Συνέδριό της. Η κεντρική θέση του Βόλου, η άρτια συνεδριακή υποδοµή
και οι πολλές οµορφιές της πόλης σε συνδυασµό µε την παρουσία του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας
αποτελούν τους λόγους που το συνέδριο κάθε περίπου 12 χρόνια διοργανώνεται στην ιστορική πόλη
της Μαγνησίας. Το συνέδριο αποτελεί χώρο συνάντησης φοιτητών (προ- και µεταπτυχιακών) από όλα
τα Τµήµατα Βιολογικών Επιστηµών. Και φαίνεται ότι πραγµατικά υπάρχει ένα αυξανόµενο
ενδιαφέρον 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 217. Σε αυτό έχει συµβάλει σε σηµαντικό βαθµό η νέα µορφή που έχει πάρει το συνέδριο και η
ανάγκη ύπαρξης 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 37 συνεδρίων που έχει διοργανώσει µέχρι σήµερα η
Ε.Ε.Β.Ε. θα διαπιστώσει την αλµατώδη πρόοδο των Βιολογικών Επιστηµών στη χώρα µας και τη
δηµιουργία πολλών ερευνητικών οµάδων, γεγονός που δεν µπορεί να περάσει απαρατήρητο.
Από το µακρινό 1979, όταν διοργανώθηκε το 1ο Συνέδριο (Τµήµα Βιολογίας του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης) µέχρι σήµερα, η εξέλιξη της έρευνας στη βιολογία έχει
πάρει εκρηκτικές διαστάσεις. Μια µατιά στα Πρακτικά της ΕΕΒΕ θα σας δώσει ενδιαφέρουσες και
σηµαντικές πληροφορίες.
Από αυτά που έχουµε µέχρι σήµερα επιτύχει, είµαστε υποχρεωµένοι να διατηρήσουµε
αµείωτο το ενδιαφέρον συµµετοχής και είναι σίγουρο ότι το Δ.Σ. της Ε.Ε.Β.Ε. θα προσπαθήσει µε όλες
του τις δυνάµεις για το καλύτερο δυνατό.
Η Οργανωτική Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει το Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήµιο Πατρών και
το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, υπό την αιγίδα των οποίων διεξάγεται το συνέδριο, καθώς επίσης τους
Χορηγούς που στήριξαν οικονοµικά αυτή την προσπάθεια.
Σας ευχόµαστε καλή διαµονή στο Βόλο και καλή επιτυχία σε όλους όσοι θα παρουσιάσουν τη
δουλειά τους.
Βόλος, Μάιος 2015
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Η Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόµενο των
περιλήψεων.
The Organizing Committee has no responsibility for the content of the
abstracts.
Οι εργασίες έχουν ταξινοµηθεί αλφαβητικά µε βάση το όνοµα του πρώτου συγγραφέα,
γραµµένο στην ελληνική γλώσσα.
Papers have been arranged alphabetically according to the Hellenic-written name of the
first author.

Επιµέλεια Έκδοσης Πρακτικών
Ευστράτιος Δ. Βαλάκος
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΗ ΖΥΜΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΑΓΟΠΥΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙΚΙΝΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΦΑΓΟΠΥΡΟ
Sytar Oksana1, Κώττα Κωνσταντία2, Κοΐδου Βενετία2, Πασχαλίδης Αλέξανδρος2,
Χιλιώτη Ζωή2
Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (EKETA), 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη
Το εκχύλισµα του φαγόπυρου (Fagopyrum esculentum Moench), µε την υψηλή
περιεκτικότητα σε φαινολικές ουσίες, έχει αναφερθεί ότι επηρεάζει τον πολλαπλασιασµό
των κυττάρων. Ωστόσο, η βαθύτερη κατανόηση των ουσιών και των µηχανισµών που
εµπλέκονται στη δράση του είναι αναγκαία. Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκε η
ζύµη Saccharomyces cerevisiae ως οργανισµός-µοντέλο για να διερευνηθεί η επίδραση
δύο φυτοχηµικών ουσιών από το φαγόπυρο στον ευκαρυωτικό κύκλο και τη
µορφογένεση. Από τα αποτελέσµατα της κυτταροµετρίας ροής (FC) συνδυαζόµενη µε
µικροσκοπία, προκύπτει ότι η έκθεση των κυττάρων σε διαφορετικές δόσεις καθαρής
φαγοπυρίνης ή υπερικίνης επιδρά στην πρόοδο του κυτταρικού κύκλου και τη
µορφολογία τους. Η κυτταροµετρία ροής οδήγησε σε σχετική ποσοτικοποίηση της
κυτταρο-τοξικότητας και του αριθµού των κυττάρων για κάθε ουσία και δόση.
Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται στοιχεία για τη διαφορετική δραστικότητα και
τοξικότητα των ουσιών. Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνονται από τις µικροσκοπικές
παρατηρήσεις οι οποίες επιπλέον δίνουν πληροφορία για ανωµαλίες στη µορφολογία των
κυττάρων. Η συνδυαστική αυτή ανάλυση αποκάλυψε την απροσδόκητη επίδραση της
φαγοπυρίνης και υπερικίνης στα ευκαρυωτικά κύτταρα.
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INVESTIGATION OF THE MECHANISM OF ACTION(S) OF FAGOPYRIN AND
HYPERICIN ISOLATED FROM BUCKWHEAT IN YEAST MODEL SYSTEM
Sytar Oksana1, Kotta Konstantia2, Koidou Venetia2, Pashalidis Alexandros2, Hilioti
Zoe2
Institute of Applied Biosciences, Centre for Research and Technology Hellas (CERTH),
57001 Thermi, Thessaloniki
Buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) extract contains several phenolic
compounds with potential antiproliferative activity. However, a deeper comprehension of
the factors and mechanisms responsible for its functioning is necessary. In the present
study, we used the budding yeast Saccharomyces cerevisiae as model organism to study
the effect of two buckwheat phytochemicals on eukaryotic cell cycle and morphogenesis.
Using flow cytometry (FC) combined with microscopy,we show that cell exposure to
different doses of pure fagopyrin and hypericin results in changes in cell cycle
progression and morphology. FC yielded cell viability assesment with relative
quantification of toxicity in dose-dependent manner and cell proliferation data.
Specifically, our results show that fagopyrin and the closely related hypericin caused
minor toxicities and had similar but not identical effect on cells. These results were
verified by microscopic observations which provided additional information on aberrant
cell morphologies. The combined analysis of cells by flow cytometry and microscopy
revealed previously unsuspected effect of fagopyrin and hypericin on eukaryotic cells.

3

Πρακτικά 37ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Βόλος, 21-23 Μαΐου 2015

ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΡΑΜΦΟΥΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ Loxia curvirostra, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ
ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ;
Tsagkari Marouko, Marques Cristiana, Senar Juan Carlos
Evolutionary Ecology Associate Research Unit (CSIC), Natural History Museum of
Barcelona
Το γένος Loxia spp διακρίνεται λόγω µιας µοναδικής ασυµµετρίας στο ράµφος , η οποία
σχετίζεται µε τις διατροφικές συνήθειες των ατόµων, που επιδίδονται µε δεξιοτεχνία
στην εξαγωγή σπερµάτων από τους κώνους διαφόρων ειδών. Σύµφωνα µε το διµορφισµό
αυτό, τα πτηνά µπορεί να χαρακτηριστούν είτε “right-billed”, στην περίπτωση που η
γναθοθήκη διευθετείται δεξιά της ρινοθήκης, είτε “left-billed”, όταν συµβαίνει το
αντίστροφο, ενώ έχει αποδειχθεί, ότι αυτό σχετίζεται µε την πλαγίωση του εγκεφάλου
όσον αφορά την ικανότητα των ατόµων να ανοίγουν τους κώνους. Στο είδος Loxia
leucoptera τα άτοµα τείνουν να είναι περισσότερο “right-billed” ενώ στο είδος Loxia
curvirostra, αν και στην Βόρεια Αµερική ο λόγος είναι 1:1, στα Πυρηναία έχει
καταγραφεί µια συνεχής αριθµητική υπεροχή των “left billed” ατόµων. Δεδοµένου ότι η
προσωπικότητα έχει ισχυρή επίδραση στην προσαρµοστικότητα και την επιβίωση, θα
µπορούσε να µας βοηθήσει να εξηγήσουµε γιατί τα “left billed” άτοµα ευνοούνται στην
περιοχή των Πυρηναίων. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στην παρούσα µελέτη διερευνήθηκε
η συσχέτιση µεταξύ προσωπικότητας και διευθέτησης του ράµφους, υποθέτοντας ότι τα
“left-billed” άτοµα έχουν κάποια ειδικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας που ευνοούν
την επιβίωση τους και ευθύνονται για τη διαφορετική αναλογία εντός του πληθυσµού.
Συγκεκριµένα, εξετάσαµε την απόκριση 31 ατόµων (14 αρσενικών και 17 θηλυκών),
στην παρουσία ενός νέου αντικειµένου και σε συνθήκες κινδύνου θήρευσης,
χρησιµοποιώντας καθιερωµένα πειράµατα συµπεριφοράς σε αιχµαλωσία. Τα πειράµατα
έλαβαν χώρα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βαρκελώνης , στο πάρκο Ciutadella.
Αν και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µας δεν υπάρχει συσχέτιση µεταξύ της
προσωπικότητας και της διευθέτησης του ράµφους, βρήκαµε ότι τα θηλυκά δείχνουν
περισσότερη δειλία και φόβο στην παρουσία νέου αντικειµένου και υπό τον κίνδυνο
θήρευσης.
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ARE PERSONALITY CHARACTERISTICS RESPONSIBLE FOR A BIAS IN
THE CROSSOVER RATIO OF THE SPECIES Loxia curvirostra IN THE
PYRENEES?
Tsagkari Marouko, Marques Cristiana, Senar Juan Carlos
Evolutionary Ecology Associate Research Unit (CSIC), Natural History Museum of
Barcelona
Crossbills (Loxia spp) show an asymmetry in the side the bill closes and that has often
been related to their diet which consists almost entirely of seeds extracted from conifer
cones. According to this dimorphism, birds could be either right-billed, if the lower
mandible crosses to the right of the upper, or left-billed if the opposite occurs, and this is
connected with right or left-handedness in the ability to open the cones. Additionally, it
has been shown that White-winged Crossbills (Loxia leucoptera) tend to be more rightbilled, whereas in Common crossbills (Loxia curvirostra) the ratio is 1:1 in North
America and North Europe. However, in the Pyrenees, a consistent excess of left billed
birds was recorded. As personality has a strong effect on fitness and survival, perhaps it
could allow to explain why right or left billed individuals can be favored. The aim of this
study was to investigate the correlation between personality and mandible crossing
direction in Common Crossbills, arguing that left-billed crossbills in the area of Pyrennes
can have some specific personality characteristics that may favor their survival and may
be responsible for a bias in crossover ratio. Specifically, we focused on the response of
Crossbills to the presence of a novel object and to the presence of predation risk, using
standard captivity experiments. For the experiment, 31 birds(14 males and 17 females)
were captured and tested in the Natural History Museum of Barcelona, in Ciutadella
Park. We found no correlation between the side the bill closes and personality but females
showed greatest latency in both situations.
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ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ
ΤΟΥ DNA ΩΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ
ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Valent S.1,2, Κούµπη Δ.3, Μασούρα Π.1, Δαράκη Α1,3, Σαµαρά Σ1, Ζαχάκη Σ.3,
Αλεπόρου Β.1, Σαµπάνη K.3, Κόλλια Π.1
1Τοµέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα. 2Faculty of Health and Medical Sciences, University of
Surrey, Guildford, UK. 3Εργαστήριο Υγειοφυσικής, Ραδιοβιολογίας & Κυτταρογενετικής,
ΕΚΕΦΕ «Δηµόκριτος», Αθήνα.
Τα Μυελοδυσπλαστικά Σύνδροµα (ΜΔΣ) αποτελούν ετερογενή ο µάδα επίκτητων
κλωνικών νοσηµάτων που χαρακτηρίζονται από διαταραχές στη διαφοροποίηση των
βλαστικών αιµοποιητικών κυττάρων και αυξηµένο κίνδυνο εξέλιξης σε οξεία µυελογενή
λευχαιµία. 50% των πρωτογενών MΔΣ χαρακτηρίζονται από χρωµοσωµ ατικές
αλλοιώσεις. Έχει δειχθεί ότι η αποτυχία αναγνώρισης ή και επιδιόρθωσης θραύσεων των
δύο αλυσίδων του DNA (DSB) µπορούν να οδηγήσουν σε χρωµοσωµατικές αλλοιώσεις
και µελέτες αναδεικνύουν τον ρόλο των πολυµορφισµών γονιδίων επιδιόρθωσης του
DNA στην εµφάνιση και εξέλιξη της νόσου. Η µη οµόλογη σύνδεση άκρων (NHEJ) και o
οµόλογος ανασυνδυασµός (HR) είναι δυο βασικές οδοί επιδιόρθωσης DSB, µε ζωτική
σηµασία για τη διατήρηση της σταθερότητας του γονιδιώµατος. Σκοπός της µελέτης
ήταν η γονοτυπική ανάλυση Ελλήνων ασθενών µε πρωτοπαθές ΜΔΣ για τους
πολυµορφισµούς C26T και G135C των LIG4 και RAD51 γονιδίων επιδιόρθωσης του
DNA, αντίστοιχα. Πραγµατοποιήθηκε γονοτυπική ανάλυση µε τη µέθοδο PCR-RFLP σε
39 ασθενείς µε de novo MΔΣ και 72 υγιείς δότες για τους πολυµορφισµούς G135C
RAD51 (µεταλλαγή στην 5’ UTR περιοχή που οδηγεί σε υπερέκφραση της πρωτεΐνης)
και C26T LIG4 (υποκατάσταση που οδηγεί σε αντικατάσταση της θρεονίνης από λευκίνη
στο κωδικόνιο 9). Τα ευρήµ ατα έδειξαν σηµ αντικά υψηλότερη συχνότητα του
πολυµορφισµού C26T στο γονίδιο LIG4 στους ασθενείς συγκριτικά µε τους υγιείς δότες
(C/C: 23% έναντι 62%, C/T: 53.8% έναντι 30.6% , T/T: 23% έναντι 6.9% αντιστοίχως,
p<0.0001). Επιπλέον, παρατηρήθηκε αυξηµένη εµφάνιση του αλληλοµόρφου Τ στους
ασθενείς (p<0.0001, OR: 0.29). Δεν αναδείχθηκε σηµ αντική συσχέτιση του
πολυµορφισµού G135C RAD51 γονιδίου µε την εµφάνιση ΜΔΣ. Τα αποτελέσµατα
δείχνουν ότι ο πολυµορφισµός C26T του γονιδίου της λιγάσης LIG4, η οποία συµµετέχει
στον NHEJ µηχανισµό επιδιόρθωσης βλαβών του DNA, µπορεί να αποτελέσει
προδιαθεσικό, παθογενετικό παράγοντα στην ανάπτυξη των ΜΔΣ.
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INBORN GENETIC VARIANTS OF DNA REPAIR GENES AS BIOMARKERS IN
THE PATHOGENESIS OF MYELODYSPLASTIC SYNDROMES
Valent S 1,2, Koumbi D.3, Masoura P.1, Daraki A. 1,3, Samara S.1, Zachaki S.3,
Aleporou V.1, Sambani C.3,, Kollia P.1
1Department of Genetics & Biotechnology, Faculty of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens, Greece. 2Faculty of Health and Medical Sciences,
University of Surrey, Guildford, UK. 3Laboratory of Health Physics, Radiobiology &
Cytogenetics, NCSR “Demokritos”, Athens, Greece.
Myelodysplastic Syndromes (MDS) comprise a heterogeneous group of acquired
hematopoietic stem cell disorders characterized by ineffective haematopoiesis and
propensity to disease evolution. 50% of de novo MDS cases show non-random
Chromosomal Aberrations (CA). Misrepair of Double Strand Breaks (DBS) has been
implicated in the formation of CA and studies underline the emerging role of DNA repair
gene polymorphisms in disease pathogenesis and progression. Non-Homologous End
Joining (NHEJ) and Homologous Recombination (HR) are the two main DSB repair
pathways, vital in maintaining genome stability. To investigate whether a causative
relationship exists between specific genetic variants of LIG4 and RAD51 DNA repair
genes and MDS occurrence 39 de novo MDS patients and 72 controls were analyzed for
the germline polymorphisms G135C RAD51 (a gain-of-function mutation located in the
5’UTR, leading to protein overexpression) and C26T LIG4 (a substitution that causes
missense functional consequence Thr→Leu in codon 9). Genotyping analysis was
performed using the PCR-RFLP method. Our findings showed a statistically significant
higher frequency in the variant genotype C26T LIG4 in MDS patients compared to
controls (C/C: 23% vs. 62%; C/T: 53.8% vs 30.6%; T/T: 23% vs. 6.9%, respectively,
p<0.0001). An increased frequency of the T allele was detected in MDS patients
(p<0.0001; OR: 0.29). No significant correlation in genotype variants and allele
frequency of G135C RAD51 was detected. The results show that C26T polymorphism in
the DNA repair gene LIG4 involved in NHEJ mechanism is the predominant
polymorphic variant in de novo MDS patients, thereby implicating a role as a genetic risk
variant in MDS susceptibility.
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ
Αγγελοπούλου Μαρία Θ.1, Charalambides Ana1, Κουρούµαλης Αναστάσιος1,
Παπαδοπούλου Αδαµαντία1, Βαµβακάς Σωτήριος-Σπυρίδων1, Ράλλη Μαριάννα2,
Αληγιάννης Νεκτάριος3, Σκαλτσούνης Αλέξιος-Λέανδρος3, Πρατσίνης Χάρης1,
Κλέτσας Δηµήτρης1
1/Εργαστήριο Κυτταρικού Πολλαπλασιασµού & Γήρανσης, Ινστιτούτο Βιοεπιστηµών &
Εφαρµογών, ΕΚΕΦΕ “Δηµόκριτος”, 15310 Αγ. Παρασκευή Αττικής 2/ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε.
Φυσικά Προϊόντα, 57ο Χλµ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας, 32011 Οινόφυτα 3/Τοµέας
Φαρµακογνωσίας & Χηµείας Φυσικών Προϊόντων, Τµήµα Φαρµακευτικής, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 15771 Ζωγράφου
Πολλά φυσικά προϊόντα χρησιµοποιούνται ως ενεργά συστατικά καλλυντικών,
δεδοµένου ότι θεωρούνται ασφαλέστερα από προϊόντα χηµ ικής σύνθεσης . Η
παρουσιαζόµενη εργασία αποτελεί τµήµα του ελέγχου 1800 εκχυλισµάτων Ελληνικής
προέλευσης για την ταυτοποίηση συστατικών µε δράση προστατευτική για το δέρµα. Τα
εκχυλίσµατα ανήκουν σε µία µοναδική βιβλιοθήκη που έχει κατασκευασθεί µε τη χρήση
'πράσινης τεχνολογίας' και προέρχονται από διαφορετικά φυτά. Αρχικά ελέγχθηκαν για
την ικανότητά τους να δεσµεύουν ελεύθερες ρίζες, µε τη χρήση της µεθοδολογίας DPPH,
µετά από την κατάλληλη προσαρµογή της για ταχύ έλεγχο µεγάλου αριθµού δειγµάτων.
Τα εκχυλίσµατα που εµφάνισαν αντιοξειδωτική δράση υπεβλήθησαν σε περαιτέρω
έλεγχο µε τη χρήση καλλιεργειών ανθρώπινων δερµατικών ινοβλαστών. Προσδιορίσθηκε
η µέγιστη µη κυτταροτοξική τους συγκέντρωση µε τη βοήθεια της µεθόδου MTT.
Κατόπιν µελετήθηκε η ικανότητα των εκχυλισµάτων να µειώνουν ενδοκυτταρικά τις
ενεργές µορφές οξυγόνου (τόσο τα βασικά τους επίπεδα όσο και µετά από διέγερση µε
υπεροξείδιο του υδρογόνου) βάσει της τεχνικής DCFH-DA. Τα εκχυλίσµατα µε τη
βέλτιστη δράση µελετήθηκαν και ως προς τη φωτοπροστατευτική τους δράση και
συγκεκριµένα την ικανότητά τους να αναστέλλουν τον κυτταρικό θάνατο που προκαλεί η
υπεριώδης ακτινοβολία UV-B, και πάλι µε τη χρήση της µεθόδου MTT. Μελοντικά θα
αποτιµηθεί και η δυνατότητα των εκχυλισµάτων να αναστέλλουν την ενεργότητα
καταβολικών ενζύµων, όπως η κολλαγονάση, η υαλουρονιδάση και η ελαστάση, µε
τελικό στόχο την ταυτοποίηση των συνολικά περισσότερο υποσχόµενων εκχυλισµάτων.
Τα αντίστοιχα φυτά θα χρησιµοποιηθούν από την ο µάδα του έργου για την παραγωγή
καινοτόµων καλλυντικών µε υψηλή προστιθέµενη αξία και σηµαντικό
κοινωνικοοικονοµικό αντίκτυπο.
Η µελέτη χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα 'Εφαρµογή πράσινης τεχνολογίας για την ανάπτυξη
υψηλής προστιθέµενης αξίας φαρµακοκαλλυντικών προϊόντων µε βάση την ελληνική χλωρίδα
(ENGAGE)' που ανήκει στη δράση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 και υποστηρίζεται από το ΕΤΠΑ και το
Εθνικούς πόρους (αριθµός έργου 11ΣΥΝ_1_420).
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ANTIOXIDANT AND UV-PROTECTIVE AGENTS OBTAINED FROM
NATURAL SOURCES OF THE GREEK FLORA
Angelopoulou Maria T.1, Charalambides Ana1, Kouroumalis Anastassios1,
Papadopoulou Adamantia1, Vamvakas Sotirios-Spyridon1, Ralli Marianna2,
Aligiannis Nektarios3, Skaltsounis Alexios-Leandros3, Pratsinis Harris1, Kletsas
Dimitris1
1/Laboratory of Cell Proliferation & Ageing, Institute of Biosciences & Applications,
NCSR “Demokritos”, 15310 Athens, Greece 2/Korres S.A. Natural Products, 57th klm.
Athens-Lamia National Road, 32011, Inofyta, Greece 3/Department of Pharmacognosy &
Natural Products Chemistry, Faculty of Pharmacy, University of Athens, Zografou 15771,
Greece
Natural products play important role as active ingredients in cosmetics, as they are
considered to be safer alternatives to synthetic ones. The work presented here is part of a
screening of 1800 Greek extracts aiming at the identification of skin protective
components. These products from the Greek flora belong to a unique library constructed
by employing 'green technologies' and they were derived from taxonomically diverse and
unique plants. All extracts were initially tested for their free radical scavenging activity
using the DPPH method, appropriately adapted for high-throughput screening. Extracts
with antioxidant capacity were submitted to further evaluation on human skin fibroblast
cultures. To this end, the maximum non-cytotoxic extract concentrations were determined
using the MTT method. Then the capacity of the extracts to attenuate intracellular
reactive oxygen species (ROS) levels - both basal and hydrogen peroxide-stimulated was evaluated using the DCFH-DA assay. Promising extracts were further studied
regarding their UV-protective properties, based on their capacity to reverse UV-Binduced death of human skin fibroblasts, as assessed with the MTT method. Other extract
properties will also be studied, such as their capacity to modify collagenase,
hyaluronidase and elastase activities. The final goal is to identify the most promising
extracts, in terms of all mentioned activities. The corresponding plants will be exploited
by the project consortium for manufacturing innovative cosmeceuticals with high added
value and significant economic and societal impact.
This work has received funding from the project 'Application of state-of-the-art green technology
for the development of high added value cosmeceuticals based on the Greek flora (ENGAGE)'
program, which takes place within the SYNERGASIA 2011 action and is supported by the
European Regional Development Fund and Greek National Funds, project number
11SYN_1_420.
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ΕΠΑΓΩΓΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΤΗΣ ΔΟΜΗΣ
ΣΤΟ ΦΥΤΟ Arabidopsis thaliana L. ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΑΣΘΕΝΕΣ ΧΡΩΜΙΟ
Αδαµάκης Ιωάννης-Δηµοσθένης, Παντερής Εµµανουήλ, Φάτσιου Μαρία,
Ελευθερίου Π. Ελευθέριος
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124
Θεσσαλονίκη,*eelefth@bio.auth.gr
Το χρώµιο (Cr) είναι ένα άφθονο στη φύση, βαρύ τοξικό µέταλλο, ευρέως
χρησιµοποιούµενο σε πολυάριθµες βιοµηχανικές εφαρµογές, µε αποτέλεσµα να
συσσωρεύεται τοπικά σε επιβλαβείς συγκεντρώσεις. Μελετήθηκαν το επαγόµενο από το
εξασθενές χρώµιο [Cr(VI)] οξειδωτικό στρες, µε προσδιορισµό των νεκρών κυττάρων µε
τη χρωστική Evans blue, του παραγόµενου υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η2Ο2) µε τον
ειδικό δείκτη DCF-DA, της ενεργότητας των υπεροξειδασών µε χρώση πυρογαλλόλης,
καθώς και οι επιπτώσεις του στη λεπτή δοµή µε ανοσοεντοπισµό των µικροσωληνίσκων
και µε ανάλυση των µορφολογικών αλλοιώσεων µε ηλεκτρονική µικροσκοπία σε
αρτίβλαστα του φυτού Arabidopsis thaliana. Παρατηρήθηκε ότι το Cr(VI) προκαλεί µια
δοσο- και χρονο-εξαρτώµενη αναστολή της αύξησης των φυταρίων, νέκρωση κυττάρων
του ακρορριζίου, συρρίκνωση του πρωτοπλάστη πρωτοδερµικών κυττάρων, επαγωγή
σχηµατισµού ενεργών µορφών οξυγόνου (ROS) εκδηλούµενη ως αύξηση του Η2Ο2, και
ενεργοποίηση υπεροξειδασών στο ακρορρίζιο. Οι µικροσωληνίσκοι δεν
αποδιοργανώνονται αλλά διαταράσσεται σοβαρά το πρότυπο οργάνωσης και ο
προσανατολισµός τους, ενώ αυξάνεται η ηλεκτρονική τους αντίθεση. Παρατηρούνται
πρώιµος χυµοτοπιασµός, δηµιουργία βολβοειδών προεκβολών των πυρήνων, εγκλεισµός
σωληνόµορφων δοµών στο πυρηνόπλασµα, αποκοπή κυστιδίων από τα άκρα των
σακιδίων του ενδοπλασµατικού δικτύου, ισχυρή αποδιοργάνωση του συµπλέγµατος
Golgi, του στρώµατος των µιτοχονδρίων και των πλαστιδίων. Επιπλέον, παρατηρούνται
αύξηση των αµυλοκόκκων στα πλαστίδια, ηλεκτρονιόπυκνα λιποσταγονίδια στο
κυτόπλασµα, απόθεση ηλεκτρονιόπυκνων κοκκίων σε κυτταρικό τοίχωµα, πλαστίδια,
κυτόπλασµα και χυµοτόπια, τοπική αποκόλληση της πλασµατικής µεµβράνης και
συρρίκνωση ή παραµόρφωση χυµοτοπίων. Ωστόσο, όλες οι µεµβράνες των κυττάρων
διατηρούνται δοµικά ακέραιες. Τα ηλεκτρονιόπυκνα κοκκία ενδέχεται να περιέχουν
αποθέσεις χρωµίου, στο πλαίσιο ενός αµυντικού µηχανισµού του φυτού κατά της
τοξικότητας του Cr(VI), ενώ οι αλλοιώσεις της λεπτής δοµής φαίνεται να προκαλούνται
εξαιτίας παραγωγής ROS. Οι διαφορές στην αλλοίωση των οργανιδίων πιθανά
οφείλονται στη ετερόµορφη ικανότητά τους να παράγουν ROS.
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ULTRASTRUCTURAL MALFORMATIONS CAUSED BY HEXAVALENT
CHROMIUM TO THE PLANT Arabidopsis thaliana L. ARE MEDIATED BY
REACTIVE OXYGEN SPECIES (ROS)
Adamakis Ioannis-Dimosthenis,, Panteris Emmanuel,, Fatsiou Maria,, Eleftheriou
P. Eleftehrios*
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124
Thessaloniki,*eelefth@bio.auth.gr
Chromium (Cr) is an abundant heavy metal, widely used in numerous industrial
applications, resulting in its local accumulation at harmful concentrations. In the present
study, the oxidative stress induced by hexavalent chromium [Cr(VI)] on seedlings of
Arabidopsis thaliana were investigated by identifying dead cells with Evans blue, of
hydrogen peroxide (H2O2) with DCF-DA, and of peroxidase activity with pyrogallol. In
parallel, microtubule organization was studied by immunolocalization and ultrastructural
aberrations were recorded by electron microscopy. It was found that Cr(VI) inhibited
seedling growth in a concentration- and time-dependent pattern and induced root tip cell
necrosis, contraction of protodermal protoplasts, increase in reactive oxygen species
(ROS) visualized as increase of H2O2 production, and enhanced activity of peroxidases
at the root apex. Microtubules were not degenerated but their arrays were severely
disrupted and their electron density was increased. Extensive vacuolation of root tip cells,
formation of nuclear bulbous outgrowths and intranuclear tubular structures, vesicle
detachment at the edges of endoplasmic reticulum cisternae, degeneration of the Golgi
apparatus, mitochondrial and plastid stroma were also observed. Moreover, in Cr(VI)treated seedlings there were an increased number of starch grains in the plastids,
formation of electron dense lipid droplets in the cytoplasm, deposition of electron dense
particles in the cell wall, plastids, cytoplasm and the vacuoles, local detachment of
plasma membrane and contraction or malformation of vacuoles. However, all cell
membranes remained intact. The electron dense particles probably consist of chromium
representing a defense mechanism of the plant against Cr(VI), while the fine structure
aberrations are due to ROS generation. The differential malformation among organelles
stems from their different ability to produce ROS.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΜΙΚΡΟ ΗΛΕΚΡΟΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΚΩΝ
Αδαµοπούλου Μαρία, Πουλάς Κωνσταντίνος, Λαγουµιτζής Γεώργιος
ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Η εφαρµογή της ασύρµατης µικρο -ηλεκτρικής διέγερσης µε την χρήση της συσκευής
Wetling-200 Denmark περιγράφεται πλέον στην ιατρική βιβλιογραφία για την
επιτάχυνση της επούλωσης στην θεραπεία ελκών. Τα θεαµατικά κλινικά αποτελέσµατα
ήταν το έναυσµα της µελέτης των ιστολογικών , κυτταρικών και βιοχηµικών µηχανισµών
της συγκεκριµένης εφαρµογής, καθώς επιτείνεται η δηµιουργία νέων ινών κολλαγόνου
αλλά και µυοινοβλαστών, ενώ παράλληλα µειώνεται η φλεγµονή και η κοκκιωµατώδης
µάζα. Στόχος της µελέτης µας είναι η διερεύνηση της ενεργοποίησης διαφόρων µοριακών
και κυτταρικών παραγόντων, που είναι γνωστό ο, τι συµµετέχουν στην επούλωση των
ιστών. Τα πειράµατα ξεκίνησαν µε την εφαρµογή της τεχνικής σε THP-1 κύτταρα και
εξελίσσονται µε σκοπό να κατανοήσουµε τα στάδια των σηµατοδοτικών µηχανισµών και
όχι µόνο, που εµπλέκονται στην διεργασία της επιτάχυνσης της επούλωσης δερµατικών
βλαβών κατά την εφαρµογή της τεχνικής αυτής.
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STUDY OF WIRELESS MICRO - ELECTRODIEGERSIS ACTION
MECHANISMS IN SKIN ULCER TREATING
Adamopoulou M., Poulas k., Lagoymtzis G.
PHARMACY DEPARTMENT - UNIVERSITY OF PATRAS
The implementation of wireless micro - electric stimulation using the Wetling-200Denmark apparatus is nowadays included in the medical literature, concerning the rapid
healing in the treatment of ulcers. Spectacular clinical outcomes triggered the study of
histological, cellular and biochemical mechanisms of this particular appliance, as the
generation of new collagen fibers and also myofibroblasts is advancing, while
inflammation as well as granulomatus mass is decreasing. The aim of this study is to
investigate the activation of various molecular and cellular factors, that are known to
participate in tissue healing. The experiments began by applying the technique in THP-1
cells and continue in order to understand the steps of the signaling mechanisms - and not
only -that are involved in the process of accelerating the healing of skin lesions, during
the apply of this technique.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΤΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΟΓΕΝΩΝ
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Αλβανού Μαρία1,2, Παπαδοπούλου Αναστασία1,3, Αναγνωστόπουλος Αχιλλεύς1,
Γιάγκου Μηνάς2, Γιαννάκη Ευαγγελία1
1Αιµατολογική κλινική – ΜΜΜΟ, Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας,
Νοσοκοµείο Γεώργιος Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη 2Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης και
Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 3Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων
Βιοεπιστηµών (ΙΝΕΒ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ),
Θεσσαλονίκη
Οι ιογενείς λοιµώξεις αποτελούν σηµαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας σε
ανοσοκατασταλµένους ασθενείς µετά από αλλογενή µεταµόσχευση αιµοποιητικών
κυττάρων (HSCT). Η ανοσοθεραπεία µε Τ-λεµφοκύτταρα ειδικά έναντι των Epstein–Barr
(EBV), κυτταροµεγαλοϊού (CMV) και αδενοϊού έχει δειχθεί αποτελεσµατική ενάντια σε
λοιµώξεις που δεν ανταποκρίνονται σε συµβατικές θεραπείες. Ωστόσο, ο χρονοβόρος,
επίπονος και δαπανηρός τρόπος παραγωγής των κυττάρων αυτών περιόριζε µέχρι
πρόσφατα την ευρύτερη κλινική εφαρµογή τους. Στην παρούσα µελέτη, αναπτύχθηκε και
επικυρώε ένα απλουστευµένο, ασφαλές και αποτελεσµατικό, πρωτόκολλο ταχείας
παραγωγής ενός κυτταρικού προϊόντος Τ-λεµφοκυττάρων µε τριπλή ειδικότητα έναντι
των EBV, CMV και του ιού BK (BKV). Αντι-ιικά Τ-λεµφοκύτταρα παρήχθησαν από
µονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίµατος (PBMCs) 7 υγιών εθελοντών δοτών.
Συγκεκριµένα, 20x106 PBMCs του δότη, διεγέρθηκαν µε µίγµα πεπτιδίων τµηµάτων των
ανοσογονικών αντιγόνων των ιών- στόχων [CMV (IE1,pp65), EBV
(EBNA1,LMP2,BZLF1) και BKV (large T,VP1)] και καλλιεργήθηκαν για 9-11 ηµέρες µε
ιντερλευκίνη 4 και 7 σε βιοαντιδραστήρες G-rex. Τα κύτταρα εκπτύχθηκαν x5 φορές,
φτάνοντας κατά µέσο όρο τα 94x10^6 Τ-λεµφοκύτταρα (εύρος: 64-131x10^6). Οι σειρές
ήταν πολυκλωνικές, περιλαµβάνοντας τόσο βοηθητικά CD4+ (61±17%) όσο και
κυτταροτοξικά CD8+ (35±18%) Τ-λεµφοκύτταρα, ενώ παράλληλα εµφάνιζαν δείκτες
κυττάρων µνήµης (central memory, CD45RA-CD62L+: 32±16% και effector memory,
CD45RA-CD62L+: 53±18%). Καθώς η ειδικότητά των κυτταρικών σειρών εξαρτάται
από προηγούµενη έκθεση του δότη στους ιούς, όλες οι σειρές που προήλθαν από
οροθετικούς δότες ήταν ειδικές. Συγκεκριµένα, 4/7 κυτταρικές σειρές ήταν ειδικές έναντι
του CMV (IE1: 17±23%; pp65 31±23%), 7/7 ειδικές έναντι του EBV (EBNA1: 4±4%,
LMP2: 3±2%, BZLF1: 2±2%) και 7/7 ειδικές έναντι του BKV (large T: 8±8%,VP1:
4±5%). Συνεπώς, η παραγωγή ειδικών αντι-ιικών Τ-λεµφοκυττάρων πολλαπλής
ειδικότητας είναι εφικτή µε ένα ταχύ και απλουστευµένο πρωτόκολλο και ανοίγει το
δρόµο για την κλινική εφαρµ ογή της υιοθετούµ ενης ανοσοθεραπείας µε Τλεµφοκύτταρα, για πρώτη φορά στα Κέντρα Μεταµόσχευσης Μυελού των Οστών της
Ελλάδος.

14

Proccedings of the 37th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences
Volos, May 21-23, 2015

DEVELOPΜΕΝΤ AND VALIDAΤΙΟΝ OF TRI-VIRUS SPECIFIC T CELLS FOR
PATIENTS UNDERGOING ALLOGENEIC HEMATOPOIETIC STEM CELL
TRANSPLANTATION
Alvanou M.1,2, Papadopoulou A.1,3, Anagnostopoulos A.1, Yiagkou M.2, Yiannaki
E.1
1Hematology-BMT Unit, Gene and Cell Therapy Center, George Papanicolaou Hospital,
Thessaloniki, Greece 2Department of Genetics, Development and Molecular Biology,
School of Biology, Aristotle University, Thessaloniki, Greece 2Institute of Applied
Biosciences, Centre for Research and Technology Hellas, Thessaloniki, Greece
Viral infections constitute a major cause of morbidity and mortality in the
immunocompromised host after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. It has
been demonstrated that the adoptive transfer of virus-specific T-cells (VSTs) specific for
EBV, CMV and Adv antigens can treat infections that are impervious to conventional
therapies, but broader implementation has been limited by time-consuming, laborious and
costly manufacturing procedures. In the current study, we generated and validated a
simplified, safe and effective protocol to rapidly generate VSTs with activity against
EBV, CMV and BKV antigens. Tri-VSTs lines were generated from peripheral blood
mononuclear cells (PBMCs) from 7 healthy individuals. In particular, 20x10^6 PBMCs
were isolated from 15-20ml donor’s peripheral blood by density gradient centrifugation,
exposed to overlapping peptide libraries spanning immunogenic CMV (pp65, IE1), EBV
(LMP2, EBNA1, BZLF1) and BKV (Large T, VP1) antigens and cultured in G-Rex
devices for 9-11 days in the presence of interleukin 4 and 7. The cells reached a 5-fold
expansion, producing a mean of 94x106 (range 63-131x10^6) cells. These lines were
polyclonal, comprising of both CD4+ helper (61±17%) and CD8+cytotoxic (35±18%) T
cells while retained expression of memory markers (central memory CD45RA-CD62L+:
32±16% and effector memory, CD45RA-CD62L+: 53±18%). Since the specificity is
dependent on the prior viral exposure of the cell donor, all cell lines derived from
seropositive donors were specific. In particular, 4/7 lines had activity against CMV IE1:
17±23%; pp65 31±23%), 7/7 against EBV (EBNA1: 4±4%, LMP2: 3±2%, BZLF1:
2±2%) and 7/7 against BKV (large T: 8±8%,VP1: 4±5%). In conclusion, the generation
of multivirus specific T cells is now feasible, paving the way towards the adoptive T-cell
therapy in Bone Marrow Transplantation Units for the first time in Greece.
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ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Αλεξανδρή Χρυσάνθη, Μαµούρης Ζήσης
Εργαστήριο Γενετικής, Εξελικτικής και Συγκριτικής Βιολογίας, Τµήµα Βιοχηµείας και
Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Στις µέρες µας η υπογονιµότητα επηρεάζει την ποιοτητα ζωής πολλών ζευγαριών,
έχοντας ποικίλες οικονοµικές, ψυχολογικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Ένα στα 6
ζευγάρια που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία αντιµετωπίζουν προβλήµατα
γονιµότητας µε τον ανδρικό παράγοντα να συµβάλει σηµαντικά σε αυτό. Τα προβλήµατα
γονιµότητας µπορεί να σχετίζονται µε φυσιολογικούς, γενετικούς, περιβαλλοντικούς και
άλλους παράγοντες ανεξήγητης αιτιολογίας. Δυσλειτουργία του µηχανισµού παραγωγής
ενέργειας στα µιτοχόνδρια µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα σε διαδικασίες ζωτικής
σηµασίας όπως είναι η σπερµατογένεση, η διαφοροποίηση και η φυσιολογική λειτουργία
των σπερµατοζωαρίων. Η αδυναµία παραγωγής ενέργειας εξαιτίας γενετικών ανωµαλιών
έχει συσχετισθεί µε µειωµένη ποιότητα και γονιµοποιητική ικανότητα του σπέρµατος.
Εξαιτίας του υψηλού ρυθµού µεταλλαξιγένεσης του µιτοχονδριακού γονιδιώµατος, τα
πυρηνικά γονίδια πρέπει να εξελιχθούν ώστε να διατηρηθεί η επικοινωνία µεταξύ αυτών
των δύο εταίρων στα πλαίσια της συνεξέλιξης. Το γεγονός αυτό αυξάνει την πιθανότητα
αναντιστοιχιών µεταξύ πυρηνικών και µιτοχονδριακών γονιδίων. Ως εκ τούτου, η βασική
ιδέα είναι η διερεύνηση αυτών των πιθανών αναντιστοιχιών. Στην παρούσα µελέτη,
µιτοχονδριακά γονίδια αναλύθηκαν σε 15 υπογόνιµα και 18 φυσιολογικά άτοµα. Η
µελέτη έδειξε οτι υπάρχει µια τάση συσσώρευσης µεταλλάξεων σε άτοµα που
παρουσιάζουν παθολογικό φαινότυπο σπέρµατος, ενώ εντοπίσθηκαν νέες µεταλλάξεις
που µπορούν να συσχετισθούν µε την εµφάνιση της υπογονιµότητας. Η µελέτη πρόκειται
να συνεχισθεί µε την ανάλυση συγκεκριµένων πυρηνικών γονιδίων σε υπογόνιµα άτοµα
ώστε να διαπιστωθεί αν συγκεκριµένες αναντιστοιχίες προκαλούν ανωµαλίες στο
σπέρµα. Θεωρούµε ότι µέσω αυτής της ολιστικής προσέγγισης µπορούµε να εντοπίσουµε
ένα σύνολο µεταλλάξεων που επηρεάζουν τη φυσιολογική λειτουργία του σπέρµατος και
µπορούν να συµβάλλουν στην καλύτερη διάγνωση της ανδρικής υπογονιµότητας.
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MITOCHONDRIAL IMPLICATIONS TO MALE INFERTILITY
Alexandri Chrysanthi, Mamuris Zissis
Laboratory of Genetics, Evolutionary and Comparative Biology, Department of
Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly
It is well-known that, infertility affects the quality of life of many couples, having
economic, psychological and social implications. One out of six couples in reproductive
age, is facing fertility problems and the male factor contributes significantly to this.
Fertility problems may be associated with physical, genetic, environmental and other
unexplained etiologies. Impairment of the energy reproduction mechanism in
mitochondria could result in dysfunctions of processes which are vital for
spermatogenesis, differentiation and proper function of spermatozoa. Inability of energy
production due to genetic abnormalities has been associated with reduced sperm quality
and fertilizing capacity. Because of the high mutation rate in mtDNA, nuclear genes must
evolve to keep cross-talking with their mitochondrial partners as co-evolution indicates.
This increases the chance of mismatch between nuclear and mtDNA genes. Therefore, the
idea is to search for possible mismatches between the two set of genes. In the current
preliminary study, mtDNA genes were analyzed in 15 infertile and 18 control individuals.
The study showed that in cases with abnormal sperm phenotype, there is a tendency of
accumulating mutations while there have been identified new mitochondrial mutations
that may be associated with the occurrence of infertility. The study will continue with the
analysis of specific nuclear genes of infertile men in order to investigate whether specific
mismatches cause sperm abnormalities. We hope that this holistic approach could detect a
set of mutations that affect sperm proper function and can contribute to better diagnose of
male infertility.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΥ LACTOBACILLUS PLANTARUM ΣΤΟ
ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ARTEMIA
FRANCISCANA ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟ
VIBRIO ANGUILLARUM 332A
Αµανετίδου Ελένη, Τουράκη Μαρία
Εργαστήριο Γεν. Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα
Βιολογίας, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη
Ένα από τα κύρια προβλήµατα των υδατοκαλλιεργειών, οι βακτηριακές ασθένειες όπως
η δονακίωση που προκαλείται από το βακτήριο Vibrio anguillarum, αντιµετωπίζονται µε
χορήγηση αντιβιοτικών, παρότι τα τελευταία χρόνια ενδείκνυται η πρόληψη και όχι η
θεραπεία. To καρκινοειδές Artemia αποτελεί ιδανική τροφή για τα ψάρια και
χρησιµοποιείται εκτεταµένα στις υδατοκαλλιέργειες. Ως µη επιλεκτικός διηθηµατοφάγος
οργανισµός µπορεί µέσω της βιοενσωµάτωσης να χρησιµοποιηθεί ως φορέας ουσιών,
όπως θρεπτικά συστατικά και προβιοτικά βακτήρια. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε
το ανοσολογικό (σύστηµα της φαινολοξειδάσης), το αντιοξειδωτικό σύστηµα (SOD,
GRed, GSTs) και η υπεροξείδωση των λιπών (MDA) της Artemia franciscana µετά από
χορήγηση µόνο του προβιοτικού L. plantarum (σε 4 δόσεις µεταξύ 24-48h καλλιέργειας),
µετά από µόλυνση της Αrtemia µε το παθογόνο (σε δύο δόσεις στις 96 και 120h
καλλιέργειας) και ύστερα από ταυτόχρονη χορήγηση προβιοτικού και παθογόνου. Ως
µάρτυρες χρησιµοποιήθηκαν µετρήσεις των ίδιων συστηµάτων σε διαφορετικές ώρες
καλλιέργειας (24h, 48h, 96h, 144h). Μετά τη χορήγηση του L. plantarum η δραστικότητα
των αντιοξειδωτικών ενζύµων και της φαινολοξειδάσης αυξήθηκε συγκριτικά µε τους
αντίστοιχους µάρτυρες, ενώ η υπεροξείδωση λιπών ήταν σηµαντικά µειωµένη (P<0,001).
Μετά τη χορήγηση του προβιοτικού και την πρόκληση µόλυνσης µε το παθογόνο
παρουσιάζεται µείωση της δραστικότητας όλων των αντιοξειδωτικών ενζύµων και της
φαινολοξειδάσης συγκριτικά µε τους µάρτυρες, ωστόσο παραµένουν αυξηµένες σε
σχέση µε τις µετρήσεις ύστερα από τη χορήγηση µόνο του παθογόνου. Τα επίπεδα της
λιπιδικής υπεροξείδωσης παρέµειναν στα επίπεδα του µάρτυρα (Ρ>0,05), ενώ ήταν
µειωµένα (P<0,001) σε σχέση µε τα αντίστοιχα µετά από µόλυνση. Συµπερασµατικά, το
προβιοτικό L. plantarum φαίνεται να προετοιµάζει τον οργανισµό παρέχοντας του
προστασία για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση µιας ενδεχόµενης µόλυνσης µέσω της
ενίσχυσης του ανοσολογικού και αντιοξειδωτικού του συστήµατος.
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EFFECTS OF THE PROBIOTIC LACTOBACILLUS PLANTARUM ON THE
IMMUNE AND ANTRIOXIDANT SYSTEM OF ARTEMIA FRANCISCANA
FOLLOWING A CHALLENGE OF THE PATHOGEN VIBRIO ANGUILLARUM
332A
Amanetidou E., Touraki M.
Laboratory of Gen. Biology, Division of Genetics, Development and Molecular Biology,
Department of Biology, School of Sciences, A.U.TH. , 54124 Thessaloniki
One of the main problems in aquaculture is bacterial diseases, such as vibriosis caused by
Vibrio anguillarum, are confronted by the administration of antibiotics, although recently
it is recommended to prevent rather than to treat. The crustacean Artemia is an ideal feed
for fish and it is extensively used in aquaculture. As a non-selective filter-feeder it can be
used, through the technique of bioencapsulation, as a vehicle of substances including
nutrients and probiotics. In the present study the immune system (phenoloxidase), the
antioxidant system (SOD, GRed, GSTs) and lipid hyperoxidosis (MDA) were studied in
Artemia franciscana following the administration of only the probiotic L. plantarum (4
doses between 24-48h of culture), following a challenge of Αrtemia with the pathogen (2
doses at 96 and 120h of culture) and following the sequential administration of the
probiotic and the pathogen. As controls were taken the determinations of the same
systems at different culture hours (24h, 48h, 96h, 144h). Following the administration of
L. plantarum the activity of the antioxidant enzymes and of phenoloxidase appeared
increased when compared to the corresponding controls, while lipid hyperoxidosis was
significantly reduced (P<0,001). After the administration of the probiotic and the
following challenge with the pathogen, a reduction in the activity of all antioxidant
enzymes and of phenoloxidase was observed in relation to controls. However, these
values remain higher than the corresponding following the administration of only the
pathogen. He levels of lipids hyperoxidosis retained their control levels (Ρ>0,05), while
they appeared reduced compared to the corresponding following challenge (P<0,001).
Conclusively, the probiotic L. plantarum appears to prepare the organism by rendering
protection for the effective confrontation of a possible infection, through the
enhancement of the immune and antioxidant systems.
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ΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ
ΣΕΛΗΝΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Αναγνώστου Φ.1, Βλάχος Χ.1, Τσέτσος Φ.1, Δρινέας Π.2, Πάσχου Π.1.
1/Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκριτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα 2/Τµηµα Πληροφορικής, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy,
New York, United States of America
As modern humans spread out of Africa before 60,000 -100,000 years ago and followed
different migration patterns around the world, they came to inhabit environments that
present wide differences in the solid levels of micronutrients, including selenium (Se).
Selenium is a micronutrient essential to the human diet and closely related with health, as
severe deficiency results in diseases of the bone, heart and low immune response. In
humans there are 25 selenoproteins which contain the amino acid selenocysteine (Sec)
and their function is regulated by the Se. In our study we want to find out the similarities
and deviations of all selenoprotein genes and genes that involved in their regulation,
between ancient and modern human in different environments. For this reason we have
taken advantage of the recent technological achievements over ancient genomes and the
previous literature in order to find our ancient and modern human datasets. As reference
we used 25 selenoprotein genes and 19 genes involved in the regulation of Se and Sec
that were publicly available. Our analyses were conducted using Plink, EIGENSOFT,
GATK and samtools. We tested our hypothesis in 69 ancient Europeans from Haak et al,
52 modern populations from the Human Genome Diversity Project, the Tyrolean Iceman,
the Altai Neanderthal and the Ust Ishim modern human whole genome sequences. We
test the prehistory in our initial hypothesis that illuminates and enhances modern
migration theories.
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GENETIC ROOTS AND EVOLUTION OF SELENOPROTEIN GENES AND
GENES INVOLVED IN THEIR REGULATION IN HUMAN HISTORY
Anagnostou F.1, Vlachos C.1, Tsetsos F.1, Drineas P.2, Paschou P.1
1/Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis, Greece 2/Department of Computer Science, Rensselaer Polytechnic
Institute, Troy, New York, United States of America
Με τη µετανάστευσή των σύγχρονων ανθρώπων από την Αφρική πριν από
60.000-100.000 χρόνια, και µε την εξάπλωσή τους σε πολλές περιοχές, οδηγηθήκαµε
στην εγκατάσταση σε περιβάλλοντα που παρουσιάζουν µεγάλες διαφορές στα επίπεδα
ιχνοστοιχείων, όπως το Σελήνιο. Το Σελήνιο είναι ένα ιχνοστοιχείο απαραίτητο στην
ανθρώπινη διατροφή και στενά συσχετισµένο µε την ανθρώπινη υγεία, καθώς η έλλειψή
του οδηγεί σε ασθένειες των οστών, της καρδιάς και σε ανεπαρκή ανοσολογική
απόκριση. Στους ανθρώπους υπάρχουν 25 σεληνοπρωτεϊνες που περιέχουν το αµινοξύ
σεληνοκυστεϊνη και η λειτουργεία τους ρυθµίζεται από το Σελήνιο. Στη µελέτη µας
συγκρίνουµε τις γονιδιωµατικές παραλλαγές όλων των γονιδίων σεληνοπρωτεϊνών και
γονιδίων που εµπλέκονται στη ρύθµισή τους σε αρχαίους και σύγχρονους ανθρώπους σε
διαφορετικά περιβάλλοντα. Εκµεταλλευτήκαµε τη σύγχρονη τεχνολογική πρόοδο στα
αρχαία γονιδιώµατα και την προηγούµενη βιβλιογραφία ώστε να αποκτήσουµε τα σετ
δεδοµένων µας. Ως πλαίσιο αναφοράς χρησιµοποιήσαµε 25 γονίδια σεληνοπρωτεϊνών
και 19 γονίδια που εµπλέκονται στη ρύθµιση του Σεληνίου και των σεληνοπρωτεϊνών. Οι
αναλύσεις µας διεξήχθηκαν µε τα προγράµµατα plink, EIGENSOFT, GATK και
samtools. Δοκιµάσαµε την υπόθεσή µας σε 69 αρχαίους Ευρωπαίους από τον Haak et al,
52 σύγχρονους πληθυσµούς από το Πρόγραµµα της Ποικιλοµορφίας του Ανθρώπινου
Γονιδιώµατος, και αλληλουχίες ολόκληρου του γονιδιώµατος ενός νεολιθικού ανθρώπου
από την Τιρόλ, του Νεάντερταλ από τα υψίπεδα Altai, ενός Denisovan και ενός
σύγχρονου ανθρώπου από το Ust Ishim. Η εξέταση της προϊστορίας της υπόθεσής µας
ενισχύει τις σύγχρονες θεωρίες της ανθρώπινης µετανάστευσης.
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ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ (ΑΕΡΟΒΙΟΥ & ΑΝΑΕΡΟΒΙΟΥ)
ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ
Ανανιάδου Δήµητρα, Κώστογλου Γεωργία, Παπαδοπούλου Μαρία, Λιούσια Β.
Μαρία, Κουκουράκης Ι. Μιχαήλ
Τµήµα Ακτινοθεραπείας/Μονάδα Ογκολογίας-Ραδιοβιολογίας και Ακτινοπαθολογίας,
Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Αλεξανδρούπολης
Η διπλή αναστολή του µεταβολισµού αναφέρεται στην αναστολή τόσο του αερόβιου όσο
και του αναερόβιου µεταβολισµού σε κυτταρικές σειρές γλοιοβλαστώµατος (T98G και
U87MG). Σε αυτή τη µελέτη η διπλή αναστολή του µεταβολισµού πραγµατοποιήθηκε µε
δύο τρόπους. Πρώτον, µε χρήση του sodium oxamate (ανάλογο του πυροσταφυλικού που
αναστέλλει τη δράση της γαλακτικής αφυδρογονάσης εµποδίζοντας το µονοπάτι της
γλυκονεογέννεσης και άρα, αναστέλλει τον αναερόβιο µεταβολισµό) και αποσιώπηση
του γονιδίου του PDH (το πρώτο ένζυµο του συµπλόκου της πυροσταφυλικής
αφυδρογονάσης του οποίου η αποσιώπηση, αναστέλλει τον αερόβιο µεταβολισµό).
Δεύτερον, µε χρήση amiodarone (φάρµακο τοξικό για τα µιτοχόνδρια που αναστέλλει τον
αερόβιο µεταβολισµό) και αποσιώπηση του γονιδίου του LDH-A (ένζυµο που καταλύει
την µετατροπή του πυροσταφυλικού σε γαλακτικό απουσία οξυγόνου και εποµένως,
αναστέλλει τον αναερόβιο µεταβολισµό). Η βιωσιµότητα των κυττάρων µετρήθηκε µε
τεχνικές κυτταροτοξικότητας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τόσο το oxamate όσο και η
διπλή αναστολή µε siLDH-A/amiodarone επέφεραν σηµαντική αναστολή της ανάπτυξης
των κυτταρικών σειρών γλοιοβλαστώµατος.
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DOUBLE INHIBITION OF METABOLISM (AEROBIC ANDD ANAEROBIC) IN
GLIOBLASTOMA CELLS
Ananiadou D., Kostoglou G., Papadopoulou m., Liousa M., Koukourakis M.
Department of Radiotherapy/Unit of Oncology-Radiobiology and Radiopathology,
General University Hospital of Alexandroupolis
Double inhibition of metabolism refers to the inhibition of both the aerobic and anaerobic
metabolism in glioblastoma cell lines (T98G and U87MG). In this study the double
inhibition of metabolism was performed in two ways. Firstly, using sodium oxamate
(analog of pyruvate which inhibits the action of lactic dehydrogenase, blocking the path
of glykoneogenesis and hence inhibiting the anaerobic metabolism) and silencing the
PDH gene (PDH is the first enzyme of the complex of pyruvate dehydrogenase, whose
silencing inhibits the aerobic metabolism). Secondly, using amiodarone (a drug that
blocks mitochondria and inhibits aerobic metabolism) and silencing the LDH-A gene
(LDH-A is an enzyme that catalyzes the conversion of pyruvate to lactate in the absence
of oxygen and therefore inhibits the anaerobic metabolism). Cell survival was tested with
cytotoxicity experiments. The results showed that both oxamate and double inhibition
with siLDH-A/amiodarone led to significant inhibition of the growth of glioblastoma cell
lines.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ
ΜΟΡΙΩΝ tRNA ΣΤΗΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ, ΤΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Αναστασακις Δ.1, Γραφανακη Κ. 1, Κοντος Χρήστος 2, Σκεπαρνιάς Η.1, Αποστολιδη
Μ.1, Κωνσταντινίδου Παρθένα 1, Αλεξόπουλος Παναγιώτης 3, Γιουτλάκης Άρης 4,
Κωστοπούλου Ουρανία 1, Δουγένης Δηµήτριος 3, Καλπαξής Δηµήτριος 1, Δραΐνας
Ντένης 1, Μοσχονάς Νικόλαος 4, Σκορύλας Ανδρέας2, Σταθόπουλος Κωνσταντίνος1
1.Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα
2.Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα
3.Θωρακοχειρουργική Κλινική, Παν/κο Νοσοκοµείο Πατρών, Πάτρα 4.Εργαστήριο
Γενικής Βιολογίας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα
Ο καρκίνος του πνεύµονα είναι η κύρια αιτία θανάτου παγκοσµίως. Μολονότι έχουν
βρεθεί πολλοί βιοδείκτες των οποίων η έκφραση ρυθµίζει την πρόοδο της ασθένειας,
υπάρχουν λίγες αναφορές σχετικά µε τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων που σχετίζονται
µε τη µεταγραφή, την ωρίµανση, την αµινοακυλίωση, την έναρξη της µετάφρασης, τη
διάσπαση και τη σηµατοδότηση των µορίων tRNA σε συνδυασµό µε τα επίπεδα
έκφρασής τους, καθώς και µε την ανίχνευση µιας νέας κατηγορίας µικρών ρυθµιστικών
µορίων RNA που προέρχονται από αυτά και ονοµάζονται tRNA fragments (tRFs). Στην
παρούσα εργασία µελετήσαµε τα επίπεδα έκφρασης περισσότερων από 60 γονιδίων που
σχετίζονται µε αυτά τα γεγονότα και προτείνουµε ένα µοντέλο διασύνδεσης των υπό
µελέτη πρωτεϊνών βασιζόµενοι σε υπάρχοντα πειραµατικά δεδοµένα. Τέλος, παρέχουµε
µία πρώτη εικόνα των επιπέδων έκφρασης των µορίων tRNA, tRFs, και miRNAs
χρησιµοποιώντας NGS από καρκινικές κυτταρικές σειρές και βιοψίες.
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MONITORING THE EXPRESSION DYNAMICS OF NETWORKS
CONTROLLING tRNA EXPRESSION, SIGNALING AND TRANSLATION IN
LUNG CANCER
Anastasakis Dimitrios1, Grafanaki Katerina1, Kontos Christos2, Skeparnias Ilias1,
Apostolidi Maria1,, Konstantinidou Parthena1, Alexopoulos Panagiotis3, Gioutlakis
Aris4, Kostopoulou N. Ourania1, Dougenis Dimitrios3,, Kalpaxis L. Dimitrios1,
Drainas Denis1, Moschonas K. Nicholas4, Scorilas Andreas2, Stathopoulos
Constantinos1
1.Department of Biochemistry, School of Medicine, University of Patras, Patras, Greece
2.Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Athens, Greece
3.Department of Cardiothoracic Surgery, School of Medicine and University Hospital of
Patras, University of Patras, Patras, Greece 4.Department of General Biology, School of
Medicine, University of Patras, Patras, Greece
Lung cancer is a leading cause of death worldwide. Although many expression-based
biomarkers have been reported to regulate the disease progress, there are limited reports
on the expression level of genes related to tRNA transcription, maturation,
aminoacylation, translation initiation, cleavage and signalling, in combination with
tRNA expression and the identification of tRNA fragments. In the current study, we
investigate the expression levels of more than 60 genes related to those events and we
propose a putative protein network model that could apply in the case of genes under
investigation, based on experimentally verified data. Finally, we provide a first picture of
the tRNAs, tRFs and miRNAs expression levels using NGS from cancer cell lines and
biopsies.
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ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΤΩΣΕΩΣ ΑΠΟ ΥΨΟΣ
Αναστοπούλου Ιωάννα, Μωραΐτης Κωνσταντίνος
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Μ. Ασίας 75 Γουδή,
Τ.Κ. 11527, Αθήνα
Η πτώση ενός ατόµου από ύψος αφορά δύο περιπτώσεις, την πτώση εξ’ ιδίου ύψους και
την κατακρήµνιση. Στην πρώτη περίπτωση, το άτοµο καταλήγει στο έδαφος χάνοντας για
οποιοδήποτε λόγο την ισορροπία του, ενώ στη δεύτερη πέφτει στο κενό από ύψος
µεγαλύτερο του αναστήµατός του. Τα ιατροδικαστικά ζητήµατα που τίθενται αφορούν
στη διερεύνηση τριών κυρίως ερωτηµάτων: ποια είναι η ταυτότητα του ατόµου, αν
πρόκειται πράγµατι για πτώση και ποια είναι η αιτία θανάτου. Ο ρόλος του δικαστικού
ανθρωπολόγου σε περιστατικά που υπάρχει υπόνοια πτώσεως του ατόµου από ύψος είναι
αφ’ ενός η εκτίµηση των ατοµικών χαρακτηριστικών του θύµατος (π.χ. φύλο, ηλικία,
ύψος κ.α.), τα οποία µπορεί να µην αναγνωρίζονται όταν το πτώµα βρίσκεται σε
προχωρηµένη σήψη και αφ’ ετέρου η αξιολόγηση των σκελετικών κακώσεων που φέρει.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η υπόθεση ενός ατόµου που ανευρέθη σε
προχωρηµένη σήψη από οµάδα ερασιτεχνών σπηλαιολόγων σε σπηλαιοβάραθρο βάθους
27-30 µέτρων στην περιοχή του Προφήτη Ηλία Υµηττού, η οποία εξετάσθηκε στο
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Ο τύπος,
οι ιδιαίτεροι χαρακτήρες και η τοπογραφία των κακώσεων που παρατηρήθηκαν στα
εξετασθέντα οστά, σε συνδυασµό µε την απουσία οστεογόνου αντίδρασης, οδήγησαν στο
συµπέρασµα ότι προκλήθηκαν περιθανατίως συνεπεία πτώσεως του ατόµου από ύψος.
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ANTHROPOLOGICAL INVESTIGATION OF SKELETAL INJURIES CAUSED
BY FALLING FROM HEIGHT
Anastopoulou Ioanna, Moraitis Konstantinos
Department of Forensic Medicine and Toxicology, Faculty of Medicine, University of
Athens 75 M. Asias Str., 11527 Athens, Greece
Falls include dropping from a standing position or from a height. In the first case, the
person ends up to the ground by losing their balance, while the second case refers to a fall
from a height greater that their stature. Three key forensic issues which need to be
addressed include: establishing the identity of the victim and determining the cause and
manner of death. The role of forensic anthropologist in such a case is both the assessment
of the demographic characteristics of the victim (e.g. sex, age, stature etc.), which may
not be determined in decomposing bodies and the evaluation of skeletal injuries. This
paper presents the case of an individual who was found in an advanced state of
decomposition by a group of amateur speleologists in a cave with a depth of 27-30 meters
in the Prophet Elijah area of Mount Hymettus, which was examined in the Department of
Forensic Medicine and Toxicology, School of Medicine, University of Athens. The type,
the presence of particular attributes, the absence of an osteogenic response and the
distribution of injuries to the skeleton led to the conclusion that they were caused around
the time of death as a result of falling from height.
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Η ΔΙΣΦΑΙΝΟΛΗ-Α ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΡΟΗ ΑΥΞΙΝΗΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟΡΡΙΖΟ ΤΟΥ
ΦΥΤΟΥ Arabidopsis thaliana
Αντωνόπουλος Γεώργιος-Αλέξανδρος, Παντερής Εµµανουήλ
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124
Θεσσαλονίκη
Η Δισφαινόλη-Α (BPA) είναι µια χηµική ουσία που χρησιµοποιείται στην παραγωγή
πολυανθρακικών πλαστικών και εποξικών ρητινών. Η ευρεία χρήση της BPA συχνά
οδηγεί στη ρύπανση εδαφών και υδάτων. Η επίδρασή της ως ξενοοιστρογόνο έχει
µελετηθεί εκτενώς σε ζωϊκούς οργανισµούς, συµπεριλαµβανοµένου του ανθρώπου.
Αντιθέτως, ελάχιστα δεδοµένα υπάρχουν για την επίδραση της ουσίας σε φυτικούς
οργανισµούς. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η επίδραση της BPA στην αύξηση της
ρίζας του φυτού Αrabidopsis thaliana. Όλες οι παρατηρήσεις έγιναν σε ζωντανά
δείγµατα, µε τη χρήση συνεστιακού µικροσκοπίου σάρωσης ακτίνων laser. Αρτίβλαστα,
που φύτρωσαν και αναπτύχθηκαν σε θρεπτικό µέσο που περιείχε BPA για 5 ηµέρες,
εµφάνιζαν ελαττωµένη επιµήκυνση, µειωµένο βαρυτροπισµό και διαταραγµένο πρότυπο
ανάπτυξης στη ρίζα. Αρτίβλαστα πoυ εξέφραζαν τον δείκτη δραστηριότητας της αυξίνης,
DR5-GFP, παρουσίαζαν διαταραχή στο πρότυπο κατανοµής του στο ακρόρριζο,
αυξανοµένης της συγκέντρωσης BPA. Παράλληλα, το σήµα DR5-GFP µειωνόταν σε
υψηλές συγκεντρώσεις BPA µε την πάροδο του χρόνου. Σε ακρόρριζα φυτών που
εξέφραζαν µεταφορείς αυξίνης PIN1-GFP, PIN2-GFP και PIN3-GFP, παρατηρήθηκαν
αλλοιώσεις στην κατανοµή και την ένταση του GFP σήµατος των PIN2 και PIN3 αλλά
όχι του PIN1. Σε φυτά που αρχικά φύτρωσαν σε µέσο χωρίς ΒΡΑ και µετά δέχθηκαν
επίδραση BPA 6, 12 και 24 ωρών, παρατηρήθηκε χρονο-εξαρτώµενη εξασθένιση του
σήµατος του PIN2, ενώ το σήµα του PIN3 παρουσίαζε µή φυσιολογική κατανοµή και
µείωση της έντασής του σε υψηλότερες συγκεντρώσεις. Συµπερασµατικά, φαίνεται οτι η
BPA ανάσχει την ανάπτυξη της ρίζας του A. thaliana, επηρεάζοντας το πρότυπο
κατανοµής των πρωτεϊνών µεταφοράς αυξίνης στα κύτταρα της ρίζας και συνεπώς
διαταράσσοντας τη φυσιολογική ροή της αυξίνης στο ακρόρριζο.
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BISPHENOL-A DISRUPTS AUXIN TRANSPORT IN THE ROOT TIP OF
Arabidopsis thaliana
Antonopoulos George-Alexander, Panteris Emmanuel
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124
Thessaloniki
Bisphenol-A (BPA), is an organic compound used in polycarbonate plastic and epoxy
resin production. The wide use of BPA in industry often results in leakage into the soil
and water supply. Although the effects of BPA in humans and animals are extensively
studied, few data are available on its effects on plants. The present study was focused on
the effect of BPA on the root growth of the plant Arabidopsis thaliana. All the
observations were made on live specimens, under a confocal laser scanning microscope.
Seedlings sown directly in BPA-containing medium and grown in it for 5 days, exhibited
decreased elongation, poor gravitropic response and aberrant root developmental pattern.
In seedlings expressing DR5-GFP, a synthetic auxin marker, a disordered allocation of
the marker at the root tip was observed, in a concentration-dependent manner. In addition,
the DR5-GFP signal diminished at prolonged treatments with high BPA concentration. In
seedlings expressing the GFP- tagged auxin transporters PIN1-GFP, PIN2-GFP and
PIN3-GFP, alterations were observed in the distribution and intensity of the GFP signal of
PIN2 and PIN3, while that of PIN1 remained unaffected. Seedlings grown in BPA-free
medium and then treated with BPA for 6, 12 and 24 hours, exhibited a time-dependent
signal attenuation of PIN2, while PIN3 signal was abnormally distributed and its intensity
decreased at higher concentrations. The pattern of PIN1 remained consistent at all
concentrations, throughout treatment duration. In conclusion, it seems that BPA inhibits
root growth in A. thaliana by affecting the distribution pattern of auxin carriers in root
cells, thus disrupting normal auxin transport at the root tip.
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ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΟΣ ΠΕΠΤΙΔΙOΥ-ΑΝΑΛΟΓΟΥ ΤΟΥ
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Pmel17 ΜΕ
ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΓΟΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Αποστολάκου Ε. Iωάννα1, Λούρος Ν. Nικόλαος1, Τσιολάκη Λ. Παρασκευή1,
Χαµόδρακας Ι. Σταύρος1, Οικονοµίδου A. Βασιλική1
1/Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Αθήνα 157 01
Η Pmel17 είναι µία διαµεµβρανική γλυκοπρωτεΐνη τύπου Ι, η οποία αποτελείται από 668
αµινοξικά κατάλοιπα. Παράγεται από εξειδικευµένα κύτταρα της βασικής στοιβάδας του
δέρµατος, τα µελανοκύτταρα, που παράγουν την χρωστική µελανίνη. Συγκεκριµένα, η
Pmel17 εντοπίζεται σε ειδικά οργανίδια των µελανοκυττάρων που ονοµ άζονται
µελανοσώµατα και σχηµατίζει το απαραίτητο υπόστρωµα που συµµετέχει στη
βιοσύνθεση της µελανίνης. Η Pmel17 διαθέτει µία δοµικά αυτοτελή περιοχή που περιέχει
10 επαναλήψεις µεγέθους 13 αµινοξικών καταλοίπων (RPT domain). Δοµικές µελέτες
υποδεικνύουν ότι η περιοχή αυτή συµµετέχει στην δηµιουργία του απαραίτητου
υποστρώµατος για την βιοσύνθεση της µελανίνης µέσω του σχηµατισµού ινιδίων, που
εµφανίζουν αµυλοειδογόνες ιδιότητες. Με βάση τα αποτελέσµατα που προέκυψαν για το
RPT domain από το εργαλείο AMYLPRED, ένα συναινετικό αλγόριθµο πρόγνωσης
πρωτεϊνικών περιοχών επιρρεπών προς συσσωµάτωση που αναπτύχθηκε στο εργαστήριό
µας, συντέθηκε χηµικά ένα πεπτίδιο-ανάλογο του RPT domain. Το πεπτίδιο αυτό
µελετήθηκε πειραµατικά µε Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης (αρνητική χρώση),
περίθλαση ακτίνων Χ, φασµατοσκοπία υπερερύθρου και πολωτική µικροσκοπία. Τα
πειραµατικά αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις παραπάνω βιοφυσικές µεθόδους,
υποδεικνύουν ότι το πεπτίδιο αυτό αυτοσυγκροτείται σχηµατίζοντας ινίδια που πληρούν
τα βασικά κριτήρια των αµυλοειδών ινιδίων.
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος 'Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα' του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός Έργου 11ΣΥΝ-1-1230).
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STRUCTURAL STUDIES OF A PEPTIDE-ANALOGUE LOCATED IN THE RPT
DOMAIN OF THE PROTEIN Pmel17 WITH AMYLOIDOGENIC POTENTIAL
Apostolakou E. Ιoanna, Louros N. Nikolaos, Tsiolaki L. Paraskevi, Hamodrakas J.
Stavros, Iconomidou A. Vassiliki
1/Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens,
Athens 157 01
Pmel17 is a 668-amino acid type I transmembrane glycoprotein. It is mainly produced by
specific pigment cells located in the basal layer of the skin called melanocytes. Pmel17
forms a substrate involved in the biosynthesis of melanin in specific organelles of
melanocytes, called melanosomes. The luminal part of Pmel17 includes a domain (RPT
domain) containing 10 tandem repeats (each repeat consists of 13 residues). Structural
studies indicate that this region forms the substrate of Pmel17 by forming amyloid fibrils.
In this work, we applied AMYLPRED, our consensus aggregation propensity prediction
algorithm, on the RPT domain sequence. As a result, we have identified a segment of the
RPT domain presenting strong aggregation propensity. Consequently, a peptide-analogue
corresponding to this segment was synthesized and studied experimentally. Experimental
results from Transmission Electron Microscopy (negative staining), X-ray fiber
diffraction, ATR FT-IR spectroscopy and polarizing microscopy indicate that this peptide
self-assembles into fibrils with amyloidogenic properties.
This research has been co-financed by the European Union (European Regional Development
Fund – ERDF) and Greek national funds through the Operational Program 'Competitiveness and
Entrepreneurship' of the National Strategic Reference Framework (NSRF) (Project code
11SYN-1-1230).
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΟΝ ΟΣΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ
Αποστολοπούλου Κατερίνα1,3, Τρίµµη Βασιλική1, Μακροπούλου Μαρία2,
Βοντζαλίδου Αργυρώ2, Αληγιάννης Νεκτάριος2, Σκαλτσούνης Αλέξιος-Λέανδρος2,
Τέντα Ρωξάνη1
1. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας -Διατροφής, Καλλιθέα,
17671 2.Πανεπιστήµιο Αθηνών, Σχολή Φαρµακευτικής, Τµήµα Φαρµακογνωσίας,
Πανεπιστηµιούπολη, Ζωγράφου, 15771 3.Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Τµήµα Βιολογικών
Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστηµιούπολη, 45110 Ιωάννινα
Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση φυτικών βιοδραστικών
εκχυλισµάτων στον οστικό µεταβολισµό µέσω της χορήγησής τους σε κύτταρα
οστεοσαρκώµατος MG-63 µε οστεοβλαστικό φαινότυπο. H ηµιµέγιστη ανασταλτική
συγκέντρωση (IC50) οκτώ φυτικών εκχυλίσµατων (Salvia sclarea, Salvia fruticosa,
Sideritis clandestina, Pinus nigra, Crocus sativus, Cichorium spinosum, Cotinus
coggygria, Iris unguicularis) προσδιορίστηκε µέσω της δοκιµασίας ΜΤΤ, αφού
προηγήθηκε χορήγηση των εκχυλισµάτων αυτών σε µεγάλο εύρος συγκεντρώσεων
(7-250 µg/mL). Ακολούθησε 48ωρη χορήγηση των εκχυλισµάτων στα κύτταρα MG-63,
αποµόνωση των πρωτεϊνών και προσδιορισµός της έκφρασης των πρωτεϊνών p62 και
NBR1, που εµπλέκονται στον µηχανισµό της αυτοφαγίας, µέσω εξειδικευµένων elisa
kits. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα εκχυλίσµατα των Salvia sclarea, Iris unguicularis
και Salvia fruticosa ανέστειλαν τα επίπεδα της p62 και της NBR1 κατά 37%, 23% και
15% για την p62 και κατά 20%, 20% και 25% για την NBR1, αντίστοιχα. Αξιοσηµείωτο
είναι ότι τα εκχυλίσµατα Cichorium spinosum και Cotinus coggygria αύξησαν την
έκφραση της p62 κατά πέντε και έξι φορές σε σύγκριση µε τους µάρτυρες.
Συµπερασµατικά, τα φυτικά εκχυλίσµατα που µελετήθηκαν, αφενός ανέστειλαν τον
πολλαπλασιασµό των οστεοβλαστικών κυττάρων MG-63, αφετέρου παρουσίασαν
επιδράσεις στην έκφραση των πρωτεϊνών p62 και NBR1. Τέλος, περαιτέρω έρευνες
απαιτούνται προκειµένου να διαλευκανθεί η εµπλοκή των φυτικών βιοδραστικών
εκχυλισµάτων στο µηχανισµό της αυτοφαγίας αλλά και οι πιθανές εφαρµογές τους στα
µεταβολικά νοσήµατα των οστών.

32

Proccedings of the 37th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences
Volos, May 21-23, 2015

STUDY OF THE EFFECT OF BIOACTIVE PLANT EXTRACTS ON BONE
TURNOVER
Apostolopoulou Katerina1,3, Trimmi Vasiliki1, Makropoulou Maria2, Vontzalidou
Argyro2, Aligiannis Nektarios2, Skaltsounis Alexios-Leandros2, Tenta Roxane1
1. Harokopio University, Department of Nutrition and Dietetics, Kallithea, 17671 2.
University of Athens, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognocy,
Panepistimioupolis, Zografou, 15771 3. University of Ioannina, Department of Biological
Applications and Technologies, Panepistimioupolis, 45110, Ioannina
The aim of this study was to investigate the effect of bioactive plant extracts on bone
metabolism via their administration in osteosarcoma cell line MG-63 with an osteoblastic
phenotype. The half-maximal inhibitory concentration (IC50) of eight plant extracts
(Salvia sclarea, Salvia fruticosa, Sideritisclandestina, Pinusnigra, Crocus sativus,
Cichoriumspinosum, Cotinuscoggygria, Iris unguicularis) was determined in MG-63 cells
by the MTT assay, preceded by administration of these extracts in a wide range of
concentrations (7-250 µg/mL). Then, the proteins were isolated after 48-hour
administration of the extracts in MG-63 cells and the expression of autophagy-related
proteins p62 and NBR1 was studied through specialized elisa kits. The results showed
that the extracts of Salvia sclarea, Iris unguicularis and Salvia fruticosa inhibited the
levels of p62 and NBR1 proteins by 37%, 23% and 15% for p62 and by 20%, 20% and
25% for NBR1, respectively. It is worth mentioning that the extracts of Cichorium
spinosum and Cotinus coggygria increased the expression of p62 levels by five to six
times, compared to the control samples. In conclusion, the plant extracts that were studied
both inhibited the proliferation of osteoblastic MG-63 cells and partly inhibited the
expression of p62 and NBR1 autophagy-related proteins. Finally, further research is
needed in order to clarify the involvement of these bioactive plant extracts in the
mechanism of autophagy and their potential application in metabolic bone diseases.
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ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΤΟΥ Lippia (Aloysia) citriodora:
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΟΥ ΣΕ
ΜΥΕΣ
Αραβίδου Ταµάρα1, Κουκουλάκη Κατερίνα1, Σπυριδοπούλου Κατερίνα1, ΤιπτιρήΚουρπέτη Αγγελική1, Φίτσιου Ελένη1, Βασιλειάδης Σταύρος1, Μπαρδούκη
Χάιδω2, Γαλάνης Αλέξης1, Παππά Αγλαΐα1, Χλίχλια Κατερίνα1
1/Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Πανεπιστηµιούπολη-Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη 2/ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., Αφίδνες
Οι θεραπευτικές και φαρµακευτικές ιδιότητες των αιθέριων ελαίων είναι ευρέως
γνωστές. Το φυτό Lippia (Aloysia) citriodora (Λουΐζα) της οικογένειας Verbenaceae, έχει
ταυτιστεί µε την Ελληνική γη, στην πραγµατικότητα ό µως κατάγεται από την Αµερική
και ήρθε στην Ευρώπη τον 17ο αιώνα. Παρά το ότι είναι γνωστές οι ποικίλες
θεραπευτικές ιδιότητες εκχυλισµάτων λουΐζας, χρησιµοποιείται κυρίως ως
καταπραϋντικό και αντιµικροβιακό, ενώ η αντικαρκινική του δράση δεν έχει µελετηθεί
µέχρι τώρα. Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η αντικαρκινική ενεργότητα αιθέριου
ελαίου του φυτού της λουΐζας σε ένα in vivo συνγονικό µοντέλο αδενοκαρκινώµατος
µαστού σε BALB/C µύες. Παρατηρήθηκε ότι το έλαιο λουΐζας έχει in vitro αντιπολλαπλασιαστική δράση έναντι των DA3 ποντικίσιων καρκινικών κυττάρων του
µαστού. Τα θετικά ευρήµατα των in vitro µελετών οδήγησαν στην προφυλακτική από του
στόµατος χορήγηση ελαίου λουϊζας σε BALB/C µύες, για να διερευνηθεί η ικανότητα in
vivo αναστολής ανάπτυξης του όγκου αφού πρώτα προσδιορίστηκε η επιτρεπτή δόση του
ελαίου για τα πειραµατόζωα σε 13,8 mg/ ηµέρα. Για το σκοπό αυτό εξετάστηκε η δράση
του σε µοντέλο αδενοκαρκινώµατος σε µύες, βασιζόµενο στην υποδόρια χορήγηση DA3
καρκινικών κυττάρων. Καθηµερινή χορήγηση από του στόµατος για 10 ηµέρες, είχε ως
αποτέλεσµατα 40% µείωση του µεγέθους των όγκων σε σχέση µε το µέγεθος αυτών που
ανέπτυξαν οι µύες-µάρτυρες. Η παρούσα µελέτη αποδεικνύει την in vitro και in vivo
αντι-νεοπλασµατική δράση του ελαίου λουΐζας έναντι καρκίνου του µαστού. Απαιτείται
σαφώς περαιτέρω µελέτη για να διερευνηθούν οι στόχοι σε µοριακό επίπεδο καθώς και η
αποτελεσµατικότητα του ως ένας πιθανός αντικαρκινικός παράγοντας.
Η παρούσα µελέτη χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα «Συνεργασία 2011-Συµπράξεις
παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε Εστιασµένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς
Τοµείς» (Κωδ. έργου: 11ΣΥΝ_2_566).
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ESSENTIAL OIL FROM GREEK Lippia (Aloysia) citriodora: PROTECTIVE
EFFECT AGAINST BREAST ADENOCARCINOMA IN MICE
Aravidou Tamara1, Koukoulaki Katerina1, Spyridopoulou Katerina1, TiptiriKourpeti Angeliki1, Fitsiou Eleni1, Vasileiadis Stavros1, Bardouki Haido2, Galanis
Alexis1, Pappa Aglaia1, Chlichlia Katerina1
1/Department of Molecular Biology & Genetics, Democritus University of Thrace, 68100
Alexandroupolis, Greece 2/VIORYL S.A., Afidnes, Greece
Therapeutic and medicinal properties of essential oils are widely known. The plant Lippia
(Aloysia) citriodora, family Verbenaceae, is endemic to Greece but it originated in
America and came to Europe in the 17th century. Despite the well-known therapeutic
properties of extracts from Aloysia citriodora, it is mainly used in palliative care and as
an anti-microbial agent while its anti-tumor activity has not been studied yet. In the
present study we investigated the anti-tumor properties of the essential oil extracted from
the plant Aloysia citriodora on an in vivo syngeneic model of breast adenocarcinoma in
BALB/C mice. The essential oil was found to have significant in vitro anti-proliferative
activity against the murine breast cancer cell line, DA3. These findings led us to
investigate the antitumor effect of the Aloysia oil in vivo, using a DA3 based model of
breast cancer in BALB/c mice. Prophylactic oral administration of a determined biosafe
dose (13.8 mg/day) of Aloysia oil in BALB/C mice for 10 days resulted in a 40%
reduction of tumor volume. This study demonstrates the in vitro and in vivo antineoplastic activity of Aloysia oil against breast adenocarcinoma. Further studies are
required in order to investigate the molecular targets of Aloysia essential oil and its
potential and effectiveness as an anticancer agent.
The present study was funded by a “Cooperation 2011-Partnerships of Production and Research
Institutions in Focused Research and Technology Sectors” grant (Project 11SYN_2_566).
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ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
MENTHA ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Αραµπατζή Αναστασία1, Καρούσου Ρεγγίνα2, Κοκκίνη Στυλιανή2
1/Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική
Εκµετάλλευση Αυτοφυών Φυτών», Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, e-mail: aarampam@bio.auth.gr - 2/Τοµέας
Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Το γένος Mentha θεωρείται ένα από τα πιο δύσκολα γένη της οικογένειας Lamiaceae
όσον αφορά την ταξινοµική οριοθέτηση των ειδών που περιλαµβάνει λόγω της µεγάλης
µορφολογικής τους ποικιλότητας και τον συχνό σχηµατισµό υβριδίων. Σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι ο ταξινοµικός προσδιορισµός αυτοφυών φυτών του γένους
Mentha στο Ν. Φλώρινας (Φυτογεωγραφικό Διαµέρισµα Βορειοκεντρικής Ελλάδας) και
η µέτρηση της περιεκτικότητας των φυτών σε αιθέριο έλαιο (ΑΕ). Συλλέχθηκαν αυτοφυή
φυτά του γένους Mentha από 36 διαφορετικές τοποθεσίες (localities) του Νοµού
Φλώρινας, για τις οποίες δεν υπήρχε προηγούµενη αναφορά εξάπλωσής τους. Η συλλογή
έγινε κατά τον µήνα Αύγουστο του 2014 όταν τα φυτά ήταν σε πλήρη ανθοφορία. Με
βάση τη µορφή της ταξιανθίας (άνθη που σχηµατίζουν σπονδύλους, στάχυ ή επάκριο
κεφάλιο), τον τύπο του τριχώµατος της κάτω επιφάνειας των φύλλων (απλές ή και
διακλαδισµένες) και την ύπαρξη ή µη σπερµάτων προέκυψε ότι αυτά ανήκουν σε
τέσσερα είδη, τα M. pulegium (υπογένος Pulegium), M. aquatica, M. longifolia και M.
spicata (υπογένος Menthastrum). Ακόµη σε µία τοποθεσία βρέθηκε και το στείρο υβρίδιο
M. x villoso-nervata (Μ. longifolia x M. spicata). Η µέτρηση της περιεκτικότητας σε ΑΕ
των υπέργειων τµηµάτων των φυτών που συλλέχθηκαν έγινε µε τη µέθοδο της
υδροαπόσταξης µε συσκευές τύπου Clevenger. Η χαµηλότερη τιµή περιεκτικότητας σε
ΑΕ καταγράφηκε στο είδος M. spicata (0,66 mL 100g-1 DW) και η υψηλότερη στο M.
pulegium (3,10%). Για τα είδη M. aquatica, M. longifolia και M. spicata είναι οι πρώτες
αναφορές για την περιεκτικότητα σε ΑΕ από το Φυτογεωγραφικό Διαµέρισµ α
Βορειοκεντρικής Ελλάδας.
Ευχαριστίες για την οικονοµική υποστήριξη: ΕΣΠΑ - Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο της
Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ (NATURAL AROMA- 4204)
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TAXONOMY AND ESSENTIAL OILS OF MENTHA PLANTS IN THE
PREFECTURE OF FLORINA
Arampatzi Anastasia1, Karousou Regina2, Kokkini Styliani2
1/Postgraduate Studies Programme “Conservation of Biodiversity and Sustainable
Exploitation of Native Plants”, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
54124 Thessaloniki, Greece, e-mail: aarampam@bio.auth.gr - 2/Department of Botany,
School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece
The genus Mentha is one of the most difficult genera of Lamiaceae family, regarding the
taxonomic identification of species because of the great morphological diversity and the
frequent formation of hybrids between them. The aim of this work is the taxonomy of
Mentha plants grown wild in the prefecture of Florina (floristic region North Central
Greece) and the measurement of their essential oil content. Plant collection took place
from 36 different localities, where Mentha occurrence was not previously mentioned.
Above-ground samples of full-flowering plants were collected in August 2014. Their
taxonomic identification of Mentha plants collected was mainly based on the type of their
inflorescence (many-flowered distant verticillasters, spike or terminal head), the type of
non-glandular hairs on the lower surface of leaves (occurrence of branched or only
simple hairs) and the presence or absence of seeds. The results showed that the collected
plants belong to four species: M. pulegium (subgenus Pulegium), M. aquatica, M.
longifolia, and M. spicata (subgenus Menthastrum). Furthermore, the sterile hybrid M. x
villoso-nervata (Μ. longifolia x M. spicata) was found grown wild in one location. Aerial
parts of the plant material subjected to steam distillation using a Clevenger apparatus.
The lowest rate of essential oil content was measured in M. spicata (0,66 mL 100g-1
DW) and the highest in M. pulegium (3,10%). The essential oil content of the species M.
aquatica, M. longifolia and M. spicata is firstly reported for the floristic region of NorthCentral Greece.
Financially supported by the National Strategic Reference Framework (NSRF), Research
Funding Programme of the Action ARISTEIA II (NATURAL AROMA-4204)

37

Πρακτικά 37ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Βόλος, 21-23 Μαΐου 2015

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΙΝΟΛΗΣ-Α ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ ΤΟΥ
ΦΥΤΟΥ Zea mays
Αρσένη Ερµιόνη-Μακεδονία, Ελευθερίου Π. Ελευθέριος, Παντερής Εµµανουήλ
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124
Θεσσαλονίκη
Η δισφαινόλη-Α (BPA) είναι µια οργανική ένωση µε ευρεία χρήση στη βιοµηχανία ως
πλαστικοποιητής. Ως αποτέλεσµα, µεγάλες ποσότητες ΒΡΑ απελευθερώνονται και
ρυπαίνουν το έδαφος και το νερό. Οι αρνητικές συνέπειές της για τα ζώα και τον
άνθρωπο είναι καλά τεκµηριωµένες, ενώ αντίθετα υπάρχει έλλειψη δεδοµένων για την
τοξικότητά της στα φυτά. Στην παρούσα µελέτη, διερευνήθηκε η επίδραση της ΒΡΑ στον
κυτταροσκελετό και την οντογένεση των στοµατικών συµπλόκων στο φύλλο του φυτού
Zea mays. Εφαρµόσθηκε ανοσοσήµανση των µικροσωληνίσκων και χρώση της Fακτίνης µε φαλλοϊδίνη, και τα δείγµατα εξετάσθηκαν µε συνεστιακό µικροσκόπιο
σάρωσης ακτίνων laser. Η ΒΡΑ προκάλεσε αναδιοργάνωση του περιφερειακού
κυτταροσκελετού, τόσο των µικροσωληνίσκων όσο και των νηµατίων F-ακτίνης, σε µη
φυσιολογικά πρότυπα. Ιδιαίτερα, τα νηµάτια F-ακτίνη σχηµάτιζαν φαρδιές δέσµες ή,
συχνά, άτυπες δακτυλιοειδείς διατάξεις . Σε µητρικά παραστοµ ατικών κυττάρων
παρατηρήθηκε ασυµφωνία της θέσης των πυρήνων, σε σχέση µε την οργάνωση και τη
θέση των πολικών συναθροίσεων F-ακτίνης και την οργάνωση της προπροφασικής ζώνης
µικροσωληνίσκων. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο κυτταροσκελετός αποτελεί στόχο
της τοξικότητας της ΒΡΑ σε φυτικά κύτταρα. Επίσης, υποστηρίζεται ότι οι πολικές
συναθροίσεις της F-ακτίνης των µητρικών των παραστοµ ατικών κυττάρων δεν
εµπλέκονται στην καθιέρωση πολικότητας και την πολική τοποθέτηση του πυρήνα σε
αυτά.
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THE EFFECT OF BISPHENOL-A ON DEVELOPING LEAVES OF THE PLANT
Zea mays
Arseni Ermioni-Makedonia, Eleftheriou P. Eleftherios, Panteris Emmanuel
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124
Thessaloniki
Bisphenol-A (BPA) is an organic compound, widely used in industry as a plasticizer. As a
result, the soil and water are contaminated by large amounts of waste BPA. The adverse
effects of BPA on animals and humans are well documented, while there are few data
available about its toxicity on plants. In the present study, the effects of BPA on the
cytoskeleton and the ontogenesis of stomatal complexes in developing leaves of Zea
mays was investigated. Immunostaining of microtubules and phalloidin staining of Factin were applied. The specimens were observed with a confocal laser scanning
microscope. BPA treatment resulted in thorough reorganization of cortical microtubules
and F-actin in abnormal patterns. In particular, F-actin appeared highly bundled, often
organized in ring-shaped configurations. In subsidiary cell mother cells, the positioning
of nuclei did not match the recruitment and location of F-actin patches, nor the
organization of preprophase microtubule bands. The above data reveal that plant
cytoskeleton is a target of BPA toxicity. Furthermore, the data support that F-actin patch
is not involved in establishment of polarity in subsidiary cell mother cells.
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ΤΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΥ ΔΙΑΥΛΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ
ΠΡΟΒΑΤΟΥ
Αρσενοπούλου Ζωή1, Μολυβδάς Πασχάλης-Αδάµ1, Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος2,
Ζαρογιάννης Σωτήριος 1,2, Χατζόγλου Χρυσή 1,2
1/Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τµήµα Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας, Λάρισα - 2/Πνευµονολογική Κλινική, Τµήµα Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών
Υγείας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Η έκθεση σε τεχνητά νανοσωµατίδια έχει ήδη σχετιστεί µε παθολογικές καταστάσεις του
πνεύµονα και του υπεζωκότα όπως φλεγµονή, ίνωση και καρκίνος. Τα νανοσωµατίδια
αργύρου χρησιµοποιούνται ευρέως σε πληθώρα προϊόντων αυξάνοντας την πιθανότητα
έκθεσης των καταναλωτών. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση των
πιθανών επιδράσεων τεχνητών νανοσωµ ατιδίων αργύρου στη λειτουργία του
επιθηλιακού διαύλου νατρίου (ENaC) τοιχωµατικού υπεζωκότα προβάτου. Ο ENaC είναι
ο κύριος δίαυλος αγωγής νατρίου και παίζει ρόλο στην απορρόφηση του υπεζωκοτικού
υγρού. Με τη διάταξη Ussing καταγράφηκε η µεταβολή του ιοντικού ρεύµατος (ISC) και
της διαµεσοθηλιακής αντίστασης (RTM) τοιχωµατικού υπεζωκότα προβάτου µετά την
προεπώαση του ιστού µε σφαιρικά νανοσωµατίδια αργύρου µεγέθους 20 και 60 nm για
30 λεπτά. Η επίδραση των νανοσωµατιδίων αργύρου στη λειτουργία του ENaC
µελετήθηκε µε την προσθήκη του αναστολέα αµιλορίδη (10-5Μ) στην κορυφαία
επιφάνεια για να εκτιµηθεί η ιοντική του διαπερατότητα. Τα νανοσωµατίδια αργύρου των
20 nm (2µg/ml) αύξησαν το ISC που διέρχεται µέσω του ENaC αυξάνοντας έτσι τη
διακυτταρική µεταφορά νατρίου, υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία του ENaC αυξάνεται.
Τα νανοσωµατίδια αργύρου των 60 nm δεν προκάλεσαν σηµαντική µεταβολή στo ISC. H
RTM του τοιχωµατικού υπεζωκότα προβάτου δεν µεταβλήθηκε, υποδηλώνοντας απουσία
επίδρασης στις στενές συνδέσεις µεταξύ των µεσοθηλιακών κυττάρων του ιστού. Αυτά
τα στοιχεία δείχνουν ότι τα νανοσωµατίδια αργύρου αυξάνουν τη λειτουργία του ENaC
στον τοιχωµατικό υπεζωκότα προβάτου και αυτή η δράση εξαρτάται από το µέγεθος των
νανοσωµατιδίων αργύρου.
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SILVER NANOPARTICLES ENHANCE THE FUNCTION OF THE
EPITHELIAL SODIUM CHANNEL ON PARIETAL SHEEP PLEURA
Arsenopoulou Zoi1, Molyvdas Paschalis-Adam1, Gourgoulianis Konstantinos2,
Zarogiannis Sotirios 1,2, Hatzoglou Chrissi 1,2
1/Laboratory of Physiology, Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University
of Thessaly, Larissa - 2/Clinic of Respiratory Medicine, Faculty of Medicine, School of
Health Sciences, University of Thessaly, Larissa
Exposure to engineered nanoparticles (NPs) has already been associated with
pathological conditions of the lung and pleura, such as inflammation, fibrosis and cancer.
Silver (Ag) NPs are widely used in a large number of products increasing the possibility
of consumer exposure. The aim of this study was to investigate the possible effects of
engineered AgNPs on the function of the epithelial sodium channel (ENaC) on parietal
sheep pleura. The ENaC is the main channel of sodium transport and plays a role in the
absorption of pleural fluid. Τhe short circuit current (ISC) and the transmesothelial
resistance (RTM) of sheep parietal pleura was monitored in Ussing chambers after the
preincubation of the tissue with spherical AgNPs of 20 nm and 60 nm in size for 30 min.
The effect of AgNPs on the function of ENaC was studied by the addition of the inhibitor
amiloride (10-5M) in the apical membrane to estimate the ionic permeability. AgNPs (20
nm; 2 µg/ml) increased the ISC passing through ENaC, thus increasing the transcellular
transport of sodium, indicating that ENaC function is enhanced by this treatment. AgNPs
of 60nm had no significant effects in the ISC. The RTM of the sheep parietal pleura was
not altered, suggestive of no effects on the tight junctions between tissue mesothelial
cells. These data show that AgNPs increase ENaC activity on parietal sheep pleura and
this effect depends on the size of AgNPs.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΟΣ (ΟΞΙΚΟΥ ΑΙΘΥΛΕΣΤΕΡΑ) ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ
SIDERITIS CLANDESTINA SUBSP. PELOPONNESIACA ΣΤΗΝ AΓΧΩΔΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΗΡΑΙΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ ΜΥΩΝ
Ατσοπάρδη Κ.1₊, Δηµάκη Β.Δ.2₊, Κοκκόσης Α.Γ.1, Γεωργάτος Ο.1, Ιατρού Γ.3,
Μαργαρίτη Μ.1, Λάµαρη Φ.Ν.2
1Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών,
26504, Ρίο, Ελλάδα 2Εργαστήριο Φαρµακογνωσίας & Χηµείας Φυσικών Προϊόντων,
Τµήµα Φαρµακευτικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26504, Ρίο, Ελλάδα 3Τοµέας Βιολογίας
Φυτών, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26504, Ρίο, Ελλάδα ₊Ίση συµµετοχή
Το γένος Sideritis ανήκει στην οικογένεια Lamiaceae και περιλαµβάνει 150 περίπου είδη,
τα οποία εντοπίζονται στην περιοχή της Μεσογείου. Στην παρούσα εργασία,
χρησιµοποιήθηκε το φυτό Sideritis clandestina subsp. peloponnesiaca για την παρασκευή
εκχυλισµάτων µε ποικίλους διαλύτες. Έγινε διαβροχή των εναέριων τµηµάτων της
δρόγης σε οργανικούς διαλύτες, µε σειρά αυξανόµενης πολικότητας: πετρελαϊκό αιθέρα,
οξικό αιθυλεστέρα και µεθανόλη σε θερµοκρασία δωµατίου για 24 ώρες. Επιλέχθηκε το
εκχύλισµα του οξικού αιθυλεστέρα (ταυτοποιήθηκε µε GC-MS και χρωµατοµετρικές
µεθόδους) για να διερευνηθεί εάν η χορήγηση του επηρεάζει το συµπεριφορικό δείκτη
του άγχους/φόβου σε θηλυκούς γηραιούς µύες 16 µηνών. Τα ζώα χωρίστηκαν τυχαία σε 2
οµάδες (n=6). Η πρώτη ο µάδα αποτελείτο από θηλυκούς γηραιούς µυς στους οποίους
έγινε χορήγηση του φυτικού εκχυλίσµατος διαλυµένο σε φυσιολογικό ορό σε 15%
διµεθυλοσουλφοξείδιο (DMSO). Η δεύτερη οµάδα περιελάµβανε αντίστοιχους θηλυκούς
γηραιούς µυς ως µάρτυρες. Το εκχύλισµα χορηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκά (100 mg/Kg
βάρους σώµατος ), για 3 συνεχείς µέρες. Η δοκιµ ασία του θιγµοτακτισµ ού
πραγµατοποιήθηκε 24 ώρες µετά την τελευταία δόση. Η αγχώδης συµπεριφορά
εκτιµήθηκε καταµετρώντας για 10 min: α) το χρόνο που τα πειραµατόζωα παρέµεναν
κοντά στα τοιχώµατα της συσκευής ανοιχτού πεδίου (χρόνος θιγµοτακτισµού) και β) τον
αριθµό των εισόδων των µυών στο κεντρικό τετράγωνο της συσκευής. Τα αποτελέσµατα
έδειξαν ότι ο χρόνος θιγµοτακτισµού στους θηλυκούς γηραιούς µύες µετά τη χορήγηση
του φυτικού εκχυλίσµατος µειώθηκε στατιστικώς σηµαντικά κατά 13.6%. Επίσης
στατιστικώς σηµαντική ήταν η αύξηση (90.39%) του αριθµού των εισόδων στο κεντρικό
τετράγωνο της συσκευής. Οι ανωτέρω παρατηρήσεις υποδεικνύουν αγχολυτική δράση
του υπό µελέτη εκχυλίσµατος, ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη τόσο η διερεύνηση
πιθανών θετικών αλλαγών σε νευροχηµικούς δείκτες, όσο και η επέκταση της µελέτης σε
περαιτέρω παρασκευασθέντα εκχυλίσµατα.
Μερική υποστήριξη από το Ενδοπανεπιστηµιακό Δίκτυο του Πανεπιστηµίου Πατρών, BIOFLORA
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EFFECT OF THE SIDERITIS CLANDESTINE SUBSP PELOPONNESIACA
EXTRACT (ETHYLACETATE) ON THE ANXIETY OF AGED FEMALE MICE
Atsopardi K .1₊, Dimaki V.D.2₊, Kokkosis A.G.1, Georgatos O.1, Iatrou G.3,
Margarity M.1, Lamari F.N.2
1Laboratory of Human and Animal Physiology, Department of Biology, University of
Patras, 26504, Rio, Greece 2Laboratory of Pharmacognosy & Chemistry of Natural
Products, Department of Pharmacy, University of Patras, 26504, Rio, Greece 3Division
of Plant Biology, Department of Biology, University of Patras, 26504, Rio, Greece
₊Equal participation
The genus Sideritis (Lamiaceae) comprises about 150 species distributed in the
Mediterranean region. In the current study the plant Sideritis clandestine subsp.
peloponnesiaca was used for the production of extracts with the help of a range of
solvents. The air-dried samples of the aerial part of the plant were macerated with a
variety of solvents based on gradient polarity: petroleum ether, ethylacetate and methanol
at room temperature for 24h. The ethylacetate extract (analyzed with GC-MS and other
chromatometric methods) has been chosen in order to investigate whether its
administration affected the behavioral indice of anxiety/fear in aged female mice (16
months). The animals were randomly divided into two groups (n=6). The first group had
aged female mice which were administrated with the plant extract diluted in saline in
dimethylsulfoxide (DMSO). The second had respective aged female mice as a control
group. The extract was intraperitoneally injected (100 mg/Kg body weight) for 3
consecutive days. The thigmotactism test was conducted 24h after the administration of
the last dose. Anxiety was assessed by measuring for 10 min: a) the time mice spent
remained close to the walls of the open field apparatus (thigmotaxis time) and b) the
number of the entries in the central square. The extract administration reduced
significantly (13.6%) the thigmotaxis time of the aged female mice. Moreover, the entries
in the central square of the apparatus were significantly increased (90.39%). In
conclusion the present results show that Sideritis extract engendered anxiolytic behavior
and the further examination of the potential positive changes in neurochemical indicators
as well as the research other produced extracts, is deemed crucial.
Partially supported by BIOFLORA, network of the University of Patras
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Η ΒΙΤΑΜΙΝΗ D ΕΠΑΓΕΙ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ mRNA ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ
CYLD ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ U937
Βάιου Μαρία, Ιωσηφίδης Σταύρος, Μόσιαλος Γεώργιος, Μουλάς Ανάργυρος
1Εργαστήριο Βιοχηµείας, Τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Θεσσαλίας, Περιφερειακή
Λάρισας Τρικάλων, 41110 Λάρισα. 2Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης.
Η βιταµίνη D µέσω του ενεργού της µεταβολίτη 1,25(OH)2D (1,25D) εµπλέκεται στις
διαδικασίες της ανοσολογικής απόκρισης και της διαφοροποίησης των κυττάρων του
αιµοποιητικού συστήµατος επηρεάζοντας µεταξύ άλλων το σηµατοδοτικό µονοπάτι του
NF-kB. Το γονίδιο Cyld κωδικοποιεί την πρωτεΐνη CYLD, ένα ένζυµο αποουβικιτίνωσης
µε ογκοκατασταλτικό και ανοσορυθµιστικό ρόλο που επίσης εµπλέκεται στο
σηµατοδοτικό µονοπάτι του NF-kB. Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η πιθανή
συσχέτιση της βιταµίνης D µε την έκφραση του γονιδίου Cyld. Κύτταρα της σειράς
U937, ένα µοντέλο διαφοροποίησης των µονοκυττάρων, καλλιεργήθηκαν για 48 ώρες µε
ή χωρίς 10nM 1,25D. Στο τέλος των 48 ωρών ελέγχθηκε µε κυτταροµετρία ροής η
έκφραση των δεικτών διαφοροποίησης CD14 και CD11b. Τα κύτταρα συλλέχθηκαν,
έγινε αποµόνωση mRNA και µετρήθηκε η σχετική έκφραση του mRNA του Cyld µε RTPCR. Διαπιστώθηκε διαφοροποίηση των κυττάρων U937 στην οµάδα που επωάστηκε µε
1,25D από την αυξηµένη έκφραση των CD14 και CD11b. Επιπλέον η έκφραση του
mRNA του Cyld ήταν µεγαλύτερη σε σχέση µε την ο µάδα ελέγχου. Για πρώτη φορά
διαπιστώνεται µια πιθανή σχέση µεταξύ βιταµίνης D και ρύθµισης της έκφρασης του
γονιδίου Cyld. H σηµασία της επαγωγής του Cyld στην διαφοροποίηση των κυττάρων
U937 χρειάζεται περεταίρω µελέτη.
Η έρευνα αυτή συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό
Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ . Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.
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VITAMIN D INDUCES THE EXPRESSION OF THE CYLD PROTEIN mRNA IN
U937 CELLS
Vaiou Maria1, Iossifidis Stavros1, Mosialos George2, Moulas Anargyros1
1Laboratory of Biochemistry, Department of Agricultural Technology, Technological
Education Institute TEI of Thessaly. Periferiaki Larisas Trikalon, 41110 Larissa, Greece.
2 Department of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
The active metabolite of vitamin D 1,25(OH)2D (1,25D) is involved in the processes of
immune response and differentiation of the hematopoietic system cells, affecting amongst
others the transcriptional path of NF-kB. The cyld gene encodes CYLD protein, a
deubiquitinating enzyme with tumor suppressing and immune regulating functions, also
involved in the NF-kB path. In the present study, the possible relation of vitamin D with
CYLD was investigated. U937 cells, a model of monocyte differentiation, were cultured
for 48 hours with or without 10 nM 1,25D. At the end of the 48 hour period the
expression of the differentiation markers CD14 and CD11b was measured with flow
cytometry. The cells were collected, mRNA was extracted and the quantity of the Cyld
mRNA was measured with RT-PCR. The differentiation of the U937 cells in the group
treated with 1,25D was assessed by the increased expression of CD14 and CD11b.
Additionally the expression of the Cyld mRNA was higher in comparison with the
control group. For the first time a relationship between vitamin D and Cyld gene
regulation is observed. The significance of the induction of Cyld in the differentiation of
U937 cells needs further investigation.
This research was co-financed by the European Union (European Social Fund- ESF) and
national funds through the Operational Program Education and Life-Long Learning of the
National Strategic Reference Framework, Research Project Archimedes III, Investment in the
Society of knowledge.
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ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
Βαλάκος Δηµήτριος Ε., Σµυρνής Νικόλαος
ΕΠΙΨΥ/ Σωρανού του Εφεσίου 2, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα
Οι οφθαλµικές κινήσεις και το νευροφυσιολογικό υπόβαθρό τους είναι ένας από τους
βασικούς τοµείς έρευνας στη γνωσιακή νευροεπιστήµη. Λόγω του γεγονότος ότι
δεδοµένα οφθαλµοκινητικότητας σχετίζονται µε την εµφάνιση και την εξέλιξη ψυχικών
και νευροαναπτυξιακών νόσων, ερευνητικές οµάδες αναπτύσσουν δοκιµασίες οι οποίες
εξετάζουν τις διαφορετικές πτυχές του οφθαλµικινητικού συστήµατος. Το πρόβληµα που
δηµιουργείται έγκειται στο ότι η ίδια δοκιµασία από ερευνητική ο µάδα σε ερευνητική
οµάδα διαφέρει, και ότι είναι σπάνια η ύπαρξη µεγάλου αριθµού συµµετεχόντων που
έχουν εκτελέσει πάνω από µία δοκιµασία. Σκοπός της εργασίας είναι να αναδειχθεί το
κοινό νευροφυσιολογικό υπόβαθρο µεταξύ πέντε διαφορετικών δοκιµασιών (saccade test,
anti-saccade test, closed-loop smooth pursuit, open loop smooth pursuit, fixation tast) σε
ένα µεγάλο δείγµα (περίπου 2000 υγειών ατόµων). Η εργασία αυτή αποτελεί µία µεταανάλυση των δεδοµένων του προγράµµατος ASPIS (Athens Study on Psychosis
Proneness and Incidence of Schizophrenia) της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ, και
εφαρµόστηκε πολυπαραγοντική ανάλυση, προκειµένου να αναδειχθούν εύρωστες
συσχετίσεις µεταξύ των παραµέτρων διαφορετικών δοκιµασιών. Τα αποτελέσµατα
προτείνουν την οµαδοποίηση των παραµέτρων των δοκιµασιών ανάλογα µε το ποσοστό
εµπλοκής γνωσιακών µηχανισµών στην κάθε δοκιµασία έναντι του ποσοστού εµπλοκής
σακαδικών αντανακλαστικών κινήσεων. Επιπλέον, δίνεται έµφαση στην επιρροή των
προ-σακκαδικών κινήσεων στην εκτέλεση πιο απαιτητικών δοκιµασιών. Εν κατακλείδι, η
εργασία αποκαλύπτει το κοινό βιολογικό υπόβαθρο που υπάρχει µεταξύ των δοκιµασιών,
κάτι το οποίο δεν είχε επιτευχθεί στο παρελθόν λόγω της εφαρµογής συµβατικών
στατιστικών µεθόδων και της υψηλής ετερογένειας των δειγµάτων.
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DIFFERENT OCCULOMOTOR TASKS ARE NOT SO DIFFERENT
Valakos Dimitrios E., Smyrnis Nikolaos
U.M.H.R.I/ 2, Soranou tou Efesiou Str. GR-115 27 Athens
Eye movements and their neurophysiological background is one of the key areas of
research in cognitive neuroscience. Because eye movement data are associated with the
occurrence and progression of mental and neurodevelopmental diseases, research groups
develop tests which examine different aspects of occulomotor system. The problem that
arises is that the same task varies among different research groups, and rarely there is a
large number of participants having performed more than one test. The purpose of this
study is to highlight the common neurophysiological background between five different
tests (saccade test, anti-saccade test, closed-loop smooth pursuit, open loop smooth
pursuit, fixation tast) in a large sample (approximately 2000 healthy individuals). This
work is a meta-analysis of data from the ASPIS program (Athens Study on Psychosis
Proneness and Incidence of Schizophrenia) School of Medicine, University of Athens, in
which we applied multivariate analysis to identify robust correlations between the
parameters of different tests. The results suggest the grouping of the parameters of the
tasks proportionally to the involvement of cognitive mechanisms in each test, against the
involvement of saccade reflex movements. Moreover, emphasis is given on the influence
of pro-saccades in the performance at more cognitively demanding tests. In conclusion,
the work discloses the common biological background that exists among the tasks, which
has not been achieved in the past due to the application of conventional statistical
methods and due to the high heterogeneity of the sample.
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ΕΜΠΛΟΚΗ ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Βαλάκος Δηµήτριος Ε.1, Μυλωνάς Δηµήτριος 1, D' Avossa Giovanni 3, Σµυρνής
Νικόλαος1,2
1 ΕΠΙΨΥ/ Σωρανού του Εφεσίου 2, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα.2 Α’ Ψυχιατρική Κλινική,
Αιγινήτειο Νοσοκοµείο. Τµήµα Ιατρικής, EKPA.,3 School of Psychology, University of
Bangor
Η διερεύνηση των µηχανισµών που διέπουν την προσοχή (attention) αποτελεί ένα από τα
σηµαντικότερα πεδία έρευνας στη γνωστική νευροεπιστήµη. Η παρούσα έρευνα
περιλαµβάνει τη διερεύνηση των µηχανισµών που αφορούν στη χωρική προσοχή,
σχεδιάζοντας µία παραλλαγή της δοκιµασίας του Posner (Posner’s cueing paradigm). Το
πείραµα αυτό περιλαµβάνει την εστίαση κάθε συµµετέχοντος σε κεντρικό σηµείο
(fixation), ακολουθούµενη από την εµφάνιση ενός βέλους που αποτελεί το στοιχείο (cue)
και πληροφορεί για την πιθανή θέση εµφάνισης ενός στόχου που συνιστά το ερέθισµα
(stimulus), µε αποτέλεσµα τη µετατόπιση της προσοχής σε αυτό το σηµείο. Ο στόχος
εµφανίζεται ή δεξιά ή αριστερά σε ειδικά παράθυρα επαληθεύοντας ή όχι την ένδειξη του
βέλους. Στην προτεινόµενη µεθοδολογία της παραλλαγής, εισάγεται και ο παράγοντας
αξιοπιστίας, δηλαδή το κατά πόσο το στοιχείο που εµφανίζεται παρέχει αξιόπιστη
πληροφορία για τη θέση εµφάνισης του ερεθίσµατος, ενώ οι θέσεις εµφάνισης του
ερεθίσµατος είναι οι γωνίες ενός νοητού τετραγώνου. Σκοπός της µελέτης ήταν η
εξέταση του κατά πόσο η µετατόπιση της προσοχής περιλαµβάνει γνωσιακούς
µηχανισµούς, κάτι το οποίο επιτυγχάνεται µέσω του παράγοντα εµπιστοσύνης του
βέλους. Οι συµµετέχοντες ανήκαν στον φυσιολογικό πληθυσµό και αφορούσαν φοιτητές
µέχρι και 23 ετών. Κατά τη διάρκεια κάθε πειράµατος λάµβανε χώρα καταγραφή
συµπεριφορικών παραµέτρων όπως ο λανθάνων χρόνος απόκρισης (Reaction Time), ενώ
για την νευροαπεικόνιση χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των προκλητών δυναµικών (EventRelated Potentials). Τα συµπεριφορικά αποτελέσµατα φανερώνουν την κατάργηση του
αποτελέσµατος της εγκυρότητας (validity effect) όταν το βέλος είναι µη αξιόπιστο. Όσον
αφορά στα προκλητά δυναµικά, δεν αναδείχθηκε το αναµενόµενο από την βιβλιογραφία
P300, ενώ εµφανίζεται αντί αυτού ένα εύρωστο αρνητικό δυναµικό στις µετωπιαίες και
κροταφικές περιοχές, το Ν400, γεγονός που επαληθεύει την υπόθεση εµπλοκής
γνωσιακών µηχανισµών στην µετατόπιση της προσοχής.
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INVOLVEMENT OF COGNITIVE MECHANISMS IN ATTENTIONAL SHIFT
Valakos Dimitrios E.1, Mylonas Dimitrios 1, D' Avossa Giovanni3, Smyrnis
Nikolaos1,2
1 U.M.H.R.I/ 2, Soranou tou Efesiou Str. GR-115 27 Athens.2 1st Department of
Phychiatry, Aiginitio Hospital, Medical School NKUA. 3 School of Psychology,
University of Bangor UK
The mechanisms underlying attention is one of the most important research fields in
cognitive neuroscience. This research involves the investigation of mechanisms related to
spatial attention, designing a modulation of Posner's cueing paradigm. The former
experiment involves the focus of each participant in a central location (fixation), followed
by the appearance of an arrow (cue) informing about the possible display position of a
target which is the stimulus, resulting in attentional shift at this point. The object appears
either right or left in special windows verifying whether or not the information of the
arrow. In the methodology of this experiment, the reliability factor is introduced, i.e.
whether the cue provides reliable information on the display position of the stimulus. The
stimulus display positions were defined as the corners of a virtual square. The purpose of
the research was to identify wether attentional shift includes cognitive mechanisms or
not, which is examined through the insertion of the reliability factor. Participants were
part of the normal population and concerned students up to 23 years. Behavioral
parameters were recorded during each experiment such as Reaction Time, while for the
neuroimaging part we used the Event-Related Potentials method. The results confirm
previous research on behavioral parameters and reveal new evidencefort the
neurophysiology highlighting the P300 component when the cue realibility is not for
granted. Finally, it is worth to mention the unprecedented for such experiments presence
of a robust negative potential with latency over 400 ms after the onset of the stimulus in
fronto-temporal areas, revealing a semantic violation in the experiment design
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ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ D6S1043 ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Βαλέτα Μαρίνα, Κουβάτση Αναστασία
Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ,
Πανεπιστηµιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη
Για πολλά χρόνια στην ανάλυση γενετικής ταυτοποίησης χρησιµοποιείται ένας βασικός
πυρήνας δεικτών STRs. Πρόσφατα προστίθενται και άλλοι συµπληρωµατικοί δείκτες,
προκειµένου να βελτιωθεί η διακριτική ικανότητα κατά την ταυτοποίηση ατόµων ή τον
έλεγχο της συγγενικής σχέσης. Ο D6S1043 είναι ένας σχετικά νέος δείκτης STR που
περιλαµβάνεται σε δύο πρόσφατα εµπορικά DNA κιτ για ιατροδικαστικές αναλύσεις.
Στην Ευρώπη, ο πολυµορφισµός του D6S1043 έχει µελετηθεί σε 312 δείγµατα από το
γερµανικό πληθυσµό και 157 ευρωπαϊκά δείγµατα που προέρχονται από το CEPH
Human Genome Diversity Panel. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί
ο πολυµορφισµός του δείκτη D6S1043 στον ελληνικό πληθυσµό, µε στόχο τη δηµιουργία
βάσης δεδοµένων µε συχνότητες αλληλοµόρφων και την εκτίµηση της χρήσης του στην
γενετική ταυτοποίηση. Μέχρι τώρα, αναλύθηκε το DNA από 84 τυχαία άτοµα του
ελληνικού πληθυσµού µε αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης και ηλεκτροφόρηση
πολυακρυλαµίδης ακολουθούµενη από χρώση νιτρικού αργύρου. Τα µεγέθη των
αλληλοµόρφων επιβεβαιώθηκαν µε αλληλούχηση. Ανευρέθηκαν εννέα αλληλόµορφα µε
συχνότητες που κυµαίνονταν από 0,018 (αλληλόµορφο 10) έως 0,304 (αλληλόµορφο 11).
Οι συχνότητες των αλληλοµόρφων ήταν στο εύρος εκείνων που αναφέρθηκαν ήδη στους
ευρωπαϊκούς πληθυσµούς. Η τιµή του βαθµού ετεροζυγωτίας (HET) και του βαθµού
περιεχόµενης πληροφορίας πολυµορφισµού (PIC) είναι 0,825 και 0,750 αντίστοιχα. Οι
ιατροδικαστικές παράµετροι, δηλαδή η διακριτική ικανότητα (PD) και η πιθανότητα
αποκλεισµού πατρότητας (ΡΕ) υπολογίστηκαν να είναι 0,919 και 0,647 αντίστοιχα. Τα
αποτελέσµατά µας υποστηρίζουν τα προηγούµενα για τους ευρωπαϊκούς πληθυσµούς.
Στον ελληνικό πληθυσµό ο δείκτης D6S1043 έχει υψηλές τιµές ετεροζυγωτίας και
περιεχόµενης πληροφορίας πολυµορφισµού, οπότε αποτελεί ένα χρήσιµο δείκτη για
πληθυσµιακές γενετικές µελέτες. Είναι ένας ιδιαίτερα πολυµορφικός και πληροφοριακός
δείκτης STR, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην ανάλυση γενετικής ταυτοποίησης.
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GENETIC POLYMORPHISM OF D6S1043 STR LOCUS IN THE GREEK
POPULATION
Valeta Marina, Kouvatsi Anastasia
Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology,
Aristotle University of Thessaloniki, Campus, 54124, Thessaloniki
For many years a core of STR markers has been established for forensic analysis.
Recently supplementary STRs are added to them in order to improve the discrimination
power in identity and relationship testing. The D6S1043 is a relatively new marker that
appears in two new commercial forensic DNA testing kits. In Europe, the D6S1043
variability has been studied in 312 samples from the German population and 157
European samples coming from the CEPH Human Genome Diversity Panel. The aim of
this study was to investigate the polymorphism of the D6S1043 locus in the Greek
population, in order to construct a database with allele frequencies and to evaluate its
significance in forensic analysis. Up to now the DNA from 84 unrelated Greek
individuals was analyzed by polymerase chain reaction and polyacrylamide gel
electrophoresis followed by silver staining. Allele sizes were confirmed by sequencing.
Nine alleles were observed with frequencies ranged from 0,018 (allele 10) to 0,304 (allele
11). Allele frequencies were in the range reported already in European populations. The
values of heterozygosity (HET) and the polymorphic information content (PIC) are 0.825
and 0.75 respectively. Forensic statistical parameters comprising power of discrimination
(PD) and power of exclusion from paternity (PE) were calculated to be 0.919 και 0.647
respectively. Our results support the previous ones from European populations. In the
Greek population D6S1043 locus has a high heterozygosity value and polymorphic
information content, so it represents a useful marker for population genetic studies. It is a
highly polymorphic and informative STR marker that could be used in forensic testing.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΓΟΝΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ 1000GENOMES
Βασίλαρου Μ.1, Τοπαλούδη Α.1, Τσέτσος Φ.1, Δρινέας Π.2, Γούναρη Ε.3,
Μεταλλινού Χ.1, Γαλάνης Α.1, Γιαννάκη Ε.3, Σταµατογιαννόπουλος Γ.4, Πάσχου Π.1
1/Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκριτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα 2/Τµηµα Πληροφορικής, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy,
NY, United States of America 3/Τµήµα Αιµατολογίας, Νοσοκοµείο Γεώργιος
Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 4/Τµήµα Ιατρικής και Επιστηµών Γονιδιώµατος,
University of Washington, Seattle, WA, United States of America
Με την αλµατώδη τεχνολογική εξέλιξη των τελευταίων χρόνων, έχουν αυξηθεί
θεαµατικά οι γενετικές µελέτες µεγάλης κλίµακας. Η πιο διαδεδοµένη µέθοδος είναι η
µελέτη συσχέτισης σε επίπεδο γονιδιώµατος, στην οποία γίνεται προσπάθεια συσχέτισης
κοινών πολυµορφισµών µε ένα συγκεκριµένο φαινότυπο. Οι µελέτες αυτές
διεκπεραιώνονται µέσω γονοτυπικών πλατφορµών , οι οποίες καλύπτουν µεν
πολυµορφισµούς σε όλο το γονιδίωµα, αλλά όχι σε µεγάλη πυκνότητα. Για να αυξηθεί η
έκταση της κάλυψης των πολυµορφισµών, χρησιµοποιούνται µέθοδοι πρόβλεψης
πολυµορφισµών (imputation) που βρίσκονται σε ανισορροπία σύνδεσης µε τους
πολυµορφισµούς που γονοτυπούνται. Η πρόβλεψη γίνεται µε πλαίσιο αναφοράς
συγκεκριµένες βάσεις δεδοµένων που περιέχουν γονοτυπικά δεδοµένα υψηλής
πυκνότητας, µε κύρια βάση το 1000Genomes. Στην έρευνά µας δοκιµάζουµε την
ακρίβεια της πρόβλεψης των γονοτύπων δειγµάτων Νοτιοευρωπαϊκής καταγωγής. Ως
µάρτυρα χρησιµοποιήσαµ ε γονοτυπικά δεδοµ ενα 555 δειγµ άτων Νοτιευρωπαϊκής
καταγωγής, µε την πλειοψηφία να κατάγεται από την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα,
σε εύρος 2.300.000 πολυµορφισµών. Συγκεντρώσαµε πληροφορίες από µια ευρεία
ποικιλία από εµπορικές πλατφόρµες γονοτύπησης που χρησιµοποιούνται συχνά στις
µελέτες συσχέτισης και αποµονώσαµε τους αλληλεπικαλυπτόµενους πολυµορφισµούς.
Χρησιµοποιώντας τους αλληλεπικαλυπτόµενους πολυµορφισµούς κάθε πλατφόρµας και
µε πλαίσιο αναφοράς τους Ευρωπαϊκούς πληθυσµούς IBS, TSI και CEU του
1000Genomes, κάναµε πρόβλεψη των γονοτύπων και τους συγκρίναµε µε τους
γονοτύπους βρίσκονταν στα αρχικά δεδοµ ένα µας.Για τις αναλύσεις αυτές
χρησιµοποιήθηκαν τα λογισµικά BEAGLE, SHAPEIT, IMPUTE και PLINK. Τα
αποτελέσµατά µας αξιολογούν την ικανότητα των Ευρωπαϊκών πληθυσµών του
1000Genomes να προβλέψουν τους γονότυπους δειγµάτων Νοτιοευρωπαϊκής καταγωγής,
και ειδικά Ελληνικής. Τα αποτελέσµατά µας µπορούν να καθοδηγήσουν και να αυξήσουν
την αξιοπιστία γονιδιωµατικών αναλύσεων.[
Με συγχρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και εθνικούς
πόρους στο πλαίσιο της πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ (4386: GENOMAP.GR) του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση»]
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EVALUATING GENOME-WIDE IMPUTATION ACCURACY ACROSS
SOUTHERN EUROPEAN POPULATIONS USING 1000 GENOMES DATA AS
REFERENCE
Vasilarou M.1, Topaloudi A.1, Tsetsos F.1, Drineas P.2, Gounari E.3, Metallinou C.1,
Galanis A., Yannaki E.3, Stamatoyannopoulos G.4, Paschou P.1
1/Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis, Greece 2/Department of Computer Science, Rensselaer Polytechnic
Institute, Troy, NY, United States of America 3/Department of Hematology, George
Papanicolaou Hospital, Thessaloniki, Greece 4/Departments of Medicine and Genome
Sciences, University of Washington, Seattle, WA, United States
With the leaping technological advances of the new genomic era, we have witnessed an
impressive increase in the numbers of large-scale genomic studies. The most common
analytical method is the genome wide association study, in which a multitude of common
polymorphisms that span the entire genome are tested for association with a specific
phenotype. These studies are conducted by means of genotypic platforms, that cover
genome wide polymorphisms, although not in full density. To increase the density of the
polymorphisms, state-of-the-art methods of imputing the missing genotypes, through
means of linkage disequilibrium, are employed. The imputation process is based on a
reference panel that contains high-density genotypic data, with the most complete
available one being the 1000Genomes project. In our study we test the accuracy of the
imputation processes on samples of South-European ancestry. As comparison base we
used genotypic data from 555 samples of South-European origin, with the majority being
from mainland and insular Greece, genotyped on 2.3 million polymorphisms. We
gathered data from a variety of commercial genotyping platforms that are used commonly
on genome wide association studies and we extracted the genotypes that intersected with
our original data. Using the overlapping data, we imputed polymorphisms using the IBS,
TSI and CEU populations from the 1000Genomes project and we compared them with
the full original dataset. For our analyses we used the software BEAGLE, SHAPEIT,
IMPUTE and PLINK. Our results evaluate the suitability of the European populations of
1000Genomes as reference panels for imputation on South European samples, and
especially of Greek origin. Our results can guide and increase the fidelity of genomic
analyses based on samples of South European origin.
Supported by ARISTEIA II grant to PP (4386 - GENOMAP.GR). Operational Programme
'Education and Lifelong Learning', co-funded by the European Union (European Social Fund)
and national funds
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΡΟΠΟΥ ΟΡΜΟΝΗΣ (TSH) ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΟΣΟΡΑΔΙΟΑΝΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ IRMA ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
RECOMBINANT TSH
Βάτσιου Σοφία2., Τσαρτσαράκης Αντώνιος1., Μπάρµπα Ευγενία-Μαρία2,
Καραθάνος Ευάγγελος1., Νίνος Ιωάννης2, Γιαµουστάρης Αθανάσιος. 1,
Ζησιµόπουλος Αθανάσιος1
1 Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη 2 Σχολή
Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη
Ο καρκίνος του θυρεοειδούς είναι ο συχνότερος καρκίνος των ενδοκρινών αδένων και
αποτελεί το 1-2% του συνόλου των νεοπλασµάτων. Αντιµετωπίζεται χειρουργικά µε
ολική θυρεοειδεκτοµή και ακολουθείται από θεραπεία ορ µονικής υποκατάστασης και
µακροχρόνια παρακολούθηση µε µέτρηση της Tg και σπινθηρογράφηµα. Για να γίνει το
σπινθηρογράφηµα µε χρήση ραδιενεργού ιωδίου πρέπει να είναι αυξηµένα τα επίπεδα
της TSH. Μέχρι σήµερα για να υποβληθεί ο ασθενής σε ολόσωµο σπινθηρογράφηµα για
έλεγχο µεταστάσεων µετά από ολική θυρεοειδεκτοµή για Ca, θα έπρεπε να διακοπεί η
θεραπεία υποκατάστασης µε Τ4 για ένα µήνα µε αποτέλεσµα να υποφέρει από οιδήµατα,
πονοκέφαλο και άλλα συµπτώµατα υποθυρεοειδισµού. Προς αποφυγή αυτών γίνεται η
χρήση Recombinant TSH (Thyrogen). Με τη παρούσα µελέτη θα αξιολογηθούν οι τιµές
της θυρεοειδοτρόπου ορµόνης (TSH) στον ορό των ασθενών µε καρκίνο του θυρεοειδούς
και ολική θυρεοειδεκτοµή οι οποίοι υποβάλλονται σε ολόσωµη σπινθηρογραφική
απεικόνιση µε Ιώδιο -131 και τοµογραφική SPECT γ-camera στο Πανεπιστηµιακό
Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του Δηµ οκριτείου Πανεπιστηµ ίου Θράκης του
Νοσοκοµείου Έβρου (ΠΓΝΕ) για την ανίχνευση των µεταστάσεων µετά από ενδοφλέβια
χορήγηση Recombinant TSH, ουσία η οποία διεγείρει την υπόφυση προς έκκριση TSH.
Μελετήσαµε 16 ασθενείς πάσχοντες από καρκίνο του θυρεοειδούς, 10 γυναίκες και 6
άνδρες µέσης ηλικίας 39 ετών (32±8 έτη). Όλοι τους είχαν υποβληθεί σε ολική
θυρεοειδεκτοµή και ιστολογική επιβεβαίωση του καρκίνου (θηλώδες και θυλακιώδες
καρκίνωµα). Μετά την ολική θυρεοειδεκτοµή παραπέµπονται στο Πανεπιστηµιακό
Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής για να υποβληθούν σε ολοσωµατικό σπινθηρογράφηµα
µε 5 mCi ραδιενεργό ιώδιο (131Ι) όπως επιβάλλει το πρωτόκολλο για έλεγχο παρουσίας
µεταστάσεων (στους λεµφαδένες ή σε άλλα όργανα). Προηγείτο σύµφωνα µε το
πρωτόκολλο η χορήγηση της Recombinant TSH και η µέτρηση του TSH του ορού την
πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη ηµέρα µε την ανοσοραδιοµετρική µέθοδο IRMA .Η
συσχέτιση των τιµών της TSH έγινε µε το X-test (student- test). Όλοι οι ασθενείς (5) που
ήταν ελεύθεροι µεταστάσεων (αρνητικό σπινθηρογράφηµα) παρουσίασαν προοδευτική
αλλά όχι υπερβολικά υψηλή τιµή TSH, p<0,001. Οι λοιποί ασθενείς (11) µε
λεµφαδενικές ή αποµακρυσµένες µεταστάσεις παρουσίασαν µεγάλου βαθµού αύξηση
των τιµών της TSH την δεύτερη και τρίτη ηµέρα, p<0,001. Ειδικά 4 ασθενείς
παρουσίασαν υπερβολικά αυξηµένες τιµές της TSH. (µέση τιµή πρώτη ηµέρα 6, δεύτερη
ηµέρα 85 και τρίτη ηµέρα 142). Η µέτρηση της TSH σε ασθενείς µε καρκίνο θυρεοειδούς
που έχουν υποβληθεί σε ολική θυρεοειδεκτοµή σε συνδυασµό µε τη χορήγηση της
Recombinant TSH στην ανίχνευση πιθανών µεταστάσεων ,απαλλάσσει τον ασθενή από
τη διακοπή της αγωγής υποκατάστασης και την εµ φάνιση συµπτωµ άτων
υποθυρεοειδισµού. Η ένδειξη του ύψους της µεταβολής των τιµών µπορεί να
αξιολογηθεί ως προγνωστικός παράγων για την ύπαρξη µεταστάσεων.
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EVALUATION OF SERUM TSH LEVELS IN PATIENTS OF THYROID
CANCER AFTER IV INJECTION OF RECOMBINANT TSH (THYROGEN)
Vatsiou Sofia,, Tsartsarakis Antonis,, Mparmpa Eugenia Maria,, Karathanos
Euagelos ,, Ninos Ioannis,, Giamoustaris Athanasios,, Zisimopoulos Athanasios
1 University Lab of Nuclear Medicine , University General Hospital, Alexandroupolis 2
Department of Morecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis, Greece
Introduction: Thyroid cancer is the most common cancer of the endocrine glands. Usually
treated with total thyroidectomy followed by whole body scanning, witch requires
elevated levels of TSH. In order patients to undergo whole body scanning they were
obligated to abandon their replacement therapy with T4 for a month as a result they
suffered from edema, headache and symptoms of hypothyroidism. Thyrogen is a method
to avoid these symptoms. Purpose: We evaluate the levels of thyroid stimulating hormone
in the serum of patients with thyroid cancer and total thyroidectomy undergoing whole
body scanning with Iodine -131 and SPECT γ-camera in the University Lab of Nuclear
Medicine of Alexandroupolis for the detection of metastases after intravenous
Recombinant TSH, a substance which stimulates the secretion of TSH from the
hypophysis. Patients and Methods :We studied 16 patients, 10 women and 6 men average
age 39 years (32 ± 8 years). Patients were monitored in the Surgery Department. All of
them had undergone total thyroidectomy and histological confirmation of cancer
(papillary and follicular carcinoma). We used X-test to correlate values of TSH. Results.
5 patients who were metastases free (negative scan) showed a gradual but not excessively
high levels of TSH, p <0,001. The remaining patients with lymph node or distant
metastases showed a high degree of elevation of TSH levels of the second and third day,
p <0,001. Especially 4 patients showed abnormally high values of TSH.
Conclusions :Use of Recombinant TSH is useful because patients are not obligated to
abandon their replacement therapy with T4 for a month so they avoid the symptoms of
hypothyroidism . Patients with metastases have higher TSH levels compared to these of
patients without metastases
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟ DNA ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΛΑΓΟΥ (LEPUS EUROPAEUS)
ΒΕΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΖΗΣΗΣ, ΜΟΥΤΟΥ Α. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ,
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Το µιτοχονδριακό DNA (mtDNA) των πολυκύτταρων οργανισµών παρουσιάζει µοναδικά
χαρακτηριστικά τα οποία το καθιστούν χρήσιµο εργαλείο για τη µελέτη της µοριακής
εξέλιξης των οργανισµών. Το mtDNA έχει χρησιµοποιηθεί εκτενώς σε µελέτες της δοµής
της γενετικής πληθυσµών και σε φυλογενετικές σχέσεις µεταξύ ζώων. Η παρούσα
ανάλυση αποτελεί εξελικτική µελέτη µιτοχονδριακού DNA σε αποµονωµένους
πληθυσµούς Lepus europaeus, από Ευρώπη (Ελλάδα, Γερµανία, Γαλλία), Κύπρο και
Ασία (Τουρκία, Ισραήλ, Β. Ισραήλ). Επιλέχθηκαν προς µελέτη, δυο µιτοχονδριακά
γονίδια που συµµετέχουν στην οξειδωτική φωσφορυλίωση, τα ND3 και ND6, τα οποία
συνεργάζονται µε προϊόντα γονιδίων του πυρηνικού DNA για την δηµιουργία του
συµπλόκου της πρώτης υποµονάδας (Complex 1 ή NADH-δεϋδρογονάση).
Πραγµατοποιήθηκε αλληλούχηση, νουκλεοτιδική ανάλυση, αµινοξική ανάλυση και
φυλογενετική ανάλυση µεταξύ των δειγµάτων, µε σκοπό να προσδιοριστούν οι σχέσεις
µεταξύ τους και µεταξύ πληθυσµών από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Από τη
νουκλεοτιδική ανάλυση τόσο στο γονίδιο ND3, όσο και στο γονίδιο ND6, προέκυψαν
αρκετές θέσεις σηµειακών µεταλλαγών, οι οποίες συνδέονται, στις περισσότερες των
περιπτώσεων, µε τη διακριτή φυλογεωγραφική κατανοµή. Τα δεδοµένα που προέκυψαν
συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα προηγούµενων µελετών, από τα οποία προκύπτει η
ύπαρξη τριών διαφορετικών απλοοµάδων µε πολύ καλά προσδιορισµένη
φυλογεωγραφική κατανοµή στην Ευρώπη και την Ανατολία. Υπάρχει η ανάγκη για
µελλοντικές µελέτες όλων των µιτοχονδριακών γονιδίων που συµµετέχουν στην
οξειδωτική φωσφορυλίωση, καθώς και οι αντίστοιχες υποµονάδες που κωδικοποιούνται
από πυρηνικά γονίδια, ώστε να προσδιοριστεί ο ακριβής βαθµός συσχέτισης του
εξελικτικού ρυθµού και της συν-προσαρµογής των µιτοχονδριακών µε τα πυρηνικά
γονίδια.
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THE EFFECTS OF GEOGRAPHIC ISOLATION AND LOCAL ADAPTATION IN
MITOCHONDRIAL DNA IN EUROPEAN HARE’S POPULATIONS (LEPUS
EUROPAEUS)
VELLI AGGELIKI, GIANNOULIS THEMISTOKLIS, STAMATIS
CONSTANTINOS, MAMURIS ZISSIS, MOUTOU A. AIKATERINI
LABORATORY OF GENETICS, COMPARATIVE AND EVOLUTIONARY BIOLOGY,
DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, UNIVERSITY OF
THESSALY
Mitochondrial DNA (mtDNA) of multicellular organisms presents unique characteristics
that make mtDNA a very useful tool for studying molecular evolution of organisms. It
appears to be a circular genome with great range in size. These cellular organelles are
converting chemical energy from food into adenosine triphosphate (ATP), a form that
cells can use by a cell procedure called oxidative phosphorylation (OXPHOS). MtDNA
has been extensively used in phylogenetic studies, in elucidating the evolutionary
relationships among species and it also permits examination of the relatedness of
populations. The present study is an evolutionary investigation about mtDNA that
originates from Lepus europaeus isolated populations from Europe (Greece, France,
Germany), Asia (Turkey, Israel, North Israel) and Cyprus. Two mitochondrial genes, the
ND3 and Nd6, which are involved in oxidative phosphorylation, were chosen for our
investigation. These two genes collaborate with nuclear genome in creating the ComplexI, the first enzyme of the mitochondrial electron transport chain. In addition, in order to
establish the relationships between samples and between populations of different
geographical locations, we performed sequencing and nucleotide analysis, amino-acid
analysis and phylogenetic analysis of the samples. The results of nucleotide analysis
revealed many point mutations in gene’s samples of ND3 and ND6, fact which seems that
in many cases, can be directly related with the distinct phylogeographic distribution.
These results seem to agree with previous analyses that consent in the existence of three
different haplogroups with a well-defined phylogeographic distribution across Europe
and Anatolia. The need arises for future studies, of the whole mitochondrial genome that
involves in oxidative phosphorylation and the respective subunits encoded by nuclear
genes, so we can modify the exact evolutionary pace and co-adaption of mitochondrial
and nuclear genes.
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ΕΤΕΡΟΛΟΓΗ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΟΥΣ#
Βερβερίδης Φίλιππος*
Εργαστήριο Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας Φυτών, Τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Σχολή
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
Κρήτης, Τ.Θ. 1939, 71004, Ηράκλειο, Κρήτης. E-mail: ververidis@teicrete.gr
Τα φυσικά προϊόντα των φυτών αφορούν ουσίες που προέρχονται κατά κύριο λόγο από
το δευτερογενή µεταβολισµό τους. Έχει διαπιστωθεί ότι παράγονται για να
εξυπηρετήσουν συγκεκριµένους βιολογικούς ρόλους, όπως µεταξύ αυτών και η
φυτοπροστασία. Υπάρχουν ενδιαφέροντα φυσικά προϊόντα που µπορούν να έχουν διττή
χρήση (προστασία τόσο της φυτικής όσο και της ανθρώπινης υγείας), και µπορούν να
αποτελέσουν στόχο εκµετάλλευσης λόγω της υψηλής προστιθέµενης αξίας τους. Όµως,
αυτό δεν είναι πάντα οικονοµικά εφικτό λόγω της µη αποδοτικής φυτικής επεξεργασίας
τους. Οικονοµικότερη λύση στο θέµα αυτό προσφέρει η χρήση των µικροβιακών
εργοστασίων (biofactories). Μέσω της µεταβολικής µηχανικής µπορούν να
κατασκευασθούν γενετικά τροποποιηµένα (ΓΤ) στελέχη µικροοργανισµών, που στο
γονιδίωµά τους έχει εισαχθεί ένας ικανός αριθµός γονιδίων για την ανασύσταση νέων
βιοσυνθετικών µονοπατιών. Με τον τρόπο αυτό, οι ΓΤ µικροοργανισµοί αποτελούν τη
βάση για τα µικροβιακά εργοστάσια, που οδηγούνται ελεγχόµενα στην ετερόλογη
βιοσύνθεση επιλεγµένων βιοενεργών φυσικών προϊόντων. Οι εφαρµογές που αφορούν
την αξιοποίηση της ετερόλογης παραγωγής των βιοενεργών φυτοχηµικών είναι πολλές
και ελκυστικές στο χώρο της Αγροβιοτεχνολογίας, Φαρµακευτικής, Ιατρικής, και της
Τεχνολογίας Τροφίµων. Οι ουσίες µε τις οποίες ασχολείται η οµάδα της Βιοχηµείας και
Βιοτεχνολογίας Φυτών του ΤΕΙ Κρήτης αφορούν κυρίως φαινολικές ενώσεις και
ιδιαίτερα τα φλαβονοειδή, στιλβενοειδή και τελευταία τα φαινυλαιθανοειδή, ενώσεις που
παράγονται από διάφορα φυτικά είδη. Αφορούν σχετικά απλά µόρια µε ισχυρή
αντιοξειδωτική και αντιµικροβιακή δράση. Επιτυχηµένες στρατηγικές µεταβολικής
µηχανικής θα αναλυθούν, όπως της περίπτωσης της Υδροξυτυροσόλης (ΥΤ, 3,4διυδροξυφαινυλ αιθανόλη). Η ΥΤ κατέχει αρκετά ελκυστικές ιδιότητες, όπως η
προστασία της ανθρώπινης υγείας από διάφορες σηµαντικές παθήσεις, καθώς και η
αντιµικροβιακή δράση σε διάφορα φυτοπαθογόνα. Το τελευταίο αποτελεί τον απώτερο
στόχο, ώστε η ΥΤ να µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε πρωτόκολλα φυτοπροστασίας µε
σκοπό τη µείωση ή την αντικατάσταση των παραδοσιακών αγροχηµ ικών
φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων. #Η συγκεκριµένη εργασία χρηµατοδοτήθηκε κατά
αποκλειστικότητα από το Έργο ΘΑΛΗΣ - ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ µε τίτλο -Χρήση µεταβολικής
µηχανικής για την ετερόλογη βιοσύνθεση υδροξυτυροσόλης από τον Saccharomyces
cerevisiae και το Chlamydomonas reinhardtii µε την αξιοποίηση γενετικών πόρων
ελαίας, Arabidopsis thaliana και µικροοργανισµών µε εφαρµογές στη φυτοπροστασίακαι Κωδικό MIS 380210.
*Στην εργασία αυτή συνεργάστηκαν τα µέλη του Εργαστηρίου: Δρ. Εµµανουήλ Τραντάς, Δρ. Ελένη
Ναβακούδη, Δρ. Γκούµας Δηµήτριος, Θεοφύλακτος Παυλίδης (MSc) και Ευαγγελία Μπαλαντινάκη.
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HETEROLOGOUS BIOSYNTHESIS OF NATURAL PRODUCTS FROM
MICROBIAL FACTORIES THROUGH METABOLIC ENGINEERING AND
THEIR APPLICATIONS#
Ververidis Filippos*
Plant Biochemistry and Biotechnology Laboratory (PBBL), Department of Agriculture,
School of Agriculture, Food and Nutrition, Technological & Educational Institute (TEI)
of Crete, P.O. BOX 1939, GR 710 04, Heraklion – Crete, Greece. E-mail:
ververidis@teicrete.gr
Natural plant products concern substances derived primarily from secondary metabolism.
It has been established that they are produced to serve certain biological roles as among
them in phytoprotection. There are interesting natural products that may have dual use
(protecting both plant and human health), and can be exploitable targets due to their high
added value. However, this is not always economically feasible because of their nonefficient plant extraction methodology. A more economic solution to this issue can be
offered by the use of microbial factories (biofactories). Through metabolic engineering,
strains of microorganisms can be genetically modified (GM), by introducing in their
genome a fair number of genes for the reconstitution of new biosynthetic pathways. The
GM microorganisms form the basis for the microbial factories which are established
under a controlled environment for the heterologous biosynthesis of selected natural
products. There are numerous possible applications involving the use of heterologous
production of bioactive phytochemicals and attract the industrial interest in the area of
Agrobiotechnology, Pharmaceuticals, Medicine and Food Technology. The substances
that are targeted in the group of Biochemistry and Plant Biotechnology (PBBL) of TEI
Crete, are mainly phenolic compounds, and in particular, flavonoids, stilbenoids and
lately phenylethanoids, all naturally produced by various plant species. All these concern
relatively simple molecules with strong antioxidant and antimicrobial activity. Successful
metabolic engineering strategies will be analysed, as in the case of Hydroxytyrosol (HT,
3,4-dihydroxyphenyl ethanol). The HT owns several attractive properties, such as
protection of human health from various important diseases and antimicrobial activity to
various plant pathogens. The latter is the ultimate objective, as HT can be utilized
eventually in plant protection protocols in order to reduce or replace traditional
agrochemical formulations. #This research has been exclusively co-financed by the
European Union and Greek national funds of the National Strategic Reference
Framework (NSRF) - Research Funding Program: THALIS- TEI Crete - MIS 380210
“Metabolic Engineering of Saccharomyces cerevisiae and Chlamydomonas reinhardtii
with usage of genetic resources of Olive, Arabidopsis thaliana and microorganisms with
applications to plant protection”.
*In this work collaborated members of the PBB Laboratory: Dr. Emmanouil Trantas, Dr. Elena
Navakoudi, Dr. Goumas Dimitrios, Theofylaktos Pavlidis (MSc) and Evangelia Mpalantinaki.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ
Βλαχάβας Ευστάθιος-Ιάσων 1,2, Παπαδοδήµα Όλγα 1, Γαλανης Αλέξης2,
Δηµητρακοπουλου-Strauss Αντωνία 3, Koczan Dirk4, Klippel Sven5, Χατζηιωάννου
Αριστοτέλης1
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί µέσω γονιδιακών και γενετικών µελετών όσον
αφορά στον µοριακό χαρακτηρισµό, διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του παχέος
εντέρου, η ασθένεια αυτή παραµένει η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο.
Την τελευταία δεκαετία, η αξιοποίηση των µικροσυστοιχιών DNA για την ανάλυση της
γονιδιακής έκφρασης, συνέβαλε στον χαρακτηρισµό σηµαντικών γονιδίων. Ωστόσο, η
ιδιαίτερη ετερογένεια που παρουσιάζει ο συγκεκριµένος καρκίνος αλλά και η δυσκολία
της ερµηνείας των µοριακών δεδοµένων υψηλής διαστασιµότητας δυσχεραίνουν την
αξιοποίηση των µικροσυστοιχιών DNA στην κλινική έρευνα. Στη συγκεκριµένη µελέτη
παρουσιάζουµε µια ολοκληρωµένη βιοπληροφορική ανάλυση για την διερεύνηση των
αλλαγών στη γονιδιακή έκφραση µεταξύ δειγµάτων πρωτογενούς καρκίνου του παχέος
εντέρου και του παρακείµενου φυσιολογικού βλεννογόνου. Τα γονιδιακά δεδοµένα
προέρχονται από το German Cancer Research Center (Deutsches
Krebsforschungszentrum, DKFZ), και αφορούν δύο ο µάδες ασθενών για τους οποίους
είναι επίσης διαθέσιµα κινητικά δεδοµένα που αφορούν στο ποσοστό πρόσληψης
γλυκόζης, όπως καταγράφηκαν από µετρήσεις PET. Για την πρώτη ο µάδα ασθενών (17
δείγµατα όγκων µε τα αντίστοιχα δείγµατα παρακείµενου ιστού) εντοπίστηκαν 1080
διαφορικά εκφρασµένα γονίδια, ενώ στη δεύτερη ο µάδα (13 ασθενείς) 1116 γονίδια.
Επιπρόσθετα, από τις δύο λίστες γονιδίων, βρέθηκαν 374 κοινά γονίδια µε παρόµοιο
προφίλ έκφρασης. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε λειτουργική ανάλυση για την ανάδειξη
στατιστικά σηµαντικών κυτταρικών µονοπατιών. Μεταξύ των σηµαντικά
διαφοροποιηµένων γονιδίων υπάρχουν κάποια µε καλά χαρακτηρισµένο ρόλο στην
παθολογία του καρκίνου ( KLF4, SLC26A3,TGFBI, LOXL2). Επίσης, η ανάλυση µας
ανέδειξε µοριακούς µηχανισµούς όπως το σηµατοδοτικό µονοπάτι του PPAR,
µεταβολικά µονοπάτια κ.α . Τέλος, εφαρµ όζοντας ανάλυση συν-ρυθµ ιζόµενων
µεταγραφικών δικτύων αναδείχθηκαν πιθανοί µεταγραφικοί ρυθµιστές. Απώτερος στόχος
της µελέτης µας είναι ο συνδυασµός των µοριακών ευρηµάτων µε τα κλινικά δεδοµένα
PET, µε σκοπό τον εντοπισµό πιθανών σύνθετων βιοδεικτών.
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GENE EXPRESSION PROFILING ON COLORECTAL CANCER PATIENT
SAMPLES DELINEATES A COMPLEX NETWORK OF MOLECULAR
PATHWAYS IMPLICATED IN TUMOR PROGRESSION
Vlachavas E.-I. 1,2, Papadodima O.1, Galanis A.2, Dimitrakopoulou-Strauss A.3,
Koczan Dirk4, Klippel Sven5, Catziioannou A.1
NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION, DEMOCRITUS UNIVERSITY OF
THRACE
Colorectal cancer (CRC) remains the second highest cause of cancer deaths, despite the
progress in many genetic and genomic studies, regarding molecular classification,
diagnosis and treatment. The last decade, microarray analyses have unraveled significant
genomic alterations in CRC and enabled the characterization of causal genes and
important gene signatures. However, the great heterogeneity of CRC poses challenges
concerning the translation into the clinical practice. Here we present the results of a gene
expression analysis for the assessment of the global alterations between primary colon
tumor samples and the adjacent normal mucosa of each patient. The raw data provided by
the German Cancer Research Center and comprised of 2 different Affymetrix datasets.
For each patient kinetic data concerning the glucose uptake rate by cancer cells, as
extrapolated by PET measurements, are also available. For the first dataset (17 tumor
samples with their matched controls) we identified 1080 differentially expressed genes,
and in the second dataset (13 matched samples) 1116 genes. From both gene lists, we
found in common 374 genes with the same direction of gene expression alteration.
Functional enrichment analysis was performed with various methodologies, aiming to
discover significantly altered molecular pathways. Our results highlight common genes
considered as well-characterized in CRC pathophysiology (KLF4, SLC26A3, TGFBI,
LOXL2) but also reveal other signaling pathways, such as ECM-receptor interaction,
PPAR signaling pathway and metabolic pathways/energy metabolism which are getting a
great attention due to their updated role in cancer progression. Finally, by applying a coregulatory network analysis using the CoregNet package, we pinpoint putative master
regulators. Ultimate goal of this work is to integration of the molecular findings with the
PET data, in order to propose possible composite biomarkers.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ
ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΙΑΣΩΝ(1,2), ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑ ΟΛΓΑ(1), ΓΑΛΑΝΗΣ
ΑΛΕΞΗΣ(2), ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-STRAUSS ΑΝΤΩΝΙΑ(3), KOCZAN DIRK
(4), KLIPPEL SVEN(5), ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ(1)
1/ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ &
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ &
ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ 2/ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΔΡΑΓΑΝΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 3/
ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4/
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROSTOCK, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5/SURGICAL
CLINIC A, KLINIKUM LUDWIGSHAFEN, LUDWIGSHAFEN, GERMANY

Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί µέσω γονιδιακών και γενετικών µελετών όσον
αφορά στον µοριακό χαρακτηρισµό, διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του παχέος
εντέρου, η ασθένεια αυτή παραµένει η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου από καρκίνο.
Την τελευταία δεκαετία, η αξιοποίηση των µικροσυστοιχιών DNA για την ανάλυση της
γονιδιακής έκφρασης, συνέβαλε στον χαρακτηρισµό σηµαντικών γονιδίων. Ωστόσο, η
ιδιαίτερη ετερογένεια που παρουσιάζει ο συγκεκριµένος καρκίνος αλλά και η δυσκολία
της ερµηνείας των µοριακών δεδοµένων υψηλής διαστασιµότητας δυσχεραίνουν την
αξιοποίηση των µικροσυστοιχιών DNA στην κλινική έρευνα. Στη συγκεκριµένη µελέτη
παρουσιάζουµε µια ολοκληρωµένη βιοπληροφορική ανάλυση για την διερεύνηση των
αλλαγών στη γονιδιακή έκφραση µεταξύ δειγµάτων πρωτογενούς καρκίνου του παχέος
εντέρου και του παρακείµενου φυσιολογικού βλεννογόνου. Τα γονιδιακά δεδοµένα
προέρχονται από το German Cancer Research Center (Deutsches
Krebsforschungszentrum, DKFZ), και αφορούν δύο ο µάδες ασθενών για τους οποίους
είναι επίσης διαθέσιµα κινητικά δεδοµένα που αφορούν στο ποσοστό πρόσληψης
γλυκόζης, όπως καταγράφηκαν από µετρήσεις PET. Για την πρώτη ο µάδα ασθενών (17
δείγµατα όγκων µε τα αντίστοιχα δείγµατα παρακείµενου ιστού) εντοπίστηκαν 1080
διαφορικά εκφρασµένα γονίδια, ενώ στη δεύτερη ο µάδα (13 ασθενείς) 1116 γονίδια.
Επιπρόσθετα, από τις δύο λίστες γονιδίων, βρέθηκαν 374 κοινά γονίδια µε παρόµοιο
προφίλ έκφρασης. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε λειτουργική ανάλυση για την ανάδειξη
στατιστικά σηµαντικών κυτταρικών µονοπατιών. Μεταξύ των σηµαντικά
διαφοροποιηµένων γονιδίων υπάρχουν κάποια µε καλά χαρακτηρισµένο ρόλο στην
παθολογία του καρκίνου ( KLF4, SLC26A3,TGFBI, LOXL2). Επίσης, η ανάλυση µας
ανέδειξε µοριακούς µηχανισµούς όπως το PPAR σηµατοδοτικό µονοπάτι , µεταβολικά
µονοπάτια κ.α. Τέλος, εφαρµόζοντας ανάλυση συν-ρυθµιζόµενων µεταγραφικών δικτύων
αναδείχθηκαν πιθανοί µεταγραφικοί ρυθµιστές. Απώτερος στόχος της µελέτης µας είναι
ο συνδυασµός των µοριακών ευρηµάτων µε τα κλινικά δεδοµένα PET, µε σκοπό τον
εντοπισµό πιθανών σύνθετων βιοδεικτών.
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GENE EXPRESSION PROFILING ON COLORECTAL CANCER PATIENT
SAMPLES DELINEATES A COMPLEX NETWORK OF MOLECULAR
PATHWAYS IMPLICATED IN TUMOR PROGRESSION
VLACHAVAS EFSTATHIOS-IASON(1,2), PAPADODIMA OLGA(1), GALANIS
ALEXIOS(2), DIMITRAKOPOULOU-STRAUSS ANTONIA(3), KOCZAN DIRK
(4), KLIPPEL SVEN(5), CHATZIIOANNOU ARISTOTELIS
1/ NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION: INSTITUTE OF BIOLOGY,
MEDICINAL CHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY-RESEARCH TEAM OF METABOLIC
ENGINEERING & BIOINFORMATICS, ATHENS 2/ DEMOCRITUS UNIVERSITY OF
THRACE, SCHOOL OF HEALTH SCIENCES, DEPARTMENT OF MOLECULAR
BIOLOGY AND GENETICS, ALEXANDROUPOLIS 3/CLINICAL COOPERATION
UNIT NUCLEAR MEDICINE, GERMAN CANCER RESEARCH CENTER,
HEIDELBERG, GERMANY 4/INSTITUTE OF IMMUNOLOGY, UNIVERSITY
ROSTOCK, ROSTOCK, GERMANY 5/5. SURGICAL CLINIC A, KLINIKUM
LUDWIGSHAFEN, LUDWIGSHAFEN, GERMANY
Colorectal cancer (CRC) remains the second highest cause of cancer deaths, despite the
progress in many genetic and genomic studies, regarding molecular classification,
diagnosis and treatment. The last decade, microarray analyses have unraveled significant
genomic alterations in CRC and enabled the characterization of causal genes and
important gene signatures. However, the great heterogeneity of CRC poses challenges
concerning the translation into the clinical practice. Here we present the results of a gene
expression analysis for the assessment of the global alterations between primary colon
tumor samples and the adjacent normal mucosa of each patient. The raw data provided by
the German Cancer Research Center and comprised of 2 different Affymetrix datasets.
For each patient kinetic data concerning the glucose uptake rate by cancer cells, as
extrapolated by PET measurements, are also available. For the first dataset (17 tumor
samples with their matched controls) we identified 1080 differentially expressed genes,
and in the second dataset (13 matched samples) 1116 genes. From both gene lists, we
found in common 374 genes with the same direction of gene expression alteration.
Functional enrichment analysis was performed with various methodologies, aiming to
discover significantly altered molecular pathways. Our results highlight common genes
considered as well-characterized in CRC pathophysiology (KLF4, SLC26A3, TGFBI,
LOXL2) but also reveal other signaling pathways, such as ECM-receptor interaction,
PPAR signaling pathway and metabolic pathways/energy metabolism which are getting a
great attention due to their updated role in cancer progression. Finally, by applying a coregulatory network analysis using the CoRegNet R package, we pinpoint putative master
regulators. Ultimate goal of this work is the integration of the molecular findings with the
PET data, in order to propose possible composite biomarkers.

63

Πρακτικά 37ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Βόλος, 21-23 Μαΐου 2015

ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ EKTIΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΑΛΛΑΞΙΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΕΡΑΤΙΝΟΚΥΤΤΑΡΑ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ
ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Βουλγαρίδου Γεωργία-Περσεφόνη1, Κόνιαλης Μανώλης1, Μιχαήλ Παναγιώτα1,
Καραπέτσας Αθανάσιος1, Ηλιάδη Δήµητρα1, Αληγιάννης Νεκτάριος2, Γαρδίκης
Κωνσταντίνος3, Παναγιωτίδης Μιχάλης4, Παππά Αγλαΐα 1
1Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη, 68100 - 2Τµήµα Φαρµακευτικής, Τοµέας Φαρµακογνωσίας και Χηµείας
Φυσικών προϊόντων Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, 15771 3APIVITA A.E.B.E., Βιοµηχανικό Πάρκο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, 19003 Μαρκόπουλο
Αττική, Αθήνα - 4Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Χέριοτ-Βατ, Εδιµβούργο,
Σκωτία
Η υπεριώδης ακτινοβολία θεωρείται ο βασικός παράγοντας που ευθύνεται για την
ανάπτυξη φωτογήρανσης. Για τον λόγο αυτό η ταυτοποίηση ουσιών που έχουν
προστατευτική δράση έναντι της UV ακτινοβολίας θεωρείται κρίσιµη για την ανάπτυξη
αντιγηραντικών καλλυντικών προϊόντων. Στην παρούσα µελέτη εξετάσαµε το προφίλ
τοξικότητας µιας ποικιλίας εκχυλισµάτων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και
µελετήσαµε της αντιοξειδωτικές, αντιµεταλλαξιογόνες και αντιγηραντικές τους ιδιότητες
έπειτα από έκθεση ανθρώπινων επιδερµ ικών κερατινοκυττάρων HaCat µε UV
ακτινοβολία. Αρχικά, µέσω της τεχνικής SRB ελέγξαµε την επαγόµενη από τα
εκχυλίσµατα τοξικότητα στα κύτταρα HaCat και υπολογίσαµ ε το εύρος των
συγκεντρώσεων το οποίο δεν προκαλούσε πτώση στην βιωσιµότητα µεγαλύτερη του
10%, εύρος στο οποίο επιλέξαµε να δουλέψουµε και στα υπόλοιπα πειράµατα. Στην
συνέχεια ελέγξαµε τα επίπεδα της λιπιδικής υπεροξείδωσης αλλά και την ενδοκυτταρική
αντοξειδωτική κατάσταση των HaCat απουσία και παρουσία εκχυλίσµατος πρόπολης στο
θρεπτικό µέσο, έπειτα από έκθεση σε UVA, UVB και UVC. Επιπλέον, στις ίδιες
συνθήκες, µέσω της τεχνικής comet assay, εκτιµήθηκαν οι επαγόµενες από UV βλάβες
στα HaCat κύτταρα και συγκεκριµένα οι µονόκλωνες και δίκλωνες σχάσεις, οι
οξειδωµένες πουρίνες και πυριµιδίνες αλλά και τα επίπεδα της 8-oxo-2'-deoxyguanosine.
Τέλος, µέσω QPCR εξετάστηκε το κατά πόσο η επίδραση των HaCat κυττάρων µε τα
εκχυλίσµατα πρόπολης θα µπορούσε να προλαµβάνει της υπερ-έκφραση των MMPs ως
αποτέλεσµα έκθεσης σε UVR ή επίδρασης µε τον παράγοντα hEGF. Τα αποτελέσµατα
µας έδειξαν πως τα εκχυλίσµατα πρόπολης στην πλειοψηφία τους δεν παρουσίασαν
ισχυρή κυτταροτοξικότητα έναντι των HaCat κυττάρων, ενώ συγκεκριµένα εκχυλίσµατα
πρόπολης φαίνεται να έχουν την ικανότητα να προστατεύουν σε σηµαντικό βαθµό τα
HaCat τόσο από τις οξειδωτικές όσο και από τις µεταλλαξιογόνες επιπτώσεις της
υπεριώδους ακτινοβολίας. Συµπερασµατικά, η πρόπολη αποτελεί ένα ιδιαίτερα
υποσχόµενο φυσικό µελισσοκοµικό προϊόν για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών αντιγηραντικών φαρµακοκαλλυντικών.
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TOXICITY PROFILING OF PROPOLIS EXTRACTS FROM DIFFERENT
GEOGRAPHIC REGIONS OF GREECE AND EVALUATION OF THEIR ANTIOXIDANT AND ANTI-MUTAGENIC AND ANTI-AGEING PROPERTIES ON
HUMAN KERATINOCYTES UNDER UVR EXPOSURE CONDITIONS
Voulgaridou Georgia-Persephoni1, Konialis Manolis1, Michaill Panagiota1,
Karapetsas Athanasios1, Iliadi Dimitra1, Aligiannis Nektarios2, Gardikis
Konstantinos3, Panagiotidis Mihalis4, Pappa Aglaia1
1Department of Molecular Biology & Genetics, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis, 68100 - 2Department of Pharmacy, Division of Pharmacognosy &
Natural Products Chemistry, University of Athens Athens, 15771 - 3APIVITA AE,
Βιοµηχανικό Πάρκο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, 19003 Μαρκόπουλο Αττική, Αθήνα 4School of Life Sciences, Heriot Watt University, Edinburgh, Scotland
UVR exposure is considered to be a key mediator in photo-ageing. Τherefore, the
identification of certain compounds with antioxidant and UV-protection properties is
considered crucial for the development of efficient anti-ageing cosmeceuticals. Even
though bee natural products are extensively used in food and medical industry, they have
not yet been used as ingredients of skin anti-ageing cosmeceuticals. In the present study,
we explored the toxicity profile of propolis extracts from different geographic regions of
Greece and evaluated their anti-oxidant, anti-mutagenic and anti-ageing effect on human
keratinocyte cell line HaCat under UVR exposure conditions. Initially, we examined the
cytotoxic effects of propolis extracts against HaCat cells by using the sulforhodamine B
assay and determined the safe range of concentrations that cause less than 10% loss of
viability for subsequent experiments. Next, we explored the antioxidant properties of
propolis extracts on HaCat cells. We determined the lipid hydroperoxides content along
with the intracellular antioxidant status under UVA, UVB and UVC exposure in the
absence or presence of propolis in the culture medium. Furthermore, under the same
conditions, we assayed the anti-mutagenic potential of propolis by estimating the UVR
induced DNA damage in HaCat cells and particularly the levels of single strand breaks,
double strand breaks, oxidized purines, oxidized pyrimidines via comet assay as well as
the levels of 8-oxo-2'-deoxyguanosine. Finally, through QPCR we examined whether
incubation of HaCat cells with the propolis extracts could inhibit the UVC and hEGFinduced MMPs up-regulation. Our results indicated that most of propolis extracts do not
exhibit enhanced cytotoxicity and certain extracts protected HaCat cells from the
oxidative, mutagenic and ageing effects of UVR. In conclusion, propolis is a promising
product for the development of efficient anti-ageing cosmeceuticals.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΑΣΤΩΝ ADA3a/b ΣΤΟΥΣ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΝΘΙΣΗΣ ΤΟΥ ARABIDOPSIS THALIANA.
Γαβριηλίδης Μ1, Δαδάρου Δ.1, Πούλιος Σ.1, Doonan J.2, Hark A.3, Βλαχονάσιος
Κ.Ε.1
1. Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 2. National Plant Phenomics
Centre, Institute of Biological, Environmental & Rural Sciences, Aberystwyth University,
Gogerddan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EE, UK 3. Biology Department,
Muhlenberg College, Allentown, Pennsylvania 18104, USA
Η ακετυλίωση των ιστονών αποτελει µία από τις πιο σηµαντικές µετα-µεταφραστικές
τροποποιήσεις του γενετικού υλικού και επηρεάζει άµεσα τη ρύθµιση της γονιδιακής
έκφρασης. Η ακετυλοτρανσφεράση GCN5 της ζύµης, η οποία ευθύνεται για την
ακετυλίωση των ιστονών Η3 και Η2Β, συνδέεται φυσικά µε την ADA2 και ADA3 σε
µεγάλα σύµπλοκα µεταγραφικών προσαρµοστών, όπως το SAGA. Στο γονιδίωµα του
Arabidopsis υπάρχουν δύο ορθόλογα του ADA3 της ζύµης, τα ADA3a (At2g19390) και
ADA3b (At4g29790). Τα γονίδια αυτά κωδικοποιούν πρωτεΐνες µεγέθους 133kD και
παρουσιάζουν οµοιότητες µε την επικράτεια ADA3 άλλων οργανισµών. Στην εργασία
αυτή µελετήθηκε η επίδραση των µη-λειτουργικών µεταλλάξεων των γονιδίων αυτών
στην άνθιση του Arabidopsis thaliana. Πιο συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν τα
µεταλλάγµατα ada3a-2 και ada3b-2, καθώς και διπλό µετάλλαγµα ada3a-2 ada3b-2.
Παρατηρήθηκε ότι τόσο τα απλά µεταλλάγµατα όσο και το διπλό µετάλλαγµα
παρουσιάζουν πρόωρη άνθιση σε σχέση µε τα φυτά του άγριου τύπου, υποδεικνύοντας
ότι τα ADA3a και ADA3b είναι αρνητικοί ρυθµιστές της άνθισης.
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THE EFFECT OF TRANSCRIPTIONAL ADAPTOR ADA3a/b ON FLOWER
MECHANISM OF ARABIDOPSIS THALIANA.
Gavriilidis M1,, Dadarou D1,, Poulios S1,, Doonan J2,, Hark A3,, Vlachonasios ΚΕ1
1. Department of Botany, School of Biology, Faculty of Science, Aristotle University of
Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece 2. National Plant Phenomics Centre, Institute
of Biological, Environmental & Rural Sciences, Aberystwyth University, Gogerddan,
Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EE, UK 3. Biology Department, Muhlenberg College,
Allentown, Pennsylvania 18104, USA
Histone acetylation is an important post-translational modification of the genetic
material, which directly affects gene expression. The acetyltransferase GCN5 in yeast,
which is responsible for acetylation of histones H3 and H2B, is physically interact with
ADA2 and ADA3 in large polypeptide complexes of transcriptional adaptors, such as
SAGA. In the Arabidopsis genome there are two orthologues yeast’s ADA3 genes,
ADA3a (At2g19390) and ADA3b (At4g29790). These genes encode proteins of 133kD
with high amino acid sequence similarity in the ADA3 domain from other organisms. In
this project we studied the effect of knock out mutations of these genes on flowering of
Arabidopsis thaliana. Specifically, we used ada3a-2 and ada3b-2 mutants as well as the
ada3a-2 ada3b-2 double mutant. We found that both single and double mutants display an
early flowering phenotype, suggesting that ADA3a and ADA3b are negative regulators of
flowering.
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ΤΕΧΝΗΤΑ ΘΕΡΜΟ-ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Γαλανοπούλου Αναστασία Π. 1, Morais Sarah 2, Γεωργούλης Αναστάσιος 1, Bayer
Edward 2, Χατζηνικολάου Δηµήτρης Γ. 1
1/Μονάδα Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας, Οµάδα Μικροβιολογίας, Τµήµα Βιολογίας,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Ζωγράφου 15784,
Αττική 2/ Τµήµα Βιολογικής Χηµείας, Ινστιτούτο Weizmann, 76100 Ρεχόβοτ, Ισραήλ
Κυτταρινοσώµατα ονοµάζονται τα πολυενζυµικά σύµπλοκα που παράγονται από κάποια
αναερόβια βακτήρια και εξυπηρετούν στην αποικοδόµηση της φυτικής βιοµάζας. Σε µία
απλουστευµένη εκδοχή, ένα κυτταρινόσωµα αποτελείται από µία µη-καταλυτική
υποµονάδα στήριξης , τη «σκαφολντίνη» και έναν αριθµ ό υδρολασών ειδικά
προσδεδεµένων πάνω σε αυτή. Η σκαφολντίνη διαθέτει µια επικράτεια πρόσδεσης σε
κυτταρίνη («CBM») καθώς και περιοχές σύνδεσης ενζύµων τις «κοxεσίνες». Τα διάφορα
ένζυµα µπορούν να προσδεθούν ειδικά πάνω στη σκαφολντίνη εάν διαθέτουν
«ντοκερίνη», µία ειδική για την κάθε κοxεσίνη, επικράτεια πρόσδεσης. Η συνύπαρξη των
υδρολυτικών ενζύµων στη µορφή του κυτταρινοσώµατος, προσφέρει πολλά
πλεονεκτήµατα στην υδρόλυση όπως τη µεγαλυτερη γειτνίαση των ενζύµων µε το
υπόστρωµα καθώς και την αυξηµένη συνεργατική δράση των ενζύµων. Λόγω των
παραπάνω, τεχνητά κυτταρινοσώµατα έχουν ήδη κατασκευασθεί και έχουν γίνει
προσπάθειες ένταξής τους σε εφαρµογές που αφορούν στη µετατροπή της φυτικής
βιοµάζας σε αιθανόλη. Παρόλα αυτά, δεν έχει βρεθεί µέχρι σήµερα κάποιος θερµόφιλος
οργανισµός ο οποίος να παράγει θερµοκυτταρινοσώµατα - χαρακτηριστικό ιδιαίτερου
βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος. Στην παρούσα εργασία, περιγράφουµε την προσπάθεια
µας για τη δηµιουργία του πρώτου τεχνητού θερµοκυτταρινοσώµατος. Επιλέξαµε να
χρησιµοποιήσουµε µία τεχνητή σκαφολντίνη µε CBM και κοxεσίνες µεσόφιλων
οργανισµών. Επιπρόσθετα, δηµιουργήσαµε τέσσερις χιµαιρικές υδρολάσες συνδυάζοντας
θερµοένζυµα - µία ξυλανάση, µία ξυλοζιδάση, µία κυτταρινάση και µία γλυκοζιδάση - µε
ντοκερίνες µεσόφιλης προέλευσης. Το κυτταρινόσωµα που προέκυψε από τη σύνδεση
των παραπάνω, παρουσίασε ικανότητα ενζυµικής δράσης σε υψηλές θερµοκρασίες. Η
θερµοσταθερότητα του συµπλόκου µελετήθηκε εκτενώς και τα αποτελέσµατα της
µελέτης, µας επιτρέπουν την έναρξη µελετών που αφορούν την αποτελεσµατικότητα της
υδρόλυτικής ικανότητας του συµ πλόκου πάνω σε διάφορα λιγνινοκυτταρινούχα
υποστρώµατα και υπο υψηλές θερµοκρασίες.

68

Proccedings of the 37th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences
Volos, May 21-23, 2015

DESIGNER THERMO-CELLULOSOMES FOR PLANT BIOMASS
DEGRADATION
Galanopoulou Anastasia P.1, Morais Sarah 2, Georgoulis Anastasios 1, Bayer
Edward 2, Hatzinikolaou Dimitris G. 1
1/Microbial Biotechnology Unit, Microbiology Group, Department of Biology, National
and Kapodistrian University of Athens, Zografou Campus, 15784 Zografou, Attica,
Greece. 2/Department of Biological Chemistry, The Weizmann Institute of Science,
Rehovot 76100, Israel
Cellulosomes are multi-enzyme complexes produced by anaerobic bacteria and serve the
efficient degradation of plant biomass. Simply described, a cellulosome consists of a noncatalytic protein moiety the “scaffoldin” as well as various hydrolases specifically bound
on it. Scaffoldin contains a cellulose binding domain (CBM) and the “cohesins”.
Different enzymes can selectively be associated to the cohesins when they contain a,
specific for each cohesin, protein module - the “dockerin”. The cellulosome mode offers
many advantages in biomass hydrolysis such as increased proximity with the substrate as
well as enhanced synergy among the different enzymes within the complex. Within this
framework, artificial “designer” cellulosomes have already been constructed and
incorporated in various biomass-to-ethanol production processes. Interestingly, no
thermophilic organism has been reported so far to possess this cellulosomal machine;
something that could be of particular interest from a biotechnological point of view. In
the present study, we describe the first effort for the production of an artificial designer
thermo-cellulosome. For this purpose, we chose to use a tetravalent artificial scaffoldin
consisting of the CBM and four cohesins of various mesophilic cellulosome producers. In
addition, we produced four chimaeric hydrolases by fusing four thermoenzymes namely, a xylanase, a xylosidase, a cellulase and a glucosidase- with specific mesophilic
dockerins. Each enzyme was incorporated into the artificial scaffoldin resulting in
cellulosomes able to function at elevated temperatures. The thermal stability of the
cellulosomes was thoroughly examined yielding promising results that will allow us to
test the hydrolytic efficiency of our system on various lignocellulosic substrates towards
high-temperature biorefinery applications.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΕΛΜΙΝΘΙΚΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΟΝΟΓΕΝΩΝ ΤΡΗΜΑΤΩΔΩΝ
ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΣΕ ΧΕΛΙΑ – ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γεροντής Θοδωρής 1, Γκολοµάζου Ελένη 1, Βεργίδου Αναστασία 1, Μαλανδράκης
Ε. Εµµανουήλ 1, Καρατζίνος Θεόδωρος 1, Φλέρης Γεώργιος 2, Εξαδάκτυλος
Αθανάσιος 1, Παναγιωτάκη Παναγιώτα 1
1/Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
Οδός Φυτόκου, Τ.Κ. 38446, Βόλος, τηλ.: 2421093254, fax: 2421093071, e-mail:
egolom@uth.gr 2/Τµήµα Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών,
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών , Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, Τ.Κ. 11855, Αθήνα
Σκοπός της εργασίας είναι η εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας τριών ανθελµινθικών
φαρµάκων στην αντιµετώπιση των εξωπαρασίτων του γένους Pseudodactylogyrus σε
χέλια. 80 χέλια (µέσου βάρους 9,68±0,65γ) µολυσµένα σε ποσοστό προσβολής 100% και
µέση ένταση παρασίτωσης 34,33±10,9 τοποθετήθηκαν σε 4 γυάλινα ενυδρεία
χωρητικότητας 80L. Οι φαρµακευτικές ουσίες φαινβενδαζόλη, αλβενδαζόλη και
µεβενδαζόλη (0,5 ppm) εφαρµόστηκαν µε τη µορφή µπάνιου στις τρεις ο µάδες ψαριών
ενώ σε µία ο µάδα δεν εφαρµόστηκε θεραπεία και αποτέλεσε τον µάρτυρα. Το
θεραπευτικό πρωτόκολλο διήρκησε 15 ηµέρες, 5 ήµερες χορήγηση του φαρµάκου, 5
ηµέρες διακοπή και 5 ηµ έρες επανάληψη της χορήγησης. Δείγµ ατα βραγχίων
εξετάστηκαν σε µικροσκόπιο για την εκτίµηση του ποσοστού προσβολής και της έντασης
της παρασίτωσης 6, 11 και 16 ηµέρες µετά την έναρξη της θεραπείας. Καθ’ όλη τη
διάρκεια του πειράµατος γινόταν καταγραφή των θνησιµοτήτων. Στις περιπτώσεις που
εφαρµόστηκαν οι θεραπείες φαινβενδαζόλη και µεβενδαζόλη τα παράσιτα ανιχνεύτηκαν
µέχρι το τέλος του πειράµατος σε χαµηλότερη ένταση σε σχέση µε τη αρχική. Στην
περίπτωση που εφαρµόστηκε η θεραπεία µε αλβενδαζόλη στο τέλος του πειράµατος δεν
παρατηρήθηκαν παράσιτα στα υπό εξέταση δείγµατα. Συµπερασµατικά προέκυψε ότι
όλα τα φάρµακα που χρησιµοποιήθηκαν µείωσαν την ένταση της παρασίτωσης, ενώ η
θεραπεία µε αλβενδαζόλη είναι η πιο αποτελεσµατική στην καταπολέµηση του
παρασίτου Pseudodactylogyrus.
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EFFICACY OF ANTIHELMINTHIC DRUGS AT TREATMENT OF EUROPEAN
EELS INFECTED BY MONOGENEAN TREMATODES – PRELIMINARY
RESULTS
Gerontis Thodoris 1, Golomazou Eleni 1, Vergidou Anastasia 1, Malandrakis E.
Emmanouil 1, Karatzinos Theodoros 1, Fleris Georgios 2, Exadactylos Athanasios 1,
Panagiotaki Panagiota 1
1/Department of Ichthyology and Aquatic Environment, University of Thessaly, Fytokou
str, 38446, Volos. Tel.: 2421093254, fax: 2421093071, e-mail: egolom@uth.gr 2/Faculty
of Animal Sciences and Aquaculture, Agricultural University of Athens, 75 Iera Odos,
Votanikos, 11855 Athens, Greece
Τhe aim of the present study is to focus on efficacy of three antihelminthic drugs applied
for treatment of European eels infected by the ectoparasites Pseudodactylogyrus. 80 eels
(mean weight 9,68±0,65g), infected at prevalence 100% and mean intensity 34,33±10,9,
were placed in four glass aquariums (80L). Three bath treatment groups (0,5 ppm
fenbendazole, albendazole and mebendazole) and one control group, were applied. The
treatment protocol lasted 15 days. Drug treatment was applied from day 1 until day 5 and
from day 11 until day 15, while the treatment was paused from day 6 until day 10.
Prevalence and intensity were estimated according to microscopic examination of gill
samples 6, 11 and 16 days post treatment. During the experiment mortalities were daily
recorded. In case that fenbendazole and mebendazole were used as antihelminthic drugs,
parasites were detected until the end of the experiment at low intensity. In case of
albendazole, infected eels were treated as no parasites were detected until day 16. In
conclusion, all applied treatments reduced the parasite intensity compared to the control
group while albendazole was the most effective treatment for ectoparasites
Pseudodactylogyrus.

71

Πρακτικά 37ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Βόλος, 21-23 Μαΐου 2015

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΕ
ΑΡΧΕΓΟΝΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Γεωργακοπούλου Αφροδίτη1,2, Καρπόνη Γαρυφαλιά1, Βαφειάδου Κατερίνα1,
Ζαντή Μαρία1,2, Τσεµπερά Ευγενία1, Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας1, Γιαννάκη
Ευαγγελία1, Γιάγκου Μηνάς2
1/Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Αιµατολογική Κλινική-ΜΜΜΟ,
Νοσοκοµείο Γ. Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη. 2/Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών
Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.
Η γονιδιακή θεραπεία αποτελεί τα τελευταία χρόνια µια πιθανή εναλλακτική επιλογή για
την ίαση δυνητικά θανατηφόρων ή χρόνιων γενετικών ασθενειών. Ωστόσο, απαιτείται
βελτιστοποίηση σε θέµατα όπως η ασφάλεια ή το ποσοστό εµφύτευσης των γενετικά
διορθωµένων κυττάρων. Διερευνήθηκε ο ρόλος της προσταγλανδίνης E2 (PGE2) και του
αναστολέα της πρωτεάσης CD26, Diprotin A, στην ενίσχυση της γονιδιακής µεταφοράς,
κατόπιν διαµόλυνσης µε λεντι-ιικό φορέα αναφοράς GFP, σε κεκαθαρµένο πληθυσµό
αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων ανθρώπου (CD34+) και κύτταρα µυελού οστών
ποντικού, αντίστοιχα. Έπειτα από έλεγχο διαφορετικών συνθηκών ως προς τη χρονική
στιγµή επώασης µε 10 µM PGE2 (πριν ή µετά τη διαµόλυνση και καθόλη τη διάρκεια της
διαµόλυνσης), προσδιορίστηκε η βέλτιστη συνθήκη η οποία εξασφάλισε υψηλά ποσοστά
γονιδιακής µεταφοράς (75% έναντι 52,6% των διαµολυσµένων κυττάρων απουσία
PGE2) in vitro. Επιπρόσθετα, η διαµόλυνση παρουσία PGE2 ενίσχυσε τα ποσοστά
έκφρασης του διαγονιδίου GFP (62,2% έναντι 55,3%) και τον αριθµ ό των
ενσωµατωµένων ιικών αντιγράφων ανά κύτταρο (3,8 έναντι 2,87). H αυξηµένη
επιδεκτικότητα στη διαµόλυνση των κυττάρων που επωάστηκαν µε PGE2 σχετίστηκε µε
αυξηµένο ποσοστό κυττάρων στη φάση G0/G1 του κυτταρικού κύκλου (55,9% έναντι
48,2% στην ο µάδα ελέγχου). Η επίδραση µε Diprotin A (5 mM για 20’ µετά τη
διαµόλυνση) ενίσχυσε την έκφραση του διαγονιδίου GFP σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου
(διαµολυσµένα κύτταρα απουσία Diprotin A), τόσο βραχυπρόθεσµα, 24 ώρες µετά τη
διαµόλυνση (51% έναντι 44%), όσο και σε κλωνογενείς καλλιέργειες (79,6% έναντι
63,3%) και αύξησε ελαφρώς τον αριθµό των ενσωµατωµένων ιικών αντιγράφων ανά
κύτταρο (3,28 έναντι 2,97 στην ο µάδα ελέγχου). Συνοψίζοντας, αναδεικνύουµε έναν
πιθανό ευεργετικό ρόλο της PGE2 και του Diprotin A που πιθανόν µπορεί να
µεταφραστεί σε βελτιωµένη έκβαση της γονιδιακής θεραπείας, η οποία στην παρούσα
φάση ελέγχεται in vivo.
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INVESTIGATION OF GENE TRANSFER ENHANCEMENT IN
HEMATOPOIETIC STEM CELLS
Georgakopoulou Aphrodite1,2, Karponi Garyfalia1, Vafeiadou Katerina1, Zanti
Maria1,2, Tsempera Eugenia1, Anagnostopoulos Achilles1, Yannaki Evangelia1,
Yiangou Minas2
1/Gene and Cell Therapy Center, Hematology Department-BMT Unit, George
Papanicolaou Hospital, Thessaloniki, Greece 2/School of Biology, Faculty of Science,
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki.
Gene therapy is a possible alternative approach for the cure of potentially fatal or chronic
genetic diseases. However, optimization is required in several issues, such as safety or
engraftment rates of the gene-modified cells. We investigated the role of prostaglandin E2
(PGE2) and the CD26 protease inhibitor, Diprotin A, on the enhancement of gene
transfer, after transduction with a GFP lentiviral reporter vector in a purified population
of human hematopoietic stem cells (CD34+) and mouse bone marrow respectively.
Having tested the incubation duration with 10µΜ PGE2 (before or after transduction and
during transduction), we determined the optimal condition which ensured high gene
transfer rates (75% versus 52.6% in transduced cells without PGE2) in vitro.
Additionally, transduction in the presence of PGE2 enhanced the expression levels of the
GFP transgene (62.2% versus 55.3%) and the vector copy number per cell (3.8 versus
2.87). The increased susceptibility to transduction in cells incubated with PGE2 was
associated with an increased percentage of cells at the G0/G1 cell cycle phase (55.9%
versus 48.2% in the control group). Addition of Diprotin A (5 mM for 20’ after
transduction) enhanced the expression of the GFP transgene in comparison to the control
group (transduced cells without Diprotin A), both short-term, at 24 hours post
transduction (51% versus 44%), as well as in clonogenic assays (79.6% versus 63.3%)
and slightly increased the vector copy number per cell (3.28 versus 2.97 in the control
group). In summary, we demonstrate a possible beneficial role of PGE2 and Diprotin A,
which may be translated into an improved gene therapy outcome, which is currently
being tested in vivo.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΜΟΙΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ
ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ-ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ –
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ
Γεωργατζάκου X.1, Τζούνακας B.1, Βελέντζας Α.1, Κόκκαλης Α.2, Κριεµπάρδης Α.3,
Αντωνέλου Μ.1, Παπασιδέρη Ι.1
1/Tοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών,
Πανεπιστηµιόπολις, Αθήνα, 2/ Ιώνιο Κέντρο Αιµοκάθαρσης, 3/ Εργαστήριο ΑιµατολογίαςΑιµοδοσίας, Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθήνας
Η αναιµία αποτελεί το βασικότερο σύµπτωµα στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού
σταδίου. Ο κύριος τρόπος θεραπείας είναι η χορήγηση ερυθροποιητίνης, όµως η άµεση
αντιµετώπισή της πραγµατοποιείται µέσω χορήγησης µονάδων µετάγγισης
ερυθροκυττάρων στους ασθενείς. Η παρούσα εργασία στοχεύει στη µελέτη µεταβολών
των ερυθροκυττάρων και του πλάσµατος αιµοκαθαιρόµενων ασθενών σε συγκριση µε
υγιή άτοµα. Εκτός από τον πλήρη αιµατολογικό και βιοχηµικό έλεγχο, µελετήθηκαν 17
βιολογικές παράµετροι που σχετίζονται µε την αιµόλυση και το οξειδοαναγωγικό
δυναµικό. Επιπλέον , πραγµ ατοποιήθηκαν πειράµ ατα ανασύστασης ουραιµ ικών
ερυθροκυττάρων ή πλάσµατος µε ερυθροκύτταρα και πλάσµα υγιών δοτών ή
υπερκείµενο ασκών µετάγγισης. Τα ερυθροκύτταρα των ασθενών εµφανίζουν υψηλά
επίπεδα δεικτών εκκαθάρισης ενώ το πλάσµα παρουσιάζει αυξηµένη αντιοξειδωτική
ικανότητα. Τα πειράµατα ανασύστασης έδειξαν ότι το ουραιµικό πλάσµα επιφέρει
µείωση στα επίπεδα ενδοκυττάριων ROS και στην αιµόλυση των υγιών ερυθροκυττάρων.
Αντιθέτως, το ουραιµικό αλλά και το φυσιολογικό πλάσµα βελτιώνουν την αιµόλυση στα
αποθηκευµένα ερυθροκύτταρα αλλά αυξάνουν το οξειδωτικό φορτίο. Επιπλέον, το
ουραιµικό πλάσµα (αντίθετα µε το φυσιολογικό) αυξάνει το ποσοστό µη-αναστρέψιµης
παραµόρφωσης των ερυθροκυττάρων του ασκού, παράµετρος που σχετίζεται µε
µειωµένη ανάκτηση µετά τη µετάγγιση. Το υπερκείµενο του ασκού βελτιώνει χρονοεξαρτώµενα το οξειδωτικό φορτίο και τη µηχανική ευθραυστότητα των ουραιµικών αλλά
κυρίως των υγιών ερυθροκυττάρων. Τέλος, επιφέρει σηµαντική µείωση στα ποσοστά
ερυθροκυττάρων µη αναστρέψιµης παραµόρφωσης στους ασθενείς. Συµπερασµατικά, το
πλάσµα των ασθενών έχει αντιαιµολυτική και αντιοξειδωτική ικανότητα που αποδίδεται
σε συστατικά όπως το ουρικό οξύ. Παρόλα αυτά, επιδρά αρνητικά στην παραγωγή ROS
ενδοκυττάρια και στην επιδεκτικότητα των αποθηκευµένων ερυθροκυττάρων σε
παθολογικές, µη-αναστρέψιµες µεταβολές του κυτταρικού σχήµατος.
Το παρόν συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και
εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης 'ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ III–ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
OΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ' του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 'Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση'
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UNRAVELING ERYTHROCYTE-PLASMA HOMEOSTATIC INTERACTIONS
IN END STAGE RENAL DISEASE – IMPLICATIONS ON TRANSFUSION
THERAPY
Georgatzakou H.1, Tzounakas V.1, Velentzas A.1, Kokkalis A.2, Kriebardis A.3,
Antonelou M.1, Papassideri I.1
1/ Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens,
Panepistimiopolis, Athens, 2/ Ionion Hemodialysis Center, 3/ Laboratoty of Hematology
and Transfusion Medicine, Dpt. of Medical Laboratories, Faculty of Health and Caring
Professions, TEI of Athens
Anaemia is the most common complication in end stage renal disease (ESRD). Despite
administration of erythropoietin for its management, ESRD patients account for a
substantial portion of blood transfusion demands. In the present study modifications of
ESRD erythrocytes and plasma were evaluated compared to healthy equivalents.
Complete hematological and serum biochemical analysis as well as n=17 biological
parameters concerning or influencing hemolysis and redox status were examined in
patients vs. healthy controls. Crossing experiments between uremic erythrocytes or
plasma and fresh or stored in blood bank erythrocytes and plasma/supernatant were also
carried out in vitro. Over-exposure of clearance signals was observed in ESRD
erythrocytes whereas plasma exhibited increased antioxidant capacity. In reconstitution
experiments, incubation of healthy erythrocytes with uremic plasma resulted in a
significant decrease in intracellular ROS accumulation and hemolysis levels. On the
contrary, incubation of stored erythrocytes with uremic or control plasma resulted in
improved hemolysis but deterioration of intracellular ROS levels. Moreover, uremic
plasma (but not healthy plasma) negatively affected the susceptibility of stored RBCs to
irreversible shape modifications that are associated with poor in vivo recovery after
transfusion. The supernatant of stored RBC units reduced in a time-dependent manner
ROS accumulation and mechanical fragility in both ESRD and control erythrocytes,
however it was less effective at ESRD compared to control cells. Furthermore, the
supernatant decreased significantly the fraction of irreversibly modified ESRD
erythrocytes. Consequently, uremic plasma exerts antioxidant and anti-hemolytic effect
on erythrocytes. Plasma components, including the natural ROS scavenger uric acid,
mainly account for these protective effects. However, it negatively affects ROS
production and the susceptibility of stored RBCs to irreversible shape modifications.
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ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΗΤΕΣ
ΥΔΑΤΟΣΥΛΛΟΓΕΣ
Γιαννοπούλου Ηράκλεια1,2, Δεµερτζιόγλου Μαρία1,2, Καραγιάννη Αικατερίνη1,2,
Γενίτσαρης Σάββας1, Κατσιάπη Ματίνα1, Στάµου Γεωργία2, Μιχαλούδη
Ευαγγελία1, Μουστάκα-Γούνη Μαρία2
1Τοµέας Ζωολογίας, 2Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η µελέτη της ποικιλότητας υδρόβιων
µικροοργανισµών σε τεχνητές υδατοσυλλογές µέσω προσδιορισµού: της σύνθεσης, της
αφθονίας και των χρονικών µεταβολών της φυτοπλαγκτικής και ζωοπλαγκτικής
κοινωνίας. Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα
Οκτώβριος-Δεκέµβριος 2011, 2013 και 2014, σε εβδοµαδιαία βάση, σε πειραµατικές
διατάξεις στην οροφή του κτιρίου Βιολογίας Α.Π.Θ., στην τεχνητή λίµνη εντός του
Α.Π.Θ. και στον Κήπο του Νερού στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. Στις πειραµατικές
διατάξεις συνολικά αναγνωρίστηκαν 16 µορφολογικά taxa, µε κυρίαρχη ο µάδα τα
χλωροφύκη, τα οποία θεωρούνται οι πρώτοι εποικιστές τεχνητών υδατοσυλλογών. Ο
αριθµός των εµφανιζόµενων taxa παρουσίασε µείωση µετά την πρώτη εβδοµάδα καθώς ο
ρυθµός εποικισµού τέτοιων υδατοσυλλογών είναι γρήγορος στην αρχή, ενώ στη συνέχεια
µειώνεται. Οι πιο συχνά εµφανιζόµενοι µικροοργανισµοί ήταν ένα ετερότροφο
δινοµαστιγωτό (HNF), το Cosmarium sp.1 και το Haematococcus lacustris. Στη
φυτοπλαγκτική κοινωνία της λίµνης του Α.Π.Θ., ως προς τον αριθµό των taxa
κυριάρχησαν τα χλωροφύκη (όπως το Monoraphidium sp. και Kirchneriella sp.) και τα
διάτοµα. Όσον αφορά τη σύνθεση της ζωοπλαγκτικής κοινωνίας της λίµνης,
κυριάρχησαν σχεδόν αποκλειστικά τα τροχοφόρα µε αριθµό taxa 9, 18 και 20 το 2011,
2013 και 2014 αντίστοιχα. Το είδος Synchaeta monopus καταγράφηκε για πρώτη φόρα
σε εσωτερικά νερά στην Ελλάδα. Στην αφθονία επικράτησαν οι οργανισµοί Brachionus
calyciflorus και Sunchaeta spp. H εναλλαγή στη κυριαρχία τους πιθανά επηρεάστηκε από
παράγοντες όπως η θερµοκρασία, ο ανταγωνισµός και η θήρευση. Στον Κήπο του Νερού,
στη φυτοπλαγκτική κοινωνία κυριάρχησαν τα χλωροφύκη, τα κυανοβακτήρια και τα
διάτοµα, ενώ στη ζωοπλαγκτική κοινωνία, κυριάρχησαν τυχαίες συναθροίσεις
βενθοπαραλιακών τροχοφόρων (Trichotria tetractis, Bdelloidea). Ακόµη, καταγράφηκαν
κωπηποδίτες κωπήποδων και κλαδοκερωτά.
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DIVERSITY OF AQUATIC MICROORGANISMS IN ARTIFICIAL WATER
SYSTEMS
Giannopoulou Irakleia1.2, Demertzioglou Maria1.2, Karagianni Aikaterini1.2,
Genitsaris Savvas1, Katsiapi Matina1, Stamou Georgia2, Michaloudi Evangelia1,
Moustaka-Gouni Maria2
1Department of Zoology, 2Department of Botany, School of Biology, Aristotle University
of Thessaloniki
The aim of the present study was to exam the diversity of aquatic microorganisms in
artificial ponds by determining: the composition, abundance and temporal variations of
the phytoplankton and zooplankton community. Water samples were collected during the
period October - December 2011, 2013 and 2014, on a weekly basis, from experimental
devices installed on the roof of the Biology School building of Aristotle University
(A.U.Th.), the artificial pond within the campus of A.U.Th. and the Water Garden in Nea
Paralia of Thessaloniki. Overall, in the experimental devices, 16 morphological taxa were
identified. Chlorophyceae which are considered to be among the first settlers of artificial
ponds was the dominant group. The number of taxa decreased after the first week, as the
colonization rate of such ponds is fast in the beginning and eventually decreases. The
most frequent organisms were a heterotrophic dinoflagellate (HNF), Cosmarium sp.1 and
Haematococcus lacustris. In the phytoplankton community, of the artificial pond of
A.U.Th., chlorophyceae (e.g. Monoraphidium sp. and Kirchneriella sp.) and diatoms
were the dominant groups in terms of number of taxa. The zooplankton community, of
the pond of A.U.Th., was almost exclusively represented by Rotifera, with 9, 18 and 20
taxa being recorded in 2011, 2013 and 2014, respectively. The rotifer Synchaeta monopus
is recorded for the first time in inland waters in Greece. Brachionus calyciflorus and
Synchaeta spp. were the most abundant species and their succession and dominance was
probably influenced by factors such as temperature, competition and predation. In the
Water Garden, the phytoplankton community was dominated by chlorophyceae,
cyanobacteria and diatoms, while the zooplankton community was dominated by
benthic–littoral rotifers (e.g. Trichotria tetractis and Bdelloidea). Copepod copepodites
and Cladocera were also identified.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΟΥ LACTOCOCCUS LACTIS ATCC 11454 ΣΤΟ
ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ARTEMIA
FRANCISCANA ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΘΟΓΟΝΟ
VIBRIO ANGUILLARUM 332A
Γιαρµά Ελένη, Τουράκη Μαρία
Εργαστήριο Γεν. Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα
Βιολογίας, Σ.Θ.Ε., Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη
Το καρκινοειδές Artemia αποτελεί κατάλληλη ζωντανή τροφή στις υδατοκαλλιέργειες για
πολλά είδη υδρόβιων οργανισµών. Ως µη επιλεκτικός διηθηµατοφάγος οργανισµός έχει
τη δυνατότητα να βιοενσωµατώνει θρεπτικές ουσίες, αντιµικροβιακούς παράγοντες και
προβιοτικά βακτήρια. Μια σοβαρή ασθένεια των υδατοκαλλιεργειών είναι η βιµπρίωση,
που οφείλεται στο βακτήριο Vibrio anguillarum, η οποία θεραπεύεται µε χορήγηση
αντιβιοτικών ή προλαµβάνεται µε προβιοτικά βακτήρια. Στην παρούσα εργασία
µελετήθηκε η πιθανή επίδραση του προβιοτικού Lactococcus lactis στο ανοσολογικό
σύστηµα (φαινολοξειδάση) και στο αντιοξειδωτικό σύστηµα (SOD, GRed και GST’s) της
Artemia franciscana µετά από χορήγηση µόνο του προβιοτικού (σε 4 δόσεις µεταξύ
24-48h καλλιέργειας), µετά από µόλυνση της Αrtemia µε το παθογόνο (σε 2 δόσεις στις
96 και 120h καλλιέργειας) και ύστερα από ταυτόχρονη χορήγηση προβιοτικού και
παθογόνου. Επίσης, προσδιορίσθηκε η υπεροξείδωση των λιπών (MDA). Ως µάρτυρες
χρησιµοποιήθηκαν µετρήσεις των ίδιων συστηµάτων σε διαφορετικές ώρες καλλιέργειας
(24h, 48h, 96h, 144h). Μετά τη χορήγηση του προβιοτικού L. lactis, οι δραστικότητες
των αντιοξειδωτικών ενζύµων και της φαινολοξειδάσης παρατηρούνται σαφώς
αυξηµένες συγκριτικά µε τα επίπεδα των µαρτύρων, υποδηλώνοντας την ενίσχυση και
καλύτερη λειτουργία των αµυντικών συστηµάτων. Συγκεκριµένα, η φαινολοξειδάση
διπλασιάζεται (15,12±1,18 units/mg protein). Η τιµή της υπεροξείδωσης των λιπών
παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική µείωση (P<0.05) στα 37,7 mg MDA/g ιστού. Μετά
τον συνδυασµό προβιοτικού και παθογόνου, οι δραστικότητες των αντιοξειδωτικών
ενζύµων και της φαινολοξειδάσης παρουσίασαν µείωση συγκριτικά µε τους αντίστοιχους
µάρτυρες, ενώ ήταν ιδιαίτερα αυξηµένες σε σχέση µε τις τιµές µετά τη χορήγηση µόνο
του παθογόνου χωρίς την παρουσία προβιοτικού. Τα επίπεδα της λιπιδικής
υπεροξείδωσης εµφανίζονται παρόµοια µε το µάρτυρα (Ρ>0,05). Συµπερασµατικά, το
προβιοτικό L. lactis αναστέλλει την ανάπτυξη του παθογόνου V. anguillarum στην
Artemia και την προστατεύει µέσω της ενίσχυσης του αµ υντικού και του
αντιοξειδωτικού συστήµατος.
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EFFECTS OF THE PROBIOTIC LACTOCOCCUS LACTIS ATCC 11454 ON
THE IMMUNE AND ANTRIOXIDANT SYSTEM OF ARTEMIA FRANCISCANA
FOLLOWING A CHALLENGE OF THE PATHOGEN VIBRIO ANGUILLARUM
332A
Giarma Eleni, Touraki Maria,
Laboratory of Gen. Biology, Division of Genetics, Development and Molecular Biology,
Department of Biology, School of Sciences, A.U.TH., 54124 Thessaloniki
Artemia, a crustacean comprises an appropriate live feed for numerous species of aquatic
organisms. As a non-selective filter-feeder, it has the ability to bioencapsulated nutrients,
antimicrobials and probiotic bacteria. Vibriosis is a severe disease in aquaculture, caused
by the bacterium Vibrio anguillarum, and treated by the administration of antibiotics or
prevented by probiotic bacteria. In the present study, the possible effect of the probiotic
Lactococcus lactis on the immune system (phenoloxidase) and on the antioxidant system
(SOD, GRed and GST’s) of Artemia franciscana following administration of only the
probiotic (4 doses between 24-48h of culture), following a challenge of Αrtemia with the
pathogen (2 doses at 96 and 120h of culture) and following the administration of the
probiotic followed by a challenge with the pathogen, was studied. In addition, the
hyperoxidosis of lipids was determined (MDA). As controls served the determinations of
the same systems at different culture hours (24h, 48h, 96h, 144h). Following the
administration of the probiotic L. lactis, the activities of the antioxidant enzymes and of
phenoloxidase appeared clearly increased in comparison to the control levels, suggesting
the reinforcement and improved operation of the defense systems. In particular,
phenoloxidase presents twice the activity of the control (15,12±1,18 units/mg protein).
The levels of the lipid hyperoxidosis presented a statistically significant reduction
(P<0,05) to 37,7 mg MDA/g tissue. Following the combined probiotic and pathogen
administration, the activities of the antioxidant enzymes and of phenoloxidase presented a
reduction in comparison to the corresponding controls, while they appeared significantly
higher than the values observed following the administration of only the pathogen,
without any probiotic implication. The levels of lipid hyperoxidosis appeared similar to
the control values (Ρ>0,05). In conclusion, the probiotic L. lactis inhibits the
development of the pathogen V. anguillarum in Artemia and offers protection through the
enhancement of the immune and antioxidant systems.
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ (QTL) ΣΤΗΝ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΤΣΙΠΟΥΡΑ (Sparus aurata L.)
Γιοφτσίδη Σταµατία1, Λουκοβίτης Δηµήτριος2, Καραΐσκου Νικολέττα1,
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος1, Χατζηπλής Δηµήτριος2
1/Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας,Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη - 2/Εργαστήριο Αγροβιοτεχνολογίας
και Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων, Τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Σχολή Τεχνολογίας
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων & Διατροφής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Τ.Θ 141, 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Η ποσοτική γενετική παραλλακτικότητα χαρακτηρίζει τις περισσότερες παραγωγικές
ιδιότητες οικονοµικής σηµασίας στη ζωική παραγωγή, περιλαµβάνοντας ιδιότητες
σχετιζόµενες µε την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα σε ασθένειες. Η ανίχνευση
γονιδιακών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων (QTL) σε εµπορικά είδη θα προωθήσει την
εφαρµογή της υποβοηθούµενης από δείκτες επιλογή για τη γενετική βελτίωση
παραγωγικών ιδιοτήτων. Η τσιπούρα αποτελεί ένα οικονοµικής σηµασίας είδος στην
Μεσογειακή υδατοκαλλιέργεια. Προηγούµενες ερευνητικές µελέτες έδειξαν την ύπαρξη
δύο στατιστικά σηµαντικών QTL που επηρεάζουν το σωµατικό βάρος στις ο µάδες
σύνδεσης 1 και 21. Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκε ο γενετικός χάρτης σύνδεσης
της τσιπούρας για την διεξαγωγή µιας µελέτης ανίχνευσης QTL που σχετίζονται µε το
σωµατικό βάρος σε έναν πληθυσµό διαφορετικού γενετικού υποβάθρου. Για το σκοπό
αυτό εφαρµόστηκαν µέθοδοι γραµµικής παλινδρόµησης και ανάλυσης διαστήµατος σε
24 ετεροθαλείς οικογένειες έχοντας ως κοινό γονέα θηλυκό γεννήτορα. Συνολικά, 11
πληροφοριακοί µικροδορυφορικοί δείκτες, καλύπτοντας τις δύο παραπάνω ο µάδες
σύνδεσης (1 και 21), γονοτυπήθηκαν σε 57 γεννήτορες και 637 απογόνους. Στατιστικά
σηµαντική απόδειξη για την ύπαρξη QTL βρέθηκε στην οµάδα σύνδεσης 1,
χρησιµοποιώντας επίπεδο σηµαντικότητας 5%. Σύµφωνα µε την ανάλυση, το
συγκεκριµένο QTL τοποθετείται πλησίον των δεικτών cDN14P0004O13 και
CL2750Contig1, όπου επίσης είχε ανιχνευθεί QTL σχετιζόµενο µε το βάρος από
προηγούµενες ερευνητικές εργασίες. Η επιβεβαίωση του συγκεκριµένου QTL στην
παρούσα µελέτη καταδεικνύει τη δυνατότητα χρησιµοποίησής του στην ‘υποβοηθούµενη
από δείκτες’ επιλογή (MAS) για την γενετική βελτίωση ιδιοτήτων µείζονος εµπορικής
σηµασίας όπως το σωµατικό βάρος.
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DETECTION OF QUANTITATIVE TRAIT LOCI (QTL) IN FARMED
GILTHEAD SEA BREAM (Sparus aurata L.)
Gioftsidi Stamatia1, Loukovitis Dimitrios2, Karaiskou Nikoletta1, Triantafyllidis
Alexandros1, Chatziplis Dimitrios2
1/Genetics, Developmental and Molecular Biology, Department of Biology, Aristotle
University of Thessaloniki, 54124, Thessaloniki - 2/Laboratory of Agrobiotechnology and
Inspection of Agricultural Products, Department of Agricultural Technology, School of
Agricultural Technology, Food Technology and Nutrition, Alexander Technological
Educational Institute of Thessaloniki,141, 57400 Sindos, Thessaloniki
Quantitative genetic variation characterizes most traits of economic importance in
livestock, including growth-related traits and disease resistance. The detection of
Quantitative Trait Loci (QTL) in commercial important species will enhance the
application of marker-assisted breeding for genetic improvement of productive traits.
Gilthead sea bream is an important marine foodfish in the Mediterranean aquaculture.
Previous studies have shown the existence of two statistically significant QTL related to
growth in linkage groups 1 and 21. Herein, we used the sea bream genetic map to conduct
a partial genome scan for possible QTL affecting body weight, using a population of
different genetic background. For that reason, linear regression and interval mapping
methods were applied in 24 maternal half-sib families. In total, 11 informative
microsatellite markers, covering the above two linkage groups (1 and 21), were
genotyped on 57 brooders and 637 offspring. Chromosome-wide significant evidence for
QTL segregation was found in linkage group 1, using a 5% level of significance.
According to the analysis, the QTL is located close to markers cDN14P0004O13 and
CL2750Contig1, where a QTL for body weight was also found from previous studies.
The verification of the specific QTL in the present study clearly shows the potential for
its utility in marker-assisted selection (MAS) for the genetic improvement of
commercially important productive traits, such as body weight.
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ΣΥΓΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΣΙΛΥΜΑΡΙΝΗΣ ΚΑΙ
ΓΛΥΚΥΡΙΖΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΑΔΡΙΑΜΥΚΙΝΗ
ΣΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ PC-3.
Γιώτη Κατερίνα1, Παπαευσταθίου Γεώργιος2, Αληγιάννης Νεκτάριος2,
Σκαλτσούνης Αλέξιος-Λέανδρος2, Τέντα Ρωξάνη1
1 Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας και Διατροφής,
Ελ.Βενιζέλου70, Καλλιθέα, 17671 2 ) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Τµήµα Φαρµακευτικής, Τοµέας Φαρµακογνωσίας και Χηµείας Φυσικών Προϊόντων,
Ζωγράφου, 15771
Η καρκινική σειρά PC-3 αποτελεί µια ανδρογονο-ανεξάρτητη σειρά που χρησιµοποιείται
ευρέως στην µελέτη του καρκίνου του προστάτη, στην οποία πραγµατοποιήθηκε τόσο
µονοχορήγηση δυο διαφορετικών φυσικών εκχυλισµάτων όσο και συγχορήγησή τους µε
αδριαµυκίνη. Το εκχύλισµα της σιλυµαρίνης προέρχεται από το φυτό Silybum marianum
της οικογένειας Asteraceae ενώ το εκχύλισµα της γλυκύριζας προέρχεται από το φυτό
Glycyrrhiza glabra της οικογένειας Fabaceae. Η αδριαµυκίνη αποτελεί ένα ευρέως
χρησιµοποιούµενο χηµειοθεραπευτικό φάρµακο µε σηµαντική ό µως καρδιοτοξική
δράση. Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η αξιολόγηση της κυτταροτοξικής δράσης
των δύο εκχυλισµάτων µετά από µονοχορήγηση και συγχορήγησή τους µε την
αδριαµυκίνη στα PC-3 κύτταρα, η µελέτη των δραστικών ουσιών τους καθώς και η
διερεύνηση του µηχανισµού δράσης τους. Πραγµατοποιήθηκε µονοχορήγηση των
εκχυλισµάτων της σιλυµαρίνης (6-200 µg/mL) και της γλυκύριζας (6-200 µg/mL), των
δραστικών ουσιών της σιλυµαρίνης, σιλιµπινίνη (1-120 µg/mL) και σιλικριστίνη (1-120
µg/mL), καθώς και συγχορήγηση της αδριαµυκίνης µε τα επιµέρους εκχυλίσµατα και
δραστικές ουσίες και εκτιµήθηκε η αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασµού µέσω
της κυτταροτοξικής δοκιµασίας ΜΤΤ. Ο ποσοτικός προσδιορισµός των δεικτών
αυτοφαγίας ΝΒR1 και p62 πραγµατοποιήθηκε µε εξειδικευµένα Elisa kits. Tα δύο
εκχυλίσµατα παρουσιάζουν δοσο- εξαρτώµενη αναστολή του κυτταρικού
πολλαπλασιασµού των PC-3 µετά από 96 ώρες. Επιπλέον, η συγχορήγηση αδριαµυκίνηςσιλυµαρίνης ενισχύει σηµ αντικά (κατά 80%) την κυτταροτοξική δράση του
χηµειοθεραπευτικού φαρµάκου, που φαίνεται να οφείλεται στην δραστική ουσία
σιλιµπίνη. Τέλος, τα επίπεδα έκφρασης των πρωτεϊνών ΝΒR1 και p62 µειώνονται κατά
20% µετά από συγχορήγηση αδριαµυκίνης-σιλυµαρίνης. Συµπερασµατικά, η
συγχορήγηση αδριαµυκίνης και εκχυλίσµατος σιλιµαρίνης ενισχύει την κυτταροτοξική
δράση της αδριαµυκίνης στα PC-3 κύτταρα, η οποία διαµεσολαβείται, εν µέρει, από τον
µηχανισµό της αυτοφαγίας. Τα αποτελέσµατα της µελέτης δίνουν ελπιδοφόρα
αποτελέσµατα για την εφαρµογή των φυτικών εκχυλισµάτων στον καρκίνο του
προστάτη.
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COMBINATIONAL TREATMENT OF NATURAL EXTRACTS SILYMARIN
AND GLYCYRRHIZA WITH THE CHEMOTHEURAPEUTICAL DRUG
ADRIAMYCIN IN PC-3 PROSTATE CANCER CELLS.
Gioti Katerina1, Papaefstathiou Georgios2, Aligiannis Nektarios2, Skaltsounis
Alexios-Leandros2, Tenta Roxane1.
1) Harokopio University, Department of Dietetics and Nutritional Science El. Venizelou
70, Kallithea, 17671 2) National and kapodistrian University of Athens, Department of
Pharmacy, Laboratory of Pharmacognosy and Natural Products Chemistry, Zografou,
15771
PC-3 is an androgen-independent human prostate cancer cell line, widely used for the
study of prostate cancer. Two natural extracts were administrated alone or in combination
with Adriamycin in PC-3 cells. Silymarin extract was isolated from the plant Silybum
marianum (Asteraceae) whereas Glycyrrhiza extract was isolated from the plant
Glycyrrhiza glabra (Fabaceae). The dominant substances of Silymarin extract are
Silibinin and Silicristine. Adriamycin is a widely used chemotherapeutical drug, yet with
severe cardiotoxic side effects. The goal of the present study was to evaluate the
cytotoxic effect of the natural extracts Silymarin and Glycyrrhiza when they are
administrated alone or in combination with Adriamycin in PC-3 cells. PC-3 cells were
treated with Silymarin (6-200 µg/mL) or Glycyrrhiza (6-200 µg/mL) extracts alone, with
Silibinin (1-120 µg/mL) or Silicristine (1-120 µg/mL) (main substances of Silymarin
extract) alone and in combination with Adriamycin (ADR) and the inhibition of cell
proliferation was evaluated by the MTT assay. Expression levels of NBR1 and p62
proteins were measured with specific ELISA kits. The plant extracts tested inhibited PC-3
cell proliferation in a dose-dependent manner after 96h of treatment, however only the
co-treatment of ADR-Silymarin extract significantly enhanced (around 80%) the
cytotoxic effect of ADR. The expression levels of NBR1 and p62 proteins were reduced
around 20% after ADR-Silymarin co-treatment. In conclusion, the combinational
treatment of ADR-Silymarin extract significantly enhanced the cytotoxic effect of ADR
in PC-3 cells, which is attributed to the bioactive substance Silibinin while the
mechanism of autophagy seems to be implicated. The results of the present study are very
promising, regarding the application of these natural extracts in prostate cancer.
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ (S. AURATA) ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑΚΩΝ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΚΩΝ
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ (SNPS).
Γκαγκαβούζης Κωνσταντίνος1, Καραΐσκου Νικολέτα1, Καβακιώτης Ιωάννης2,
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος1
1/Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Α.Π.Θ.,
Πανεπιστηµιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη, 2/Τµήµα Πληροφορικής, Α.Π.Θ.,
Πανεπιστηµιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη
Η τσιπούρα αποτελεί αντικείµενο εντατικής ιχθυοκαλλιέργειας και βασικό στόχο
αλίευσης στις ελληνικές θάλασσες. Δεδοµένης της εµπορικής σηµασίας του είδους
καθίσταται επιτακτική η διερεύνηση της γενετικής σύστασης και η ανάπτυξη µοριακών
εργαλείων για την ιχνηλασιµότητα των καλλιεργούµενων ψαριών. Τα στοιχεία αυτά θα
βοηθήσουν σηµαντικά τις εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας στην εκτίµηση του γενετικού τους
αποθέµατος (γενετική ποικιλότητα, ο µοµιξία κ.ά) και θα επιτρέψουν τη γενετική
παρακολούθηση του προϊόντος από την αλυσίδα παραγωγής έως και τον καταναλωτή.
Επίσης, η ιχνηλασιµότητα ιχθύων και η δυνατότητα ανάθεσής τους στον πατρικό
πληθυσµό προέλευσης θα µπορούσε να βοηθήσει στον έλεγχο των διαφυγόντων ιχθύων.
Στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν πέντε καλλιεργούµενοι πληθυσµοί τσιπούρας από
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (30-60 άτοµα/δείγµα). Τα πρωτογενή
δεδοµένα προέκυψαν από τη µερική αλληλούχιση του γονιδιώµατος των ατόµων µε τη
µέθοδο ddRAD-seq, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος AQUATRACE (//
aquatrace.eu). Από την αρχική ανάλυση των δεδοµένων, µε το πρόγραµµα STACKS,
προέκυψαν χιλιάδες σηµειακοί πολυµορφισµοί (SNPs) µεταξύ των ατόµων. Τα πρώτα
αποτελέσµατα από την βιοπληροφορική ανάλυση δείχνουν µειωµένη γενετική
διαφοροποίηση ανάµεσα στους πληθυσµούς µε την πλειοψηφία των τόπων να βρίσκονται
σε ισορροπία HW και το βαθµό ετεροζυγωτίας να κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα. Ακόµα,
έγινε αξιολόγηση και κατάταξη των SNPs µε διάφορες πληροφορικές µεθόδους και
ελέγχθηκε το ποσοστό επιτυχίας για τη γενετική ανάθεση ατόµων στους πατρικούς
πληθυσµούς χρησιµοποιώντας διαφορετικό αριθµό των πιο πληροφοριακών SNPs σε
κάθε έλεγχο. Tο ποσοστό επιτυχίας των µεθόδων κυµαίνεται σε υψηλό επίπεδο, που
επιτυγχάνεται χρησιµοποιώντας σχετικά µικρό αριθµό SNPs. Περαιτέρω εµβάθυνση και
µελέτη περισσότερων ατόµων και δειγµάτων, τόσο καλλιεργούµενων όσο και φυσικών,
θα µπορούσε να διαφωτίσει τη σχέση των πληθυσµών τσιπούρας στον ελλαδικό χώρο και
θα βοηθήσει στην ανάπτυξη εργαλείων ιχνηλασιµότητας για την τσιπούρα µε εµπορικό
και περιβαλλοντικό όφελος.
Η εργασία χρηµατοδοτήθηκε µερικώς από το πρόγραµµα Aquatrace (EE). Ο κ. Γκαγκαβούζης Κ.
είναι υπότροφος του Ιδρύµατος Ωνάση.
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FIRST INSIGHTS FROM GENETIC ANALYSIS OF GREEK FARMED
POPULATIONS OF GILTHEAD SEA BREAM (S. AURATA) USING SINGLE
NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS (SNPS).
Gkagkavouzis Konstantinos1, Karaiskou Nikoleta1, Kavakiotis Ioannis2,
Triantafyllidis Alexandros1
1/Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology,
AUTH, University Campus, 54124, Thessaloniki, 2/Computer Science Department,
AUTH, University Campus, 54124, Thessaloniki
Gilthead sea bream is a subject of intensive farming in Greek seas and a key target for
fisheries. Based on the high commercial value of the species in Greece, it is crucial to
investigate its genetic structure and to develop molecular tools for traceability of farmed
fish. This information could significantly help aquaculture companies to assess their
genetic stock (genetic divergence, inbreeding etc) and permit the traceability of fish
products from farm to table. Furthermore, fish traceability and population self assignment
could help in monitoring of escapees. In the present study five farmed populations, from
fish farms established in Greece, have been analysed (30-60 individuals/sample). Raw
data were derived from partial genome sequence of the individuals, using a ddRAD
sequencing technique in the context of AQUATRACE European project (//aquatrace.eu).
After analyzing the data using the STACKS software, thousands of SNPs were revealed
among individuals. First insights from bioinformatic analyses reveal no significant
genetic differentiation among samples with most loci in HW equilibrium, while
heterozygosity values seem to be low. SNPs were ranked and evaluated using informatics
methods and population self assignment tests were performed based on certain number of
informative SNPs each time. The assignment success ranges in high values using
relatively small number of SNPs. Further analysis of additional individuals and samples,
both farmed and wild ones, could elucidate the relationship between Greek sea bream
populations and help in developing molecular traceability tools with commercial and
environmental value.
This study was partially financed by Aquatrace (EU) project. Mr. Gkagkavouzis K. is a scholar of
Onassis foundation.
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ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΛΗΓΜΑΤΟΣ
(HEAT SHOCK PROTEINS) ΣΤΟ ΜΥ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Helix
lucorum ΑΠΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ
Γκανάτσιου Ουρανία.1, Καρυοφύλλης Κωνσταντίνος.1, Νάκος-Μπίµπος Μόδεστος.
1, Φειδάντσης Κωνσταντίνος.1, Χατζηιωάννου Μαριάνθη.2, Στάικου Αλεξάνδρα.3,
Μιχαηλίδης Βασίλειος.1
1/Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη - 2/Τµήµα Γεωπονίας
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 38446 Ν.Ιωνία
Μαγνησίας - 3/Εργαστήριο Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη
Η θερµοκρασία, ένας κύριος αβιοτικός περιβαλλοντικός παράγοντας, ρυθµίζει διάφορες
φυσιολογικές λειτουργίες στα χερσαία σαλιγκάρια και καθορίζει την βιογεωγραφική
κατανοµή τους. Ως αποτέλεσµα, είδη µε διαφορετική κατανοµή µπορεί να εµφανίζουν
διαφορετικά θερµικά όρια ανοχής. Σε κυτταρικό επίπεδο, η έκφραση των πρωτεϊνών
θερµικού πλήγµατος (Hsps) διαδραµατίζει ένα «κυτταροπροστατευτικό ρόλο» και
παράλληλα προσδιορίζει και τα θερµικά όρια ανοχής των κυττάρων. Παράλληλα, η
έντονη επαναδραστηριοποίηση του µεταβολικού ρυθµού κατά την αφύπνιση τους από τη
νάρκη µπορεί να προκαλέσει οξειδωτικό στρες. Οι συγκεκριµένες φυσιολογικές
αποκρίσεις εγείρουν ερωτήµατα όσον αφορά τον φυσιολογικό ρόλο των Hsps στην
κυτταρική οµοιόσταση των σαλιγκαριών κατά τη διάρκεια της νάρκης και της αφύπνισής
τους, σε άτοµα του ίδιου είδους µε διαφορετική υψοµετρική κατανοµή. Το χερσαίο
σαλιγκάρι Helix lucorum εµφανίζει ευρεία υψοµετρική εξάπλωση και εποµένως οι
πληθυσµοί του εκτίθενται σε εποχικά διαφορετικές θερµοκρασιακές µεταβολές. Σκοπός
της εργασίας ήταν ο ποσοτικός προσδιορισµός των Hsp70 και Hsp90 στο µυ του ποδιού
ατόµων του H. lucorum από δύο διαφορετικούς πληθυσµούς, έναν στην περιοχή Αξιού
ποταµού (επίπεδο θάλασσας-0µ) και έναν στον Κοκκινοπηλό (Όλυµπος-1.250µ). Επίσης,
πραγµατοποιήθηκαν αµοιβαίες ανταλλαγές πληθυσµών έτσι ώστε να µελετήσουµε εάν οι
διαφορετικές αποκρίσεις των Hsps εξαρτώνται µόνον από τις περιβαλλοντικές
θερµοκρασίες. Σε µηνιαία βάση γινόταν λήψη του ποδιού, και στη συνέχεια ποσοτικός
προσδιορισµός των Hsps µε τη µέθοδο της SDS ηλεκτροφόρησης σε πολυακρυλαµίδη.
Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης µελέτης έδειξαν µεταβολή στα επίπεδα και των 2
µελετώµενων πρωτεϊνών στο µυ του ποδιού του σαλιγκαριού, τόσο µεταξύ των
διαφορετικών πληθυσµών όσο και µεταξύ των ίδιων πληθυσµών που εκτέθηκαν σε
διαφορετικό υψόµετρο. Παρόλα αυτά, οι διαφορές µεταξύ των ατόµων του ίδιου
πληθυσµού που εγκλιµατίστηκαν σε διαφορετικό ενδιαίτηµα παρέµειναν σχετικά όµοιες,
υποστηρίζοντας την έκφραση των συγκεκριµένων πρωτεϊνών κάτω από το πρίσµα της
θερµικής ιστορίας του κάθε είδους.
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SEASONAL RESPONSES OF HEAT SHOCK PROTEINS IN THE FOOT
MUSCLE OF Helix lucorum FROM POPULATIONS WITH DIFFERENT
ALTITUDINAL DISTRIBUTION
Gkanatsiou Ourania.1, Karyofyllis Konstantinos.1, Nakos-Bibos Modestos.1,
Feidantsis Konstantinos.1, Hatzioannou Marianthi.2, Staikou Alexandra.3,
Michaelidis Basile.1
1/Laboratory of Animal Physiology, School of Biology, Faculty of Science, Aristotle
University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki - 2/Department of Ichthyology and
Aquatic Environment, University of Thessaly 38446 Nea Ionia, Magnesia - 3/Laboratory
of Zoology, School of Biology, Faculty of Science, Aristotle University of Thessaloniki,
54124 Thessaloniki
Temperature, a major abiotic environmental factor, regulates various physiological
functions in land snails and therefore determines their biogeographical distribution. Thus,
species with different distribution may present different tolerance thermal limits. At the
cellular level, the expression of heat shock proteins (Hsps) has a cytoprotective role
defining cell’s thermal limits. Additionally, the intense reactivation of the snail’s
metabolic rate upon awakening from dormancy may provoke stress. The specific
physiological responses raise questions regarding the physiological role of Hsps in the
cellular homeostasis of snails during dormancy and awakening at individuals of the same
species which present different altitudinal distribution. Specifically, land snail Helix
lucorum displays a wide altitudinal distribution resulting in its populations being exposed
to different seasonal temperature variations. The aim of the present study was the
measurement of Hsp70 and Hsp90 levels in the tissue of foot muscle of H. lucorum
individuals from two different populations, one residing at Axios (sea level-0m) and the
other one at Kokkinopilos (Olympus-1250 m). There have also been mutual populations’
changes, in order to study whether the different responses of Hsps depend solely on the
environmental temperatures. Sampling of foot muscle tissues was performed on a
monthly basis, followed by measurement of Hsps levels using the method of SDS
polyacrylamide gel electrophoresis. The results of the present study showed altered levels
in both studied proteins in the foot muscle tissue of the snail, as much among different
populations as between the same populations being exposed to varying altitudes.
However, the changes between the members of the same population acclimated to
different habitat, showed a relatively similar pattern of expression supporting the
induction of the specific proteins under the prism of the thermal history of each species.
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΩΝ
Γκαργκαβούζη Αναστασία1, Παρασκευόπουλος Στέφανος2, Ματσιώρη Στεριανή3
1/Π.Μ.Σ Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας
και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
Οδός Φυτόκου Νέα Ιωνία Ν. Μαγνησίας 38446. Τηλ.: 2421213264, e-mail:
agkargkavouzi@uth.gr - 2/Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής, Σχολή Ανθρωπιστικών
και Κοινωνικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας e-mail: pstefano@uth.gr - 3/
Εργαστήριο Ωκεανογραφίας, Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,
Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου Νέα Ιωνία Ν.
Μαγνησίας 38446. Τηλ.: 2421093251, e-mail: steriani@uth.gr
Η στοχοθεσία της παρούσας εργασίας αποτυπώνεται σε ένα δίπολο, που αποτελείται από
την διαδικασία µέτρησης της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών και τον βαθµό
στον οποίο αυτή µεταφράζεται σε συµπεριφορά. Η περιβαλλοντική συνείδηση
συνίσταται: στην περιβαλλοντική γνώση, στις στάσεις, και στην εκδηλούµενη
συµπεριφορά. Η µέτρησή της µπορεί να γίνει µέσω ψυχοµετρικών εργαλείων της
κοινωνικής και περιβαλλοντικής ψυχολογίας που έχουν καθιερωθεί ως εργαλεία
µέτρησης της σύνδεσης των ανθρώπων µε τη φύση. Στην παρούσα έρευνα θα γίνει
συγκριτική παρουσίαση των πιο δηµοφιλών εργαλείων µέτρησης περιβαλλοντικής
συνείδησης, µε ταυτόχρονη αξιολόγησή τους και παρουσίαση παραδειγµ άτων
εφαρµογών τους. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας θα παρουσιαστούν: α)
η κλίµακα CNS που µετρά το επίπεδο στο οποίο τα άτοµα αισθάνονται συναισθηµατικά
συνδεδεµένα µε τη φύση και αποτελεί δείκτη πρόγνωσης της οικολογικής συµπεριφοράς,
β) η κλίµακα EID, η οποία αφορά στο βαθµό που το φυσικό περιβάλλον διαδραµατίζει
σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της εικόνας που έχει καθένας για τον εαυτό του, ενώ
καταγράφει τις διαφορές που εντοπίζονται στην περιβαλλοντική ταυτότητα µεταξύ των
ατόµων και γ) η κλίµακα ΝΕΡ που αφορά στις οικολογικές ανησυχίες και στον
φιλοπεριβαλλοντικό προσανατολισµό των ατόµων . Τέλος, θα παρουσιαστούν τα
αποτελέσµατα της εφαρµογής της ΝΕΡ κλίµακας σε ένα τυχαίο δείγµα 200 ατόµων. Ο
έλεγχος αξιοπιστίας της κλίµακας έγινε µε τη βοήθεια του συντελεστή α-Cronbach, η
εξαγωγή των παραγόντων της περιβαλλοντικής συνείδησης έγινε µε τη βοήθεια της
ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (PCA) και η διερεύνηση των σχέσεων µεταξύ του σκορ
και των παρόντων της κλίµακας µε τα χαρακτηριστικά των ατόµων µε τη βοήθεια
παραµετρικών και µη ελέγχων. Το µέσο σκορ της κλίµακας ήταν 48 (+6,68) µε ελάχιστο
συνολικό σκορ 23 και µέγιστο 71. Ο συντελεστής α-Cronbach είναι ίσος µε 0,469. Η
εφαρµογή της PCA έδωσε τρεις παράγοντες.
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MEASURING TOOLS OF ENVIRONMENTAL AWARENESS OF CITIZENS
Gkargkavouzi Anastasia1, Paraskevopoulos Stefanos2, Matsiori Steriani3
1 / P.M.S Sustainable Management of Water Environment Department of Ichthyology and
Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences, University of Thessaly, Street
Fytokou Nea Ionia Pref. 38446. Tel .: 2421213264, e-mail: agkargkavouzi@uth.gr - 2 /
Department of Special Education, Faculty of Humanities and Social Sciences, University
of Thessaly e-mail: pstefano@uth.gr - 3 / Oceanography Laboratory, Department of
Ichthyology and Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences, University of
Thessaly, Street Fytokou Nea Ionia Pref. 38446. Tel .: 2421093251, e-mail:
steriani@uth.gr
The purpose of this work is reflected in a dipole, consisting of the process for measuring
the environmental awareness of citizens and the extent to which this affects behavior.
Environmental consciousness consists in: environmental knowledge, attitudes, and
behavior. The measurement is done through psychometric tools of social and
environmental psychology established as measurement tools connecting people with
nature. This research will be a comparative presentation of the most popular tools
measuring environmental awareness, with simultaneous assessment and presentation of
applications examples. In particular, in this work will be presented: a) the CNS scale that
measures the level at which people feel emotionally connected with nature and an
indicator to predict the ecological behavior, b) the EID scale, which relates to the extent
that physical environment plays an important role in forming our self-image, and records
the differences identified in the environmental identity between individuals and c) the
NEP scale relating to ecological concerns and the environmentally friendly orientation of
individuals. Finally, we present the results of the implementation of the NEP scale in a
random sample of 200 people. The scale reliability test was performed using the
coefficient a-Cronbach, the export of environmental awareness factors was with the help
of principal component analysis (PCA) and to investigate the relationship between the
score and the present scale of the characteristics of people using parametric and nonparametric checks. The average score of the scale was 48 (6.68) with a minimum total
score of 23 and a maximum of 71. The coefficient a-Cronbach equals 0.469. The
application of PCA gave three factors.
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ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ β-ΦΩΣΦΟΓΛΥΚΟΖΙΔΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΘΕΡΜΟΦΙΛΟ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ
ΓΕΝΟΥΣ GEOBACILLUS
Γκλέκας Παναγιώτης Δ., Θεοφανούδης Πασχάλης, Γαλανοπούλου Αναστασία Π.,
Χατζηνικολάου Δηµήτρης Γ.
Μονάδα Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας, Οµάδα Μικροβιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθήνας
Στις ιδιαίτερα απαιτητικές βιοµηχανικές διεργασίες, η αξιοποίηση ενζύµων που µπορούν
να δράσουν σε υψηλές θερµοκρασίες παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα. Κατά
συνέπεια, η µελέτη θερµοενζύµων µε ιδιαίτερο καταλυτικό προφίλ, συγκεντρώνει ολοένα
και αυξανόµενο διεπιστηµονικό ενδιαφέρον. Οι β-P-γλυκοζιδάσες (ΕC 3.2.1.86) ανήκουν
στις γλυκοζιδικές υδρολάσες και είναι υπεύθυνες για την υδρόλυση του β-1,4
γλυκοζιδικού δεσµού µεταξύ της γλυκόζης και της P-γλυκόζης στο δισακχαρίτη β-Pκελλοβιόζη. Στην παρούσα εργασία, περιγράφεται η αποµόνωση και ο βιοχηµικός
χαρακτηρισµός µίας θερµοανθεκτικής β-P-γλυκοζιδάσης από το θερµόφιλο βακτηριακό
στέλεχος Geobacillus sp. SP24 το οποίο έχει αποµονωθεί από το ηφαιστειακό σύµπλεγµα
της Σαντορίνης. Η παραγωγή του ενζύµου πραγµατοποιήθηκε ύστερα από κλωνοποίηση
του αντίστοιχου γονιδίου σε πλασµίδιο pET-15b και προσθήκη επίτοπου ιστιδίνης στο 5’
άκρο του. Με το πλασµίδιο αυτό µετασχηµατίστηκαν κύτταρα E. coli BL21 (DE03) από
τα οποία το ένζυµο παραλήφθηκε και ακόλουθα αποµονώθηκε µε χρήση στήλης
συγγένειας Ni2+. Για το χαρακτηρισµό του ενζύµου, ήταν αναγκαία η σύνθεση
φωσφορυλιωµένων υποστρωµάτων τα οποία δεν είναι εµπορικώς διαθέσιµα.
Χρησιµοποιώντας το ένζυµο β-γλυκοσιδική κινάση της Klebsiella pneumoniae ως
καταλύτη συνθέσαµε και αποµονώσαµε β-P-κελλοβιόζη, β-P-λακτόζη, β-P-4νιτροφαίνυλο γλυκοπυρανόζη (P-pNPG) και β-P-γεντιοβιόζη από τα αντίστοιχα µη
φωσφορυλιωµένα υποστρώµατα. Έτσι κατέστη δυνατός ο υπολογισµός των κινητικών
σταθερών ΚΜ για όλα τα παραπάνω υποστρώµατα. Με τη χρήση β-P-κελλοβιόζης και PpNPG το βέλτιστο pH δράσης του ενζύµου βρέθηκε ίσο µε 6.5, η άριστη θερµοκρασία
δράσης εµφανίστηκε στους 65 °C, ενώ σηµαντική ενεργότητα παρουσιάστηκε και σε ένα
µεγάλο εύρος τιµών γύρω από τα βέλτιστα. Tέλος το ένζυµο εµφάνισε σηµαντική
θερµική σταθερότητα καθώς και υψηλή αντοχή σε ένα µεγάλο εύρος τιµών pH. H
παρούσα προσπάθεια αποτελεί την πρώτη εκτενή µελέτη µιας θέρµο β-P-γλυκοζιδάσης
και θέτει τη βάση για περαιτέρω µελέτες ένταξης του εν λόγω ενζύµου σε διάφορες
βιοτεχνολογικές εφαρµογές.
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PRODUCTION, PURIFICATION AND BIOCHEMICAL CHARACTERISATION
OF A THERMOSTABLE β-PHOSPHO-GLUCOSIDASE FROM GEOBACILLUS
SP24
Glekas Panagiotis Δ., Theofanoudis Paschalis, Galanopoulou Anastasia P.,
Hatzinikolaou Dimitris G.
Microbial Biotechnology Unit, Microbiology Group, Department of Biology, National
and Kapodistrian University of Athens
In demanding industrial processes, the use of enzymes which can act at high temperatures
has significant advantages. As a result, the study of thermoenzymes with specialized
catalytic profiles, gathers on a growing interdisciplinary interest. β-P-glucosidases (ΕC
3.2.1.86) are glycosidic hydrolases responsible for the hydrolysis of the β-1,4-glycosidic
linkage between glucose and P-glucose in the disaccharide β-P-cellobiose. The present
study describes the purification and biochemical characterization of a thermostable β-Pglucosidase from the thermophilic bacterium Geobacillus sp. SP24 isolated from the
Santorini volcanic habitat. Enzyme production was achieved following cloning of the
corresponding gene in pET-15b vector and addition of a 6 x histidine-tag at its 5' end. The
resulting plasmid was used to transform E. coli BL21 (DE03) cells. The enzyme was
purified from the culture extract using Ni+2 affinity chromatography. Β -P-glucosidase
characterization required the use of phosphorylated substrates that are not commercially
available. To overcome this obstacle we biochemically synthesized β-P-cellobiose, β-Plactose, β-P-para-nitrophenyl glucopyranose (P-pNPG) and β-P-gentiobiose using the
enzyme β-glycoside kinase from Klebsiella pneumoniae. Substrate availability allowed us
to calculate the kinetic constants KM for all these substrates. Using β-P-cellobiose and PpNPG we determined that the optimum pH for enzyme activity was equal to 6.5, the
optimum temperature was 65 °C while significant activity was retained within a wide T
range around optimum. Finally the enzyme exhibited significant thermal stability and
high resistance to a wide pH range. This work represents the first comprehensive study of
a thermo β-P-glucosidase and paves the way for further integration studies of this enzyme
in various biotechnological applications.
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ΤΑ G-SCF+PLERIXAFOR- ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΥΠΕΡΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΥ
Γκουντής Αντώνιος Μάριος1,2, Ψαθά Νικολέττα1, Παπαγιάννη Πηνελόπη1,2,
Παρασκευάς Βασίλειος1,2, Αναγνωστόπουλος Αχιλλεύς1, Γιαννάκη Ευαγγελία1,
Γιάγκου Μηνάς2
1/Αιµατολογική κλινική – ΜΜΜΟ, Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας,
Νοσοκοµείο Γεώργιος Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη - 2/Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης και
Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Η Γονιδιακή θεραπεία συνιστά µία καινοτόµο και ρεαλιστική πλέον θεραπευτική
προσέγγιση της β-θαλασσαιµίας. Οι περισσότερες µελέτες υποδεικνύουν το
κινητοποιηµένο περιφερικό αίµα ως τη βέλτιστη πηγή αρχέγονων αιµοποιητικών
κυττάρων (HSCs) προς γενετική τροποποίηση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η
ταυτοποίηση της βέλτιστης στρατηγικής κινητοποίησης που θα αποδώσει τον υψηλότερο
αριθµό HSCs µε ενισχυµένη ικανότητα εµφύτευσης, κατόπιν διαµόλυνσης µε λεντιικό
φορέα αναφοράς. Ίδιος αριθµός κυττάρων περιφερικού αίµατος (4x106) διαµολυσµένων
µε λεντι-ιικό φορέα αναφοράς και µη διαµολυσµένων, από θαλασσαιµικούς δότες
(Hbbth-3/45.2+) που κινητοποιήθηκαν µε G-CSF, Plerixafor και G-CSF+Plerixafor,
µεταµοσχεύτηκαν σε πλήρως ακτινοβοληµένους λήπτες (B6.BoyJ/45.1+), µαζί µε
1,5x105 ανταγωνιστικά κύτταρα µυελού οστών (MO) των ληπτών. Η αιµατολογική
αποκατάσταση εκτιµ ήθηκε βάσει του απολύτου αριθµ ού των αιµ οπεταλίων και
ουδετεροφίλων και το ποσοστό της χίµαιρας του δότη (%CD45.2+) µε κυτταροµετρία
ροής µηνιαίως. Τα G-CSF+Plerixafor-κινητοποιηµένα κύτταρα, διαµολυσµένα και µη,
επέτυχαν ταχύτερη αιµατολογική αποκατάσταση και σηµαντικά υψηλότερα ποσοστά
εµφύτευσης, συγκριτικά µε τα G-CSF ή Plerixafor κύτταρα. Ωστόσο, επειδή τα υψηλά
ποσοστά εµφύτευσης του G-CSF+Plerixafor µοσχεύµατος µπορεί απλά να αντανακλούν
τον υψηλότερο αριθµό αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων [Lin-/sca-1+/c-kit+ (LSKs)]
που περιέχει, έναντι των διαφορετικά κινητοποιηµένων µοσχευµάτων,
πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα µε ανταγωνιστική µεταµόσχευση ίδιου αριθµού (1500)
διαµολυσµένων και µη LSKs από κινητοποιηµένους µε G-CSF, Plerixafor και G-CSF
+Plerixafor , θαλασσαιµικούς δότες. Η υπεροχή του G-CSF+Plerixafor µοσχεύµατος
στην εµφύτευση και την αιµατολογική αποκατάσταση και µε χορήγηση ίδιου αριθµού
LSKs, υποδεικνύει ότι η υπεροχή αυτή δεν είναι µόνο αριθµητική αλλά και ποιοτική. Η
ενισχυµένη ικανότητα εµφύτευσης των G-CSF+Plerixafor-LSKs συνδυάστηκε µε υψηλή
περιεκτικότητά τους σε CD150+/CD48- (SLAM) κύτταρα, τα οποία αποτελούν ένα
π ο λυ δ ύ ν α µ ο κ λ ά σ µ α H S C s µ ε α υ ξ η µ έ ν η ι κ α ν ό τ η τ α ε µ φ ύ τ ε υ σ η ς κ α ι
επαναπληθυσµοποίησης του MO. Συνοψίζοντας, τα κινητοποιηµ ένα µε G-CSF
+Plerixafor HSCs φαίνεται να αποτελούν τη βέλτιστη πηγή µοσχεύµατος για τη ΓΘ της
β-θαλασσαιµίας καθώς υπερέχουν ποιοτικά έναντι των διαφορετικώς κινητοποιηµένων
µοσχευµάτων.
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G-CSF +PLERIXAFOR- MOBILIZED HSCs HAVE SUPERIOR EGRAFTMENT
POTENTIAL OVER DIFFERENTLY MOBILIZED CELLS, DUE TO A MORE
PRIMITIVE HEMATOPOIETIC STEM CELL PHENOTYPE.
Gkountis Antonios Marios1,2, Psatha Nikoletta1, Papagianni Pinelopi1,2,
Paraskevas Vasileios1,2, Anagnostopoulos Achilles1, Yannaki Evangelia1, Yiagou
Minas2
1/Hematology Department-BMT Unit, Gene and Cell Therapy Center, George
Papanicolaou Hospital, Thessaloniki, Greece - 2/School Of Biology, Department of
Genetics, Development and Molecular Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
Greece
Gene therapy (GT) represents a novel yet feasible therapeutic approach of β-thalassemia
and most of recent studies indicate mobilized peripheral blood (PB) as the optimal source
of hematopoietic stem cells (HSCs) for genetic modification. The aim of the present
study is the identification of the optimal mobilization strategy that yields high number of
HSCs with enhanced engraftment potential upon transduction with a lenti-viral eGFP
vector. A same number of PB cells (4x10^6) from thalassemic donors (Hbbth-3/45.2+)
mobilized with G-CSF, Plerixafor or their combination, were transduced with a lenti-viral
eGFP vector and transplanted in lethally irradiated recipients (B6.BoyJ/45.1+) along with
1,5x10^5 competitive cells derived from recipient bone marrow (BM). Hematological
reconstitution was estimated based on the absolute number of platelets and neutrophils
and donor chimera (%CD45.2+) was checked monthly by flow cytometry. G-CSF
+Plerixafor mobilized, either transduced or untransduced cells, achieved faster
hematological reconstitution and higher engraftment levels, compared to G-CSF or
Plerixafor mobilized cells. Since the higher engraftment levels of G-CSF+Plerixafor graft
could simply reflect the higher number of LSKs within this graft, in a new series of
experiments, the same number of LSKs (1500) derived from mobilized with G-CSF,
Plerixafor or G-CSF+Plerixafor, thalassemic donors was competitively transplanted. GCSF+Plerixafor graft maintained superiority as regards the engraftment and
hematological reconstitution after the infusion of same LSK number, suggesting that this
superiority is not only quantitave but qualitative as well. The enhanced engraftment
ability of G-CSF+Plerixafor LSKs was associated with higher content in CD150+/CD48(SLAM) LSK cells, a pluripotent fraction of HSCs with increased engraftment and BM
repopulation capability. Overall, G-CSF+Plerixafor mobilized HSCs represent an optimal
source for thalassemia GT, exhibiting superior engraftment capacity over differentlymobilized grafts which might be associated with a more primitive SC phenotype.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΥΕΛΟΕΙΔΩΝ ΔΕΝΔΡΙΤΙΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟ ΟΜΦΑΛΙΟ ΑΙΜΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ
ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΓΙΑ
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Γούναρη Ελένη1,2, Παπαδοπούλου Αναστασία1,3, Ζώγας Νικόλαος1,2,
Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας1, Γιάγκου Μηνάς2, Γιαννάκη Ευαγγελία1,
Καλογιαννίδης Παναγιώτης1
1/Αιµατολογική κλινική – ΜΜΜΟ, Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας,
Νοσοκοµείο Γεώργιος Παπανικολάου, Θεσσαλονίκη - 2/Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης και
Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη - 3/Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων
Βιοεπιστηµών (ΙΝΕΒ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ),
Θεσσαλονίκη
Η ικανότητα των δενδριτικών κυττάρων (ΔΚ) να επάγουν ειδικές ανοσοαποκρίσεις από
“µη έµπειρα” (naive) Τ-λεµφοκύτταρα µπορεί να αξιοποιηθεί για την κυτταρική θεραπεία
λοιµώξεων ανοσοκατασταλµένων ασθενών και ανθεκτικών κακοηθειών. Ωστόσο, ο
µικρός αριθµός κυκλοφορούντων στο αίµα ΔΚ και η περίπλοκη-δαπανηρή διαδικασία
παραγωγής τους, εµποδίζουν την ευρεία κλινική χρήση. Αναπτύξαµε µία νέα µέθοδο
παραγωγής µυελοειδών-ΔΚ σε µεγάλη κλίµ ακα, από CD34+ κύτταρα
οµφαλοπλακουντιακού αίµατος (ΟΠΑ), χρησιµοποιώντας βιοαντιδραστήρες (G-rex) και
προσδιορίσαµε τον ελάχιστο όγκο ΟΠΑ που απαιτείται για την παραγωγή κλινικά
επαρκούς αριθµού µυελοειδών-ΔΚ. CD34+-κύτταρα επιλεγµένα µε ανοσοµαγνητικό
διαχωρισµό από µη µεταµοσχεύσιµες µονάδες ΟΠΑ, καλλιεργήθηκαν παρουσία
κυτοκινών αρχικά σε τρυβλία και στη συνέχεια σε βιοαντιδραστήρες. Η διάµεση τιµή
των ΔΚ που παρήχθησαν σε βιοαντιδραστήρες ήταν 2x109 κύτταρα (έκπτυξη
x20.000φορές-έναντι x1.000φορές στα τρυβλία, p≤0,01). Τα ΔΚ εµφάνιζαν δείκτες
µυελοειδών-ΔΚ (CD33+/CD11c+:70±4,2%) και αυξηµένη δυνατότητα φαγοκυττάρωσης.
Μετά από ωρίµανση, είτε µε προσδέτες υποδοχέων τύπου-Toll (TLR-Ls), ή µε ευρέως
χρησιµοποιούµενα, χαµηλού κόστους, εµβόλια που περιέχουν TLR-Ls, εξέφραζαν
ικανοποιητικά ποσοστά HLA-DR, CD40, CD86, CD83 και παρήγαγαν αυξηµένα επίπεδα
IL-12p70, TNF-α, IL-6 και σχεδόν µηδενική IL-10, υποδηλώνοντας ισχυρή Th1απόκριση. Χρησιµ οποιώντας διαφορετικούς όγκους ΟΠΑ , διαπιστώσαµ ε πως ο
ελάχιστος απαιτούµενος όγκος για την παραγωγή µεγάλης κλίµακας µυελοειδών-ΔΚ,
είναι 9ml, ποσότητα που αντιστοιχεί στο ~10% µεταµοσχεύσιµων µονάδων ΟΠΑ.
Προτείνουµε λοιπόν, µία νέα µέθοδο παραγωγής µυελοειδών-ΔΚ από ΟΠΑ/CD34+κύτταρα σε µεγάλη κλίµακα, και ωρίµανσής τους µε εύκολα προσβάσιµα, κλινικά
αποδεκτά και χαµηλού κόστους εµβόλια . Δεδοµένου ότι ο ελάχιστος όγκος ώστε να
θεωρηθεί µία µονάδα ΟΠΑ µεταµοσχεύσιµη είναι ~80 ml, ο κλινικά επαρκής αριθµός
µυελοειδών-ΔΚ από µόλις 9ml, προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης και
µεταµοσχεύσιµων ΟΠΑ όγκου ≥90ml. Η προτεινόµενη µέθοδος µπορεί να συµβάλλει
στην κλινική εφαρµ ογή κυτταρικής ανοσοθεραπείας κακοηθειών ή/ και ιογενών
λοιµώξεων ή και στη δηµιουργία τραπεζών ειδικών Τ-λεµφοκυττάρων από µη
µεταµοσχεύσιµες ΟΠΑ.
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AN OPTIMIZED, LOG-SCALE EX VIVO EXPANSION OF UMBILICAL CORD
BLOOD-DERIVED MYELOID DENDRITIC CELLS, TOWARDS EFFICIENT
IMMUNOTHERAPY OF HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES AND VIRAL
INFECTIONS
Gounari Eleni1,2, Papadopoulou Anastasia1,3, Zogas Nikolaos1,2, Anagnostopoulos
Achilles1, Yiangou Minas2, Yannaki Evangelia1, Kaloyannidis Panayotis1
1/Hematology-BMT Unit, Gene and Cell Therapy Center, George Papanicolaou Hospital,
Thessaloniki, Greece - 2/School of Biology, Department of Genetics, Development and
Molecular Biology, Aristotle University, Thessaloniki, Greece - 3/Institute of Applied
Biosciences, Centre for Research and Technology Hellas, Thessaloniki, Greece
Dendritic cells (DCs), the professional antigen-presenting cells, have received much
attention as tools for cellural therapies against infections and/or advanced malignancies.
However, the broad clinical application is limited by their scarcity in the peripheral blood
and the complex and costly production. We investigated a new culture system to generate
high numbers of myeloid-DCs from CD34+-cells derived from umbilical cord blood
(UCB) units by using bioreactors (G-rex) and estimated the minimum required volume of
a UCB unit to produce adequate numbers of myeloid-DCs for clinical application.
Immunomagnetically separated, UCB/CD34+-cells from non-transplantable UCB were
cultured with cytokines initially in culture-plates and subsequently in G-rexes. G-rexcultured DCs expanded significantly, reaching 2x109 cells (20.000-fold vs 1.000-fold
increase in plates, p≤0,01). Expanded cells expressed myeloid DCs’ markers (CD33+/
CD11c+:70±4,2%) and exhibited endophagocytotic activity. After maturation with either
Toll Like Receptor Ligands (TLR-Ls) or commonly used, low cost vaccines containing
TLR-Ls, myeloid–DCs expressed HLA-DR, CD40, CD86, CD83 and produced increased
levels of IL-12p70, TNF-α, IL-6 and undetectable IL-10, suggesting strong Th1-response.
By testing different volumes of UCB-units, we found that the minimum volume for large
scale DC generation in our system is 9ml, corresponding to ~10% of the volume of a
transplantable UCB-unit. We established an optimized and simple culture system to
expand myeloid-DCs from UCB/CD34+-cells at clinically relevant numbers, and to
successfully mature them with cost-effective, easily accessible and clinical-grade
vaccines. The ability to generate clinically adequate numbers of myeloid-DCs from only
9ml of a UCB-unit, suggests that even transplantable UCB-units ≥90ml could be utilized.
This protocol could lead to a broader clinical application of cellular immunotherapy for
malignancies or/and viral infections and the development of specific T-lymphocyte cell
banks derived from non-transplantable UCB-units.
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ΤΟ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
BACTROCERA DORSALIS S.S. ΚΑΙ BACTROCERA INVADENS (DIPTERA:
TEPHRITIDAE)
Γουτακόλη Παναγιώτα1, Ζησιάδης Γεώργιος-Άλκης1, Παγγέα Δήµητρα1,
Αυγουστίνος Α. Αντώνιος2,3, Μπούρτζης Κώστας2, Δροσοπούλου Ελένη1
1/Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή
Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη-2/
Insect Pest Control Laboratory, Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in
Food and Agriculture, Vienna, Austria-3/Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών
Το σύµπλεγµα ειδών Bactrocera dorsalis περιλαµβάνει 90 περίπου είδη ευρέως
διαδεδοµένα σε χώρες της Ν.Α. Ασίας, µερικά εκ των οποίων παρουσιάζουν ιδιαίτερο
οικονοµικό ενδιαφέρον, καθώς είναι υπεύθυνα για πολλές καταστροφές σε καλλιέργειες
φρούτων και λαχανικών. Μεταξύ αυτών τα B. dorsalis s.s., B. invadens, B. papayae, B.
philippinensis και B. carambolae αποτελούν µία ο µάδα µε µεγάλη µορφολογική
οµοιότητα και ασαφή όρια ειδών. Η διάκριση των ειδών του συµπλέγµατος έχει ζωτική
σηµασία για το διεθνές εµπόριο. Ειδικά, το B. invadens έχει µεγάλη οικονοµική σηµασία
για τις χώρες της Αφρικής, δεδοµένου ότι η περιγραφή του ως ένα διακριτό είδος εντός
του συµπλέγµατος έχει οδηγήσει στην επιβολή µέτρων καραντίνας στην εξαγωγή
διαφόρων φρούτων σε άλλες ηπείρους. Η χρήση µοριακών και γενετικών µεθόδων
µπορεί να διευκολύνει σηµαντικά στη διερεύνηση των σχέσεων και τη διάκριση των
ειδών µέσα σε συµπλέγµατα. Στην παρούσα εργασία, πραγµατοποιήθηκε αλληλούχιση
του µιτοχονδριακού γονιδιώµατος των B. dorsalis s.s.και B. invadens από αποικίες που
συντηρούνται στο Εργαστήριο Ελέγχου Παρασιτικών Εντόµων (FAO/ΙΑΕΑ, Βιέννη). Με
βάση κατατεθειµένη αλληλουχία του µιτοχονδριακού DNA του B.dorsalis (Αc.No DQ
845759), σχεδιάστηκαν 27 ζεύγη εκκινητών µε τα προγράµµατα OligoExplorer και
OligoAnalyzer. Στη συνέχεια , ενισχύθηκαν και αλληλουχήθηκαν επικαλυπτόµενα
τµήµατα του µιτοχονδριακού DNA των υπό µελέτη ειδών . Με τη χρήση
βιοπληροφορικών εργαλείων (BLAST, Μerger, ClustalΟ, Chromas) συναρµολογήθηκαν
και αναλύθηκαν τα µιτοχονδριακά γονιδιώµατα. Σύγκριση µεταξύ των αλληλουχιών
αποκάλυψε πολύ υψηλή οµοιότητα (~99%).
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THE MITOCHONDRIAL GENOME OF THE INSECT PESTS BACTROCERA
DORSALIS S.S. AND BACTROCERA INVADENS (DIPTERA: TEPHRITIDAE)
Goutakoli Panagiota1, Ζησιάδης Γεώργιος-Άλκης1, Pangea Dimitra1, Augustinos A.
Antonios2,3, Bourtzis Kostas2, Drosopoulou Elena1
1/Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology,
Faculty of Science, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece-2/
Insect Pest Control Laboratory, Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in
Food and Agriculture, Vienna, Austria-3/School of Biology, University of Patras, Greece
The Bactrocera dorsalis complex consists of approximately 90 species which can be
found throughout the countries of S.E. Asia, some of which pose a serious threat to fruit
and vegetable crops. Among them, B.dorsalis s.s., B. invadens, B. papayae, B.
philippinensis and B. carambolae, comprise a group of insects with great morphological
resemblance and unclear interspecific boundaries. Resolution of species limits among
them is vital for the international trade. Εspecially, B. invadens is of great importance for
the African countries, since its description as a distinct species within the dorsalis
complex has led to implementation of severe quarantine policies on fruit exports.
Molecular and genomic approaches can significantly contribute to the issue of
phylogenetic relationships and species limits within complexes. In the present research,
the mitochondrial genomes of B. dorsalis s.s. and B. invadens were analyzed. Specimens
were obtained from the Insect Pests Control Laboratory (FAO/IAEA, Vienna). Based on a
submitted sequence for the mitochondrial DNA of B. dorsalis (Αc.No DQ 845759), 27
primer pairs were designed using OligoExplorer and OligoAnalyzer softwares.
Thereafter, overlapping parts of the mitochondrial DNA under study were amplified and
sequenced. With the aid of bioinformatic tools (BLAST, Μerger, ClustalΟ, Chromas) the
genomes were assembled and analyzed. Comparison between the sequences revealed
significant similarity (~99%).
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΤΟΞΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΟΝTΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ
1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ([bmim][BF4]) ΚΑΙ 1-octyl-3methylimidazolium tetrafluoroborate ([omim][BF4]) ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
ΔΟΚΙΜΗΣ SMART
Γούτας Ανδρέας1, Καρύδα Άννα1, Τσαρπαλή Βασιλική2, Δροσοπούλου Ελένη1,
Νταιλιάνης Στέφανος2, Βλαστός Δηµήτριος3, Μαυραγάνη-Τσιπίδου Πηνελόπη1
1/Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή
Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54124, Θεσσαλονίκη-2/Τµήµα
Βιολογίας, Τοµέας Βιολογίας Ζώων, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26500, Πάτρα-3/Τµήµα
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο Πατρών, 30100, Αγρίνιο
Τα ιοντικά υγρά είναι µια κατηγορία εναλλακτικών διαλυτών που λόγω των µοναδικών
ιδιοτήτων τους χαρακτηρίζονται ως «πράσινοι» διαλύτες. Η αντικατάσταση των
συµβατικών διαλυτών από τα ιοντικά υγρά σε χηµικές διαδικασίες θεωρείται ότι θα
αποφέρει µεγάλα οικονοµικά και κυρίως οικολογικά οφέλη. Στη παρούσα µελέτη, έγινε
έλεγχος της πιθανής τοξικής και γενοτοξικής δράση των ιοντικών υγρών, 1-butyl-3methylimidazolium tetrafluoroborate ([bmim][BF4]) και 1-octyl-3-methylimidazolium
tetrafluoroborate ([omim][BF4]) στο δίπτερο έντοµο Drosophila melanoganster, το οποίο
αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους ευκαρυωτικούς οργανισµούς-µοντέλα σε in
vivo µελέτες. Για τον καθορισµό της τοξικότητας των υπό µελέτη ουσιών
προσδιορίστηκε η τιµή LD50 (Lethal Dose 50%), η οποία αποτελεί την κρίσιµη
συγκέντρωση κάθε ουσίας που προκαλεί τον θάνατο στο 50% των ατόµων. Για τον
έλεγχο της γενοτοξικής δράσης εφαρµόστηκε η δοκιµή SMART (Somatic Mutation and
Recombination Test), µια ευρέως χρησιµοποιούµενη in vivo µέθοδος, που προσδιορίζει
όχι µόνο τη µεταλλαξιγόνο αλλά και την ανασυνδυαστική δράση των ουσιών.
Χρησιµοποιήθηκαν τρία στελέχη D. melanogaster (mwh, flr και ORR) και
πραγµατοποιήθηκαν δύο διασταυρώσεις [standard (ST) και high bioactivation (HB)]. Η
χρήση των γενετικών δεικτών mwh και flr κάνουν δυνατή την αναγνώριση
µµεταλλάξεων ή ανασυνδυασµών µέσω της δηµ ιουργίας κηλίδων διαφορετικού
φαινοτύπου στα φτερά. Η σχετική συχνότητα αυτών των συµβάντων αντικατοπτρίζει τη
φύση της βλάβης που προκαλούν οι υπό έλεγχο ουσίες στο DNA και συνδέονται άµεσα
µε την καρκινογένεση.

98

Proccedings of the 37th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences
Volos, May 21-23, 2015

EVALUATION OF THE TOXIC AND GENOTOXIC EFFECTS OF THE IONIC
LIQUIDS, 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ([bmim]BF4) AND 1Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate ([omim]BF4) BY THE SMART TEST
Goutas Andreas1, Karida Anna1, Tsarpali Vasiliki2, Drosopoulou Eleni1, Dailianis
Stefanos2, Vlastos Dimitrios3, Mavragani-Tsipidou Pinelopi1
1/Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology,
Faculty of Sciences, Aristotle University, 541 24, Thessaloniki-2/Section of Animal
Biology, Department of Biology, University of Patras, GR 26500, Patras, Greece-3/
Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Patras,
30100, Agrinio
The ionic liquids have a great reputation due to their unique properties. They are
considered to be “green” solvents and show great promise in many fields, leading to
economical and ecological benefits. In the present study the potential toxic and genotoxic
effects of the ionic liquids 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate ([BMIM]BF4)
and 1-Methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate ([OMIM]BF4) were assessed using
Drosophila melanoganster, a major model organism for in vivo toxicity studies. Their
toxic effects were assessed by calculating LD50 values (50% Lethal Dose), after chronic
exposure of D. melanogaster larvae to different concentrations of the liquids. For the
evaluation of mutagenic and recombinogenic effects of the two liquids, the SMART test
(Somatic Mutation And Recombination Test) was applied. In this essay, two different
crosses were performed (standard cross, ST and high bioactivation, HB) involving three
strains ( mwh, flr and ORR). The genetic markers, mwh and flr, make it possible to
discern the formation of mutant clones on the wing blade. The mutagenic and
recombinogenic action of the tested substances is estimated by recording the number of
spots of mutant phenotypes on the wing. The frequency of these events indicates the type
of DNA damage induced by the tested compounds and is associated with carcinogenesis.
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ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΓΝΙΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΙΚΗΣ ΤΟΥΣ
ΥΔΡΟΛΥΣΗΣ
Δελέντα Σταυρούλα, Γεωργούλης Αναστάσιος, Γεωργιάδου Δάφνη, Χατζηνικολάου
Δηµήτρης
Μονάδα Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας, Οµάδα Μικροβιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθήνας
H λιγνινοκυτταρινούχος βιοµάζα αποτελεί µια ανεκµετάλλευτη πρώτη ύλη για την
παραγωγή βιοκαυσίµων καθώς είναι πλούσια σε κυτταρίνη και ηµικυτταρίνη, ουσίες που
µπορούν να µετατραπούν ενζυµ ικά σε εύκολα ζυµώσιµ ους µονοσακχαρίτες. Η
πολύπλοκη πολυµερική δοµή της βιοµάζας ό µως δυσκολεύει την πρόσβαση των
αντίστοιχων ενζύµων, επηρεάζοντας αρνητικά την παραγωγικότητα των σχετικών
διεργασιών και κατά συνέπεια τις οικονοµικές τους προοπτικές. Για τους λόγους αυτούς
κρίνεται απαραίτητη η υποβολή του υλικού σε χηµική προκατεργασία µε στόχο να
επιτευχθεί µια αρχική ρήξη στο τρισδιάστατο πλέγµ α λιγνίνης-κυτταρίνηςηµικυτταρίνης, να καταστεί πιο ευνοϊκή η πρόσβαση των ενζύµων σε αυτό και κατ’
επέκταση να διευκολυνθεί η αποικοδόµηση του. Στην παρούσα µελέτη, άχυρο σιταριού,
κριθαριού και καλαµποκιού υποβλήθηκαν σε όξινη και αλκαλική προκατεργασία. Και οι
δύο τύποι προκατεργασίας αξιολογήθηκαν µε βάση την ενζυµική σακχαροποίηση που
ακολούθησε, χρησιµ οποιώντας ένα εµ πορικό ενζυµ ικό µίγµα κυτταρινασών και
ηµικυτταρινασών (Νovozymes A/S). Βάσει των αρχικών πειραµάτων αποδείχτηκε ότι η
αλκαλική προκατεργασία ήταν ανώτερη της όξινης όσον αφορά στη συνολική
απελευθέρωση σακχάρων. Ως συνέπεια των παραπάνω, προχωρήσαµε σε µια πλήρη
αριστοποίηση των παραµέτρων της αλκαλικής διεργασίας. Ως ανεξάρτητες µεταβλητές
ορίστηκαν οι εξής: i) θερµοκρασία προκατεργασίας (25-121 οC), ii) χρόνος
προκατεργασίας (30-150 min) και iii) συγκέντρωση NaOH (0.06-0.14 gNaOH/
gbiomass). Ως εξαρτηµένη µεταβλητή ορίστηκε η συνολική ποσότητα σακχάρων που
απελευθερώθηκαν κατά την υδρόλυση των προκατεργασµένων δειγµάτων. Για τον
προσδιορισµό του βέλτιστου συνδυασµού συνθηκών για καθένα από τα τρία υλικά
εφαρµόστηκε η µεθοδολογία απόκρισης επιφάνειας (Response Surface Methodology,
RSM). Η µοντελοποίηση πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση του λογισµικού JMP της
εταιρίας SAS. Προέκυψαν ξεχωριστά µοντέλα δίνοντας διαφορετικό άριστο συνδυασµό
µεταβλητών για το κάθε λιγνινοκυτταρινούχο υλικό. Το κάθε άριστο ανταποκρινόταν σε
βαθµό υδρόλυσης των πολυσακχαριτών κοντά στο θεωρητικό µέγιστο, γεγονός που
συνηγορεί στην επιτυχία της µαθηµατικής προσέγγισης που εφαρµόστηκε.
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PRΕΤΡΕΑΤΜΕΝΤ OPTIMIZATION OF WHEAT, BARLEY AND CORN STRAW
TOWARDS ENZYMATIC HYDROLYSIS
Delenta Stavroula, Georgoulis Anastasios, Georgiadou Daphne, Hatzinikolaou
Dimitris
Microbial Biotechnology Unit, Microbiology Group, Department of Biology, National
and Kapodistrian University of Athens
Lignocellulosic biomass represents a rather under-utilized feedstock for the production of
biofuels and chemicals as it consists of a recalcitrant matrix of cellulose- and
hemicellulose-rich residues that can be converted into easily fermentable
monosaccharides. Therefore chemical pretreatment is required to improve its enzymatic
digestibility. In the present study, wheat straw, barley straw and corn straw were
subjected to different acid and alkaline pretreatments. Both pretreatment types were
evaluated by subsequent enzymatic saccharification using a cocktail of commercial
enzyme preparations of cellulases and hemicellulases (Novozymes A/S). Initial
experimental sets showed that alkaline pretreatment was superior to the acidic as far as
the total sugars’ release was concerned. As a result, we proceeded on a complete
optimization of the corresponding process parameters. The independent variables
evaluated were i) temperature of pretreatment (25-121 ο C), ii) time of pretreatment
(30-150 min) and iii) NaOH concentration (0.06-0.14 gNaOH/gbiomass). Total sugar
release, following enzymatic hydrolysis of the pretreated samples, was used as the
dependent variable. Response Surface Methodology using Box-Behnken experimental
design was applied in order to determine the optimum set of conditions for each one of
the three materials. Modeling was performed using JMP software from SAS. Distinct
prediction models were obtained showing different process optima for each
lignocellulosic material that corresponded to degrees of polysaccharide hydrolysis close
to the theoretical maximum.
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ
Δηµόπουλος Ευάγγελος Αντώνης1, Λουκοβίτης Δηµήτρης2, Καραΐσκου Νικολέττα1,
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος1, Χατζηπλής Δηµήτρης2
1/ Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη - 2/ Εργαστήριο Αγροβιοτεχνολογίας
και Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων, Τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Σχολή Τεχνολογίας
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίµων & Διατροφής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 141, 57400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη
Η προβατοτροφία στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους παλαιότερους και
σπουδαιότερους κλάδους της ελληνικής κτηνοτροφίας , µε τον αριθµ ό των
απασχολούµενων οικογενειών να ανέρχεται σήµερα στις 260.500 περίπου. Δυστυχώς,
λόγω της έλλειψης υποδοµών (π.χ. µεγάλων προγραµµάτων γενετικής βελτίωσης
ελληνικών φυλών) υπάρχει µεγάλη αύξηση στο ποσοστό διασταυρώσεων των εγχώριων
φυλών µεταξύ τους, αλλά και στην εισαγωγή ξένων φυλών προβάτων είτε για εκτροφή
σε καθαρόαιµη µορφή ή για τη χρησιµοποίηση τους σε διασταυρώσεις µε τις ελληνικές
φυλές. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της γενετικής ποικιλότητας σε
διασταυρωµένους πληθυσµούς προβάτων και η σύγκριση αυτών µε καθαρόαιµες
ελληνικές φυλές. Για το λόγο αυτό, χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα διασταυρωµένων
ατόµων από τρία γεωγραφικά διαµερίσµατα (Ήπειρος, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα)
καθώς και δείγµατα από δέκα ντόπιες φυλές. Συνολικά, γονοτυπήθηκαν 364 άτοµα σε
δέκα πολυµορφικούς µικροδορυφορικούς δείκτες . Η ολική παρατηρούµ ενη και
αναµενόµενη ετεροζυγωτία ήταν 0,69 και 0,73, αντίστοιχα. Σύµφωνα µε την τιµή Fst το
µεγαλύτερο ποσοστό γενετικής διαφοροποίησης κατανεµήθηκε µεταξύ των καθαρόαιµων
φυλών (0,0231-0,1525). Η διαφοροποίηση µεταξύ καθαρόαιµων και διασταυρωµένων
δειγµάτων ήταν χαµηλότερη (0,0089-0,0695), ενώ η διαφοροποίηση µεταξύ των
διασταυρωµένων πληθυσµών ήταν η πιο χαµηλή (0,0002-0,0037).
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GENETIC DIVERSITY IN SHEEP FARMS
Dimopoulos Evangelos Antonis1, Loukovitis Dimitris2, Karaiskou Nikoletta1,
Triantafyllidis Alexandros1, Chatziplis Dimitris2
1/ Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology,
Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki - 2/ Laboratory of
Agrobiotechnology and Inspection of Agricultural Products, Department of Agricultural
Technology, School of Agricultural Technology, Food Technology and Nutrition,
Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, P.O. Box 141, 57400
Sindos, Thessaloniki, Greece
Sheep breeding in Greece consists one of the oldest and most significant sectors of Greek
livestock production, with the number of farmers’ families counting up approximately to
260.500. Unfortunately, due to lack of infrastructure (e.g. large-scale selective breeding
programs of Greek breeds) there is an important increase in the percentage of
crossbreeding among indigenous breeds, as well as the introduction of non-native
purebred sheep with the intent of stock farming or crossbreeding with the indigenous
Greek breeds. The present study aims to provide information on the genetic diversity of
crossbred sheep populations and to compare these populations with Greek pure breeds.
For that reason, samples of crossbred sheep from three distinct geographical districts
(Epirus, Thessalia and Sterea Ellada) were used, as well as samples from ten native pure
breeds. In total, 364 individuals were genotyped at ten polymorphic microsatellite loci.
The overall observed and expected heterozygosity was 0.69 and 0.73, respectively.
According to Fst values genetic differentiation was distributed mostly among the pure
breeds (0.0231-0.1525). The differentiation among purebred and crossbred samples was
lower (0.0089-0.0695), whereas the differentiation among the crossbred populations was
the lowest (0.0002-0.0037).
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ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΣΦΡΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ,
Bactrocera oleae: ΤΡΑΝΣΚΡΙΠΤΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΡΕΝΗΣΗ
ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ
Διακορώνα Αρχοντία, Μπελαβίλας - Τροβάς Αλέξανδρος, Τσουµάνη Κωνσταντίνα,
Ματθιόπουλος Κώστας
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας & Γονιδιωµατικής, Τµήµα Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Ο δάκος της ελιάς, Bactrocera oleae, λόγω της παρασιτικής του δράσης στα προϊόντα
των ελαιοκαλλιεργειών συγκαταλέγεται στα έντοµα µεγάλης οικονοµικής σηµασίας. Η
αντιµετώπισή του βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στη χρήση χηµικών εντοµοκτόνων,
καθιστώντας πλέον αναγκαίο το σχεδιασµό νέων εναλλακτικών, φιλικών προς το
περιβάλλον µεθόδων βιολογικού ελέγχου. Η αποτελεσµατικότητα τέτοιων µέσων
καταπολέµησης µπορεί να βελτιωθεί καθοριστικά εστιάζοντας σε νέους µοριακούς
στόχους που οδηγούν στην αποτροπή της σύζευξης και συνεπώς στη διακοπή της
αναπαραγωγικής διαδικασίας του εντόµου. Η µελέτη του οσφρητικού συστήµατος
µπορεί να συνεισφέρει στην ανάδειξη τέτοιων στόχων εφόσον τόσο η επιβίωση
(εντοπισµός τροφής), όσο και η αναπαραγωγή του (αναγνώριση συντρόφου και
ωοαπόθεση) εξαρτώνται από οσφρητικά ερεθίσµατα. Εποµένως, κατανοώντας και
ελέγχοντας την οσφρητική ικανότητα του εντόµου θα µπορούµε να ελέγξουµε και τη
συµπεριφορά του, αποσκοπώντας στη µείωση των πληθυσµών του. Στην παρούσα
µελέτη εξετάζονται γονίδια που ταυτοποιήθηκαν µέσω RNAseq και εµπλέκονται είτε
άµεσα, είτε έµµεσα στις διαδικασίες της προσυζευκτικής επικοινωνίας και της
αναπαραγωγικής συµπεριφοράς του δάκου. Τα επίπεδα έκφρασης των επιλεγµένων
γονιδίων καθορίστηκαν µε ποσοτική Real-time PCR σε κεφάλια αρσενικών και θηλυκών
ατόµων, όπου εντοπίζονται τα κύρια οσφρητικά όργανα, σε συγκεκριµένες χρονικές
στιγµές και καταστάσεις. Τα αποτελέσµατα των λειτουργικών αναλύσεων κατέδειξαν
διαφορική έκφραση στα δύο φύλα και στις συνθήκες που διερευνήθηκαν,
υποδεικνύοντας την πολυπλοκότητα των εµπλεκόµενων γονιδίων αλλά επιτρέποντας
ωστόσο µια πρώτη εκτίµηση του ρόλου τους. Η παρούσα µελέτη συνεισφέρει στον
καθορισµό των µορίων-κλειδιών κατά τη διάρκεια των οσφρητικών απαντήσεων του
δάκου, στο πλαίσιο της πρώτης ολιστικής προσέγγισης για τη διερεύνηση της µοριακής
βάσης του οσφρητικού του συστήµατος. Αναλύσεις παροδικής αποσιώπησης των
γονιδίων που βρίσκονται σε εξέλιξη αναµένεται να οδηγήσουν σε φαινότυπους που θα
αποσαφηνίσουν το ρόλο των εν λόγω γενετικών τόπων και, κατά συνέπεια, πτυχών της
αναπαραγωγικής συµπεριφοράς του εντόµου.
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TARGETING THE OLFACTORY SYSTEM OF THE OLIVE FRUIT FLY,
Bactrocera oleae: TRANSCRIPTOMICS ANALYSIS FOR THE
IDENTIFICATION OF GENES IMPLICATED IN THE INSECT’S SEXUAL
BEHAVIOR
Diakarona A., Mpelavilas-Trovas A., Tsoumani K., Matthiopoulos K.
Laboratory of Molecular Biology & Genomics, Department of Biochemistry &
Biotechnology, University of Thessaly, Greece
The olive fruit fly, Bactrocera oleae, due to the damages it causes in olive cultivation, is
an insect of high economic importance. Its management is mainly based on the use of
chemical insecticides, making the design of new alternative, environmentally friendly
methods of control a necessity. The effectiveness of such means could be undoubtedly
ameliorated, by focusing on new molecular targets that will lead to mating disruption,
thus interrupting the insect’s reproductive development. The study of the olfactory system
could contribute towards this aim, since both survival (food detection) and reproduction
(mate recognition and oviposition) rely on chemosensory cues. Understanding and
controlling the insect’s olfactory capacity could enable its behavior regulation, aiming at
the end to its population suppression. In this study genes identified through RNAseq to be
either directly or indirectly implicated to the procedure of premating communication and
reproductive behavior are further analyzed. The expression levels of the selected genes
were evaluated by quantitative Real-time PCR at different time points and conditions, in
male and female adult heads, where the main olfactory organs are localized. These
functional analyses resulted in differential expression between the two sexes and the
conditions tested, shedding light on their role and the diverse parameters that influence
their expression. The present holistic approach aspires to enrich our knowledge regarding
the olfactory responses of the olive fruit fly, through the investigation of the molecular
interactions of key components of the olfactory system. Transient silencing experiments
that are in progress will result in behavioral phenotypes that will unravel the role of these
genetic loci, which in turn will decipher some aspects of the reproductive behavior of the
fly.
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ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΤΟΞΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΟΥ ΕΞΑΝΘΡΑΚΩΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Δορµούσογλου Μαργαρίτα, Αντωνοπούλου Μαρία, Κωνσταντίνου Φωτεινή,
Κωνσταντίνου Ιωάννης K., Βλαστός Δηµήτρης
Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο Πατρών
Η πυρόλυση, η θερµική κατεργασία απουσία οξυγόνου, είναι µια πολλά υποσχόµενη
τεχνολογία διαχείρισης χρησιµοποιηµένων ελαστικών τέλους κύκλου ζωής µε τελική
παραγωγή προϊόντων όπως το πυρολυτικό εξανθράκωµα (Pyrolytic Tire Char, PΤC), ένα
ανθρακούχο υλικό ανάλογο µε υλικά carbon black και ενεργού άνθρακα, µε ευρύ πεδίο
εφαρµογών. Στην παρούσα εργασία, µελετάται για πρώτη φορά η πιθανή τοξική,
κυτταροτοξική και γενοτοξική δράση ανεπεξέργαστου και χηµικά επεξεργασµένου
πυρολυτικού εξανθρακώµατος. Για τη µελέτη της τοξικότητας χρησιµοποιήθηκαν τα
βακτήρια Vibrio Fischeri τα οποία εκπέµπουν βιοφωταύγεια ως παραπροϊόν της
κυτταρικής τους αναπνοής και της µεταβολικής διαδικασίας και το σύστηµα Microtox
(Azur Enviromental). Σε κάθε πείραµα υπολογίστηκε η % αναστολή στη φωταύγεια των
βακτηρίων καθώς και οι τιµές ΕC50 για χρόνους έκθεσής τους στο δείγµα 5, 15 και 30
λεπτών. Οι τιµές ΕC50 του ανεπεξέργαστου και χηµικά επεξεργασµένου PTC µετά από
30 λεπτά έκθεσης προσδιορίστηκαν ίσες µε 486 και 163 mg L-1, αντίστοιχα. Για τη
µελέτη της γενοτοξικής και κυτταροτοξικής δράσης εφαρµόστηκε η τεχνική των
µικροπυρήνων (micronuclei, MN) µε τη χρήση της κυτταροχαλασίνης-B (Cytokinesis
Block Micronucleus assay, CBMN assay) σε καλλιέργειες ανθρώπινων λεµφοκυττάρων.
Οι συγκεντρώσεις του ανεπεξέργαστου και χηµ ικά επεξεργασµ ένου PTC που
επιλέχθηκαν να µελετηθούν αντιστοιχούν στο 2.5, 5 και 10% του συνολικού όγκου της
καλλιέργειας. Παρατηρήθηκε ότι τόσο το ανεπεξέργαστο όσο και το χηµικά
επεξεργασµένο PCΤ επάγει στατιστικά σηµ αντική αύξηση της συχνότητας των
µικροπυρήνων σε όλες τις εξεταζόµενες συγκεντρώσεις. Η ανάλυση του δείκτη
κυτταροτοξικότητας (Cytokinesis block proliferation index, CBPI) έδειξε ότι το
ανεπεξέργαστο αλλά και το χηµικά επεξεργασµένο PCΤ εµφανίζει κυτταροτοξική δράση
σε όλες τις εξεταζόµενες συγκεντρώσεις. Με δεδοµένο ότι δεν παρατηρήθηκαν εµφανείς
διαφορές στην γενοτοξική και κυτταροτοξική δράση του ανεπεξέργαστου και χηµικά
επεξεργασµένου PΤC, περαιτέρω µελέτες, για την διερεύνηση της γενετικής δράσης τους
βρίσκονται σε εξέλιξη.
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ΕVALUATION OF THE ACUTE TOXICITY AND GENOTOXICITY OF
PYROLYTIC TIRE CHAR: A PILOT STUDY
Dormousoglou Margarita, Antonopoulou Maria, Konstantinou Foteini,
Konstantinou Ioannis K., Vlastos Dimitris
Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Patras
Pyrolysis, the thermal treatment under oxygen-free atmosphere, is considered as a
promising, high-valued technology for disposing end-of-life tires with final recovery of
valuable products such as the pyrolytic tire char (PTC) a carbon material similar to
carbon black and activated carbon with a wide range of applications. In the present study,
the potential toxic and genotoxic effects of PTC (untreated and acid-treated) is studied for
the first time. The acute toxicity of PTCs was evaluated by using the marine
luminescence bacteria Vibrio Fischeri, which emit bioluminescence as a byproduct of cell
respiration and normal metabolic process, and the Microtox Model 500 Analyzer (Azur
Enviromental). In each experiment, the inhibition of the luminescence and the EC50
values (mean sample concentration that causes a 50% reduction in bacteria
bioluminescence) were recorded after 5, 15 and 30 min of incubation. The EC50 values
for the untreated and acid-treated PTC after 30 min of exposure were determined as 486
and 163 mg L-1, respectively. The potential genotoxic and cytotoxic effect of the
untreated and acid-treated PTC were studied in cultured human lymphocytes applying the
cytokinesis block micronucleus (CBMN) assay for the detection of micronuclei (MN) in
the cytoplasm of interphase cells. The untreated and acid-treated PTC were studied at
three different doses i.e. 2.5, 5 and 10% of the total culture volume and were found to be
genotoxic at all the tested concentrations. In the case of acid-treated PTC a slight
decrease in MN frequency was observed. Cytokinesis block proliferation index (CBPI)
analysis demonstrated that both PTCs induces cytotoxic activity in all the tested
concentrations. Further studies of PTC are in progress for the investigation of its
genotoxic and cytotoxic potential in human lymphocytes.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ DNA
ΜΕΘΥΛΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΕΘΥΛΑΣΩΝ ΣΤΗ ΡΕΤΣΙΝΟΛΑΔΙΑ
Δρόσου Βικτώρια, Καπάζογλου Αλίκη, Κοΐδου Βενετία, Μερκουρόπουλος Γεώργιος,
Χιλιώτη Ζωή
Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη
Η µεθυλίωση της κυτοσίνης στα φυτά είναι ένας επιγενετικός ρυθµιστικός µηχανισµός
που εµπλέκεται σε µια πληθώρα διαδικασιών όπως στη διατήρηση της σταθερότητας του
φυτικού γενώµατος, στη ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης στα διάφορα αναπτυξιακά
στάδια του φυτού καθώς και στην απόκριση του φυτού σε βιοτικές και αβιοτικές
καταπονήσεις. Η µεθυλίωση της κυτοσίνης είναι µια δυναµική και αναστρέψιµη
κατάσταση η οποία ρυθµίζεται από τη δράση δύο διαφορετικών ενζυµικών οικογενειών,
των DNA µεθυλοµεταφορασών και DNA αποµεθυλασών. Οι DNA µεθυλοµεταφοράσες
καταλύουν την µεταφορά µιας µεθυλικής οµάδας σε βάσεις κυτοσίνης, ενώ αντίθετα οι
DNA αποµ εθυλάσες αποµ ακρύνουν την µεθυλιωµένη κυτοσίνη µε εκτοµ ή και
αναπλήρωση της βάσης στην κενή θέση. Στην παρούσα µελέτη, πραγµατοποιήθηκε
χαρακτηρισµός των οικογενειών των DNA µεθυλοµεταφορασών και DNA
αποµεθυλασών στη ρετσινολαδιά (Ricinus communis), ένα βιοµηχανικό φυτό της
οικογένειας Euphorbiaceae. Η φυλογενετική ανάλυση έδειξε ότι η οικογένεια των DNA
µεθυλοµεταφορασών και DNA αποµεθυλασών αποτελείται από 11 και 2 µέλη,
αντίστοιχα. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε εντοπισµός της χρωµοσωµικής τους θέσης,
σύγκριση της δοµής των γονιδίων και εντοπισµός λειτουργικών µοτίβων. Στη συνέχεια,
διερευνήθηκε το πρότυπο έκφρασης των γονιδίων αυτών στα διάφορα αναπτυξιακά
στάδια και φυτικά όργανα όπου διαπιστώθηκε διαφοροποίηση στα επίπεδα έκφρασης
υποδηλώνοντας διακριτούς βιολογικούς ρόλους των παραπάνω ενζύµων. Η καταπόνηση
της ξηρασίας σε φυτά ρετσινολαδιάς είχε σαν αποτέλεσµα τη διαφορετική απόκριση των
γονιδίων των δυο οικογενειών. Η παρούσα εργασία συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση
των µηχανισµών της επιγενετικής ρύθµισης σε ένα βιοµηχανικό φυτό όπως η
ρετσινολαδιά.
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CHARACTERIZATION OF CYTOSINE-5 DNA METHYLTRANSFERASE AND
DEMETHYLASE GENE FAMILY IN RICINUS COMMUNIS
Drosou Victoria, Kapazoglou Aliki, Koidou Venetia, Merkouropoulos Georgios,
Hilioti Zoe
Institute of Applied Biosciences, Centre for Research and Technology Hellas (CERTH),
57001 Thermi, Thessaloniki
Cytosine methylation in plants is an epigenetic regulatory mechanism that plays a key
role in many of the plant processes like the maintenance of genomic stability, regulation
of gene expression during plant development and the response to biotic and abiotic stress.
Cytosine methylation is dynamic and reversible and is achieved through the coordination
between two different gene families, cytosine-5 DNA methyltransferases (C5-MTases)
and cytosine DNA demethylases. C5-MTases catalyze the transfer of a methyl group to
cytosines, while DNA demethylases remove the 5-methylcytosine by a base excision
mechanism. Here, we characterized novel genes encoding the C5-MTases and DNA
demethylases in castor bean (Ricinus communis), an industrial plant of the
Euphorbiaceae family. Phylogenetic analysis indicated that the C5-MTase and DNA
demethylase family consists of 11 and 2 members, respectively. Comprehensive analysis
of their gene structure, functional domains and genomic localization was also performed.
Tissue-specific gene expression analysis showed that all family members varied widely in
their expression profiles suggesting that they may have distinct biological roles. The
expression profiles of C5-MTases and DNA demethylases under drought stress treatment
were also investigated revealing differential gene expression. The present work
contributes to a better understanding of the epigenetic regulatory mechanisms in an
industrial plant like castor bean.
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ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΟΤΟΞΙΚΗΣ, ΑΝΤΙΓΕΝΟΤΟΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΣΗΜΥΔΑΣ (SILVER BIRCH; Betula pendula)
Ευθυµίου Ιωάννα, Βλαστός Δηµήτρης
Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο Πατρών
Η σηµύδα είναι δέντρο, του γένους Betula της οικογένειας Betulaceae και παρουσιάζει
µεγαλύτερη εξάπλωση στο βόρειο ηµισφαίριο. Είναι γνωστή για τις φαρµακευτικές της
ιδιότητες ενώ έχουν πραγµατοποιηθεί έρευνες που υποδεικνύουν ότι επί µέρους
συστατικά από διάφορα είδη εµφανίζουν µεταξύ άλλων αντιµικροβιακή, αντιοξειδωτική
και αντικαρκινική δράση. Στην παρούσα µελέτη εξετάζεται η πιθανή γενοτοξική και
κυτταροτοξική δράση ενός σκευάσµατος της σηµύδας Betula pendula, που περιέχει
υδατικό εκχύλισµα φύλλων σηµύδας σε ποσοστό 94% και χυµό λεµονιού σε ποσοστό
6%, καθώς και η πιθανή αντιγενοτοξική του δράση σε συνδυασµό µε την παρουσία ενός
ισχυρού γενοτοξικού παράγοντα, της µιτοµυκίνης-C (mitomycin-C, MMC). Για το σκοπό
αυτό εφαρµόστηκε η τεχνική των µικροπυρήνων (micronuclei, MN) µε τη χρήση της
κυτταροχαλασίνης-B (Cytokinesis Block MicroΝucleus assay, CBMN assay) σε
καλλιέργειες ανθρώπινων λεµφοκυττάρων in vitro. Οι συγκεντρώσεις του σκευάσµατος
σηµύδας που επιλέχθηκαν να µελετηθούν, για τον έλεγχο της γενοτοξικής και
κυτταροτοξικής του δράσης, αντιστοιχούσαν στο 1, 2 και 5% του συνολικού όγκου της
καλλιέργειας. Οι ίδιες συγκεντρώσεις εξετάστηκαν σε συνδυασµό µε την MMC (0.5 µg/
ml) για να προσδιοριστεί αν και κατά πόσο το σκεύασµα σηµύδας µειώνει τη γενοτοξική
της δράση. Παρατηρήθηκε ότι το σκεύασµα σηµύδας δεν εµφανίζει αυξηµένη συχνότητα
ΜΝ συγκριτικά µε το µάρτυρα, σε όλες τις εξεταζόµενες συγκεντρώσεις. Ο συνδυασµός
του σκευάσµατος σηµύδας µε την MMC επάγει µειωµένες συχνότητες ΜΝ συγκριτικά
µε την συχνότητα των ΜΝ που επάγει η MMC, οι οποίες ωστόσο δεν είναι στατιστικά
σηµαντικές. Αναλύοντας το δείκτη κυτταροτοξικότητας (Cytokinesis block proliferation
index, CBPI) διαπιστώνεται ότι το σκεύασµα της σηµύδας εµφανίζει κυτταροτοξική
δράση σε όλες τις εξεταζόµενες συγκεντρώσεις συγκριτικά µε το µάρτυρα. Περαιτέρω
µελέτες, για την διερεύνηση της δράσης της καθαρής σηµύδας βρίσκονται σε εξέλιξη.
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STUDY OF GENOTOXIC, ANTIGENOTOXIC AND CYTOTOXIC POTENTIAL
OF A BIRCH PRODUCT (SILVER BIRCH; Betula pendula)
Efthimiou Ioanna, Vlastos Dimitris
Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Patras
Birch is a tree, of the genus Betula belonging to the Betulaceae family and is most
common in the northern hemisphere. It is known for its pharmaceutical properties while
many studies have been conducted indicating that components from various birch species
possess antimicrobial, antioxidant and anticancer activity. The possible genotoxic and
cytotoxic activity of a birch (Betula pendula) product, containing aqueous extract of birch
leaves in a percentage of 94% and lemon juice in a percentage of 6%, as well as its
antigenotoxic potential were studied in cultured human lymphocytes applying the
cytokinesis block micronucleus (CBMN) assay for the detection of micronuclei (MN) in
the cytoplasm of interphase cells. The antigenotoxic effect of the birch product was
studied against the genotoxic damage induced by mitomycin C (MMC), an antitumor
compound that has a range of genotoxic effects including the inhibition of DNA
synthesis, mutagenesis and clastogenesis. The birch product was studied at three different
doses i.e. 1, 2 and 5% of the total culture volume and was found to be non-genotoxic at
all the tested concentrations. Mitomycin C at 0.5 µg/ml was given along with the above
referred doses of the birch product. Even though a decrease in MN frequency was
observed, it was not statistically significant. Analysing the cytotoxicity index
(Cytokinesis block proliferation index, CBPI), it was shown that the birch product
induces cytotoxic activity in all the tested concentrations. Further studies of pure birch
extracts are in progress for the investigation of its genotoxic, antigenotoxic and cytotoxic
potential.
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ΓΕΝΟΤΟΞΙΚΗ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ
ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ MONTMORILLONITE-CARBON NANOTUBES (CLAY-CNTs),
MONTMORILLONITE-ADAMANTYLAMINE (CLAY-AD) ΚΑΙ
ADAMANTYLAMINE-GRAPHENE OXIDE (AD-GO)
Ευθυµίου Ιωάννα 1, Πατήλα Μιχαέλα 2, Γουρνής Δηµήτριος 3, Σταµάτης
Χαράλαµπος 2, Βλαστός Δηµήτρης 1
1/ Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο Πατρών - 2/
Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων - 3/ Τµήµα
Μηχανικών Επιστήµης Υλικών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Τα νανοσύνθετα υλικά έχουν τουλάχιστον µία εκ των διαστάσεων τους στην κλίµακα των
νανοµέτρων. Είναι µία νέα γενιά υλικών, που σχηµατίζονται µε ανάµειξη ενός ή
περισσότερων ανόµοιων υλικών στη νανοκλίµακα, µε στόχο τη δηµιουργία νέων
βελτιωµένων δοµών και ιδιοτήτων. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η πιθανή
γενοτοξική και κυτταροτοξική δράση τριών σύνθετων νανοϋλικών (Clay-CNTs, ClayAD, AD-GO). Εφαρµόστηκε η τεχνική των µικροπυρήνων (micronuclei, MN) µε τη
χρήση της κυτταροχαλασίνης-B (Cytokinesis Block Micronucleus assay, CBMN assay)
σε καλλιέργειες ανθρώπινων λεµφοκυττάρων in vitro. Η συγκεκριµένη τεχνική, ανιχνεύει
χρωµοσωµατικά θραύσµ ατα ή/ και ολόκληρα χρωµοσώµ ατα τα οποία δεν
ενσωµατώνονται στους θυγατρικούς πυρήνες και εµφανίζονται ως µικρές πυρηνικές
δοµές, µικροπυρήνες, στο κυτταρόπλασµα διπύρηνων µεσοφασικών κυττάρων. Τα
σύνθετα νανοϋλικά που εξετάστηκαν είναι πρωτότυπα και κατά συνέπεια δεν έχουν
ερευνηθεί. Έχουν πραγµατοποιηθεί µελέτες µόνο για µεµονωµένα συστατικά αυτών. Οι
συγκεντρώσεις των σύνθετων νανοϋλικών που επιλέχθηκαν να µελετηθούν για τον
έλεγχο της γενοτοξικής και κυτταροτοξικής τους δράσης ήταν 10, 25 και 50 µg/ml.
Παρατηρήθηκε ότι τα σύνθετα νανοϋλικά δεν επάγουν στατιστικά σηµαντικά αυξηµένες
συχνότητες µικροπυρήνων, γεγονός που υποδεικνύει την απουσία γενοτοξικής δράσης.
Αναλύοντας το δείκτη κυτταροτοξικότητας (Cytokinesis block proliferation index,
CBPI), διαπιστώθηκε στατιστικά σηµαντική µείωση σε σχέση µε τον αρνητικό µάρτυρα
στις συγκεντρώσεις 25 και 50 µg/ml του Clay-CNTs, 10 και 25 µg/ml του Clay-AD και
50 µg/ml της AD-GO, γεγονός που υποδηλώνει την κυτταροτοξική δράση των
εξεταζόµενων νανοϋλικών στις συγκεκριµένες συγκεντρώσεις και πειραµατικές
συνθήκες.
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GENOTOXIC AND CYTOTOXIC ACTIVITY OF COMPOSITE
NANOMATERIALS, MONTMORILLONITE-CARBON NANOTUBES (CLAYCNTs), MONTMORILLONITE-ADAMANTYLAMINE (CLAY-AD) AND
ADAMANTYLAMINE-GRAPHENE OXIDE (AD-GO)
Efthimiou Ioanna 1, Patila Michaela 2, Gournis Dimitrios 3, Stamatis Charalampos
2, Vlastos Dimitris 1
1/ Department of Environmental and Natural Resources Management,University of
Patras - 2/ Department of Biological Applications and Technologies, University of
Ioannina - 3/ Department of Material Science and Engineering, University of Ioannina
Nanocomposites are composites in which at least one of the phases shows dimensions in
the nanometre range. Nanocomposites are a new generation of novel materials, which are
formed by mixing one or more dissimilar materials at the nanoscale in order to develop
new, improved structures and properties. The possible genotoxic and cytotoxic activity of
three composite nanomaterials (Clay-CNTs, Clay-AD, AD-GO), was studied in cultured
human lymphocytes applying the cytokinesis block micronucleous (CBMN) assay for the
detection of micronuclei (MN) in the cytoplasm of interphase cells. MN may originate
from acentric chromosome fragments or whole chromosomes that are unable to migrate
to the poles during the anaphase stage of cell division. The composite nanomaterials
studied are novel and have not been researched. Only the individual components of the
nanocomposites have been studied. The concentrations of the composite nanomaterials
which were chosen in order to examine their genotoxic and cytotoxic potential were 10,
25 and 50 µg/ml. The composite nanomaterials did not induce statistically significant MN
frequencies at all the tested concentrations, which indicates a lack of genotoxic effect.
The cytotoxic effect of composite nanomaterials was evaluated by the determination of
Cytokinesis block proliferation index (CBPI). CBPI analysis showed statistically
significant decrease in relation to the negative control in the concentrations 25 and 50 µg/
ml of Clay-CNTs, 10 and 25 µg/ml of Clay-AD and 50 µg/ml of AD-GO, which indicated
a potential cytotoxic activity of the tested composite nanomaterials, in the specific
concentrations and experimental conditions.
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ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ GSK-3 ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ LEISHMANIA ΚΑΙ
TRYPANOSOMA BRUCEI ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΩΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΜΕ
ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΤΙΤΡΥΠΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Ευσταθίου Αντωνία1*, Gaboriaud-Kolar Nicolas2, Μυριανθόπουλος Βασίλειος2,
Βουγογιαννοπούλου Κωνσταντίνα2, Αγάλλου Μαρία3, Μαργαρώνη Μαρίτσα3,
Μικρός Εµµανουήλ2, Σωτηριάδου Καίτη1, Σκαλτσούνης Αλέξιος-Λέανδρος2,
Καραγκούνη Ευδοκία3, Σµυρλή Δέσποινα1
1/Τµήµα Μικροβιολογίας, Εργαστήριο Μοριακής Παρασιτολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα 115 21, Ελλάδα(*Τωρινή διεύθυνση Εργαστήριο
Κλινικής, Πειραµατική Χειρουργικής & Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών
Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) , Σωράνου Εφεσίου 4, 11527, Αθήνα, Ελλάδα)
2/Εργαστήρια Φαρµακογνωσίας και Φαρµακευτικής Χηµείας, Τµήµα Φαρµακευτικής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη-Ζωγράφου, Αθήνα,
Ελλάδα 3/Τµήµα Μικροβιολογίας, Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας, Ελληνικό
Ινστιτούτο Παστέρ, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα 115 21, Ελλάδα
Τα πρωτόζωα του γένους Leishmania και Trypanosoma brucei είναι ο αιτιολογικός
παράγοντας της λεϊσµανιάσης και της Ανθρώπινης Αφρικανικής τρυπανοσωµίασης,
αντίστοιχα. Οι παρασιτικές αυτές ασθένειες αποτελούν σηµαντική αιτία νοσηρότητας και
θνησιµότητας στις αναπτυσσόµενες χώρες, ενώ πάνω από 14 εκατοµµύρια άνθρωποι
έχουν µολυνθεί και 420 εκατοµµύρια άνθρωποι διατρέχουν τον κίνδυνο της µόλυνσης σε
όλο τον κόσµο. Επιπλέον, η λεϊσµανίαση αποτελεί σηµαντικό κτηνιατρικό πρόβληµα
καθώς και πρόβληµα για τη δηµόσια υγεία στις χώρες της Μεσογείου, ενώ λόγω των
περιβαλλοντικών αλλαγών, τη µετακίνηση πληθυσµών και τέλος την εξαθλίωση του
ελληνικού πληθυσµού, τα κρούσµατα σε ανθρώπους αυξάνεται ανησυχητικά. Πιο
συγκεκριµένα, το 2013 τα ανθρώπινα κρούσµατα στην Ελλάδα διπλασιάστηκαν
(στοιχεία από ΚΕΕΛΠΝΟ). Παρά τα ανησυχητικά αυτά δεδοµένα, δεν υπάρχουν
εγκεκριµένα ανθρώπινα εµβόλια ενώ η τρέχουσα χηµειοθεραπεία είναι γενικά
αναποτελεσµατική, κυρίως λόγω της αντίστασης που αναπτύσσουν τα παράσιτα αλλά
και των σοβαρών παρενεργειών των φαρµάκων. Εποµένως, υπάρχει επείγουσα ανάγκη
για την ανακάλυψη νέων θεραπειών. Οι ιντιρουµπίνες, µια οικογένεια παραγώγων της
δις-ινδόλης είναι πολλά υποσχόµενοι υποψήφιοι για στοχευµένη θεραπεία καθώς
αναστέλλουν απαραίτητες για τα παράσιτα κινάσες (GSK-3 και CRK3). Στη παρούσα
εργασία λοιπόν, µελετήθηκε η δράση µιας βιβλιοθήκης που αποτελείται απο 69
ιντιρουµπίνες έναντι των παρασίτων. Απο αυτές, 6 και 29 ιντιρουµπίνες φαίνεται να
έχουν ισχυρή αντιπαρασιτική δράση in vitro έναντι των L.donovani και T.brucei
παρασίτων αντίστοιχα (IC50<3µΜ). Ενδιαφέρον είναι ότι, οι πιο ισχυροί αναστολείς της
ανάπτυξης των παρασίτων, εµφανίζουν επίσης δράση έναντι των παρασιτικών κινασών
LdGSK-3 και TbGSK-3. Όσον αφορά την in vivo δράση, οι πιο ισχυροί αναστολείς της
GSK-3 ελέγχθησαν σε µοντέλο ποντικού οξείας και χρόνιας σπλαγχνικής λεϊσµανίασης,
όπου φαίνονται να µειώνουν το παρασιτικό φορτίο. Τα παραπάνω αποτελέσµατα
αναµένεται να οδηγήσουν σε νέα υποψήφια φάρµακα που απαιτούνται επειγόντως για τη
θεραπεία των παρασιτικών αυτών ασθενειών.
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GSK-3 INHIBITORS AS NOVEL ANTITRYPANOSOMATID COMPOUNDS
Efstathiou Antonia1*, Gaboriaud-Kolar Nicolas2, Myrianthopoulos Vassilios2,
Vougogiannopoulou Konstantina2,, Agallou Maria3, Margaroni Maritsa3, Mikros
Emmanuel2, Soteriadou Ketty1, Skaltsounis Alexios-Leandros2, Karagouni
Evdokia3, Smirlis Despoina1
1/Laboratory of Molecular Parasitology, Department of Microbiology, Hellenic Pasteur
Institute, 127 Vas. Sofias Ave., 11521 Athens, Greece (*current address: Clinical,
Experimental Surgery, & Translational Research Center, Biomedical Research
Foundation of the Academy of Athens (BRFAA), 4 Soranou Ephessiou St., 11527, Athens,
Greece) 2/Laboratories of Pharmacognosy and Pharmaceutical Chemistry, Department
of Pharmacy, University of Athens, Panepistimiopolis-Zografou, Athens 15771, Greece 3/
Laboratory of Cellular Immunology, Department of Microbiology, Hellenic Pasteur
Institute, 127 Vas. Sofias Ave., 11521 Athens, Greece
The trypanosomatid protozoans of the genera Leishmania and Trypanosoma brucei are
the aetiological agents of leishmaniases and Human African trypanosomiasis,
respectively. These parasitic diseases are a significant cause of morbidity and mortality in
developing countries while over 14 million people are infected and 420 million people
are at risk of infection worldwide. Moreover, leishmaniasis is an important public health
and veterinary concern in Mediterranean countries while due to the environmental
changes, the movement of populations and finally the impoverishment of the populations
(i.e. Greek), human cases are alarmingly increasing. More specifically, in 2013 the
reported human cases have doubled (Hellenic CDC). Despite these alarming calls, no
human vaccines are approved and the current chemotherapy is generally ineffective,
mainly due to the emerging drug-resistance and severe toxic side effects. Consequently,
there is an urgent need to discover new therapies. Indirubins, a class of bis-indole
derivatives are promising candidates for targeted therapy because they are validated as
inhibitors of essential parasitic kinases (GSK-3 and CRK3). Herein, a library of 69
indirubins was evaluated for their antitrypanosomal activity. Our results showed that 6
and 29 indirubins had potent antiparasitic activity in vitro against L.donovani and
T.brucei parasites respectively (IC50<3µΜ). Interestingly, the most potent indirubin
inhibitors are displaying activity against the parasitic kinases LdGSK-3 and TbGSK-3.
For the in vivo efficacy, the most potent GSK-3 inhibitors were tested in the murine
model of the acute and chronic visceral leishmaniasis, where they are shown to reduce
parasitic burden. In summary, the above results show promising antitrypanosomatid
efficacy of GSK-3 inhibitors and are anticipated to lead to drug candidates that are
urgently needed for treating parasitic diseases, an arising public health concern.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΕΟΛΥΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΟ ΗΠΑΡ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ,
Argyrosomus regius
Ζαλαµήτσου Χρυσούλα1, Καραπαναγιώτης Στυλιανός1, Φειδάντσης
Κωνσταντίνος1, Χατζηφώτης Σταύρος2, Αντωνοπούλου Ευθυµία1
1/ Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Α.Π.Θ., 541 24, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα -2/
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.,
71003 Ηράκλειο, Ελλάδα
Η χρήση εναλλακτικών πηγών ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων στις ιχθυοτροφές αποτελεί
µονόδροµο για την αειφορική ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας. Φυτικά έλαια, όπως το
φουντουκέλαιο, εξετάζονται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των ψαριών.
Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η σίτιση µε φουντουκέλαιο, µερικής ή ολική
υποκατάστασης των ιχθυελαίων στον κρανιό, Argyrosomus regius, ένα νέο εµπορικό
είδος µε άριστης ποιότητας και µεγάλη απόδοση εδώδιµης σάρκας. Σκοπός της παρούσας
εργασίας ήταν να διερευνηθεί η δυνητική κυτταρική καταπόνηση µέσω του αποπτωτικού
µονοπατιού και αυτού της ουβικουϊτίνης (πρωτεόλυση) λόγω εξωγενών διατροφικών
προκλήσεων, όπως η µερική ή ολική υποκατάσταση των ιχθυελαίων µε φουντουκέλαιο,
στο κυρίως µεταβολικό όργανο, το ήπαρ. Άτοµα κρανιού σιτίστηκαν για τρεις µήνες µε
διαφορετικές συγκεντρώσεις µερικής και ολικής υποκατάστασης του ιχθυελαίου µε
φουντουκέλαιο (0, 20, 40, 60, 80 και 100%). Σηµαντικές πρωτεΐνες – δείκτες της
απόπτωσης αποτελούν η αποπτωτική πρωτεΐνη Bax, η αντι-αποπτωτική πρωτεΐνη Bcl-2,
οι πρωτεΐνες που έχουν εισέλθει στο κυτταρικό µονοπάτι των κασπασών καθώς κι αυτές
οι οποίες είναι συζευγµ ένες µε την ουβικουϊτίνη. Οι παραπάνω πρωτεΐνες
ανοσοανίχνευτηκαν µε Western και Dot blot. Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα που
λαµβάνονται στο ήπαρ του A. regius υπό συνθήκες µερικής και ολικής υποκατάστασης
των ιχθυελαίων µε διαφορετικές συγκεντρώσεις φουντουκέλαιου στα σιτηρέσια,
δείχνουν µια δοσοεξαρτώµενη δράση στα κυτταρικά µονοπάτια της απόπτωσης.
Συγκεκριµένα, οι κασπάσες, η Bcl-2 και η Bax φαίνεται να ενεργοποιούνται κυρίως στις
οµάδες 40 και 60%, σε αντίθεση µε τα επίπεδα της ουβικουϊτίνης που δείχνουν µια
πτωτική τάση αυξανόµενης της υποκατάστασης. Για µια πιο εµπεριστατωµένη
διερεύνηση του διατροφικού προτύπου στον κρανιό είναι απαραίτητη η µελέτη και
άλλων µοριακών και βιοχηµικών δεικτών της κυτταρικής οµοιόστασης.
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EFFECT OF HAZELNUT OIL SUBSTITUTION ON THE APOPTOTIC AND
PROTEOLYTIC PATHWAYS IN THE LIVER OF MEAGRE, Argyrosomus regius
Zalamitsou Chrysoula1, Karapanagiotis Stylianos1, Feidantsis Konstantinos1,
Chatzifotis Stauros2, Antonopoulou Euthymia1
1/Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
GR-54124 Thessaloniki, Greece -2/Institute of Marine Biology, Biotechnology and
Aquaculture, Hellenic Centre for Marine Research, 71003 Heraklion, Crete, Greece
The use of alternative sources of fishmeal and fish oil in fish feed is imperative for the
sustainable development of aquaculture. Vegetable oils, such as hazelnut oil, are being
examined as a source of lipids in fish. In the current study, hazelnut oil, as the partial or
total substitution of fish oil, was fed to meagre (Argyrosomus regius) a new commercial
species with high quality and great percentage of edible flesh. The purpose of this study
was to investigate the potential cellular stress response through the activation of the
apoptosis and ubiquitin (proteolysis) pathways due to exogenous dietary challenges, such
as partial or total fish oil substitution with the plant oil hazelnut oil, in the main metabolic
organ, namely the liver. Meagre were fed with different concentrations of partial and total
substitution of fish oil with hazelnut oil (0, 20, 40, 60, 80 and 100%) for three months.
Important proteins-indicators of apoptosis constitute are apoptotic protein Bax, antiapoptotic protein Bcl-2, proteins that have entered in the caspase cellular pathway, as
well as those that are conjugated to ubiquitin. The proteins mentioned above were
immunodetected by Western blot and Dot blot. The results concluded to a dose-specific
response in the activation of apoptotic pathways in the liver of A.regius under conditions
of partial and total substitution of fish oil with hazelnut oil. In particular, both caspases,
Bcl-2 and Bax seem to be activated especially in groups 40 and 60% in contrary to the
ubiquitin levels which show a decrease as the substitution increases. For an in depth
investigation of nutrition patterns in meagre, analysis of more molecular and biochemical
indicators of cell homeostasis is required.

117

Πρακτικά 37ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Βόλος, 21-23 Μαΐου 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΤΟΞΙΚΩΝ
ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Ηλιάδου Μαρίνα, Αλιγιζάκη Κατερίνα, Σιβροπούλου Αφροδίτη, Αρσενάκης Μηνάς
Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Το Prorocentrum minimum (Pavillard) Schiller αποτελεί ένα κοινό δινοφύκος, το οποίο
είναι µιξότροφο και σχηµατίζει πληθυσµιακές ανθίσεις προκαλώντας το φαινόµενο
ερυθρών παλιρροιών. Αναπτύσσεται σε µεγάλο εύρος θερµοκρασιών, αλατότητας,
εντάσεως φωτός, pH, ενώ η πληθυσµιακή άνθισή του συνδέεται µε φαινόµενα
ευτροφισµού. Περιστατικά δηλητηριάσεων ανθρώπων , θάνατοι ψαριών και
οστρακοειδών αποδόθηκαν αρχικά στην παρουσία του, παρ’ όλα αυτά δεν έχει
αποδειχθεί ότι ήταν η αιτία, ενώ µέχρι σήµερα δεν έχει αποµονωθεί κάποιου είδους
τοξίνη από το είδος αυτό. Πιστεύεται ότι τα βακτήρια συνδέονται στενά µε το
φυτοπλαγκτό και συγκεκριµένα µε τα δινοµαστιγωτά. Οι σχέσεις µπορεί να είναι
συνεργατικές, ανταγωνιστικές και συµβιωτικές. Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν οι
αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στo P. minimum και στα βακτήρια που υπήρχαν στο µέσο
καλλιέργειάς του. Αφού αποµονώθηκαν στελέχη του είδους µε τη µέθοδο της χρήσης της
µικροπιπέτας, δηµιουργήθηκαν µονοκλωνικές καλλιέργειες και κατασκευάστηκε η
καµπύλη αύξησης αυτών. Στη συνέχεια, αποµονώθηκαν τα βακτήρια από τις
καλλιέργειες, τα οποία ταυτοποιήθηκαν µε την µέθοδο της αποµόνωσης και
αλληλούχισης του 16S rRNA γονιδίου. Με σκοπό να διερευνηθούν οι αλληλεπιδράσεις
µεταξύ του P. minimum και των βακτηρίων , τα τελευταία αποµ ακρύνθηκαν
χρησιµοποιώντας µείγµα αντιβιοτικών. Κατόπιν κατασκευάστηκε η καµπύλη αύξησης
της καλλιέργειας του P. minimum χωρίς την παρουσία των βακτηρίων. Τα αποτελέσµατα
έδειξαν πως η καλλιέργεια του P. minimum που περιείχε τα βακτήρια, έχει µεγαλύτερο
ρυθµό αύξησης και µέγιστη τιµή συγκέντρωσης κυττάρων, ενώ η κατάρρευσή της
ολοκληρώνεται σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα στην παρουσία των βακτηρίων. Τα
βακτήρια που αποµονώθηκαν ανήκουν στις τάξεις Alphaproteobacteria,
Gammaproteobacteria και Bacilli, και συγκεκριµένα στα γένη Alteromonas, Bacillus,
Pseudomonas, Loktanella και Roseobacter.
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STUDY OF INTERACTIONS BETWEEN BACTERIA AND POTENTIALLY
HARMFUL MICROALGAE IN CULTURE CONDITIONS
Iliadou Marina, Aligizaki Katerina, Sivropoulou Afroditi, Arsenakis Minas
Laboratory of General Microbiology in the Department of Biology, Faculty of Sciences,
Aristotle University of Thessaloniki
Prorocentrum minimum Pavillard (Schiller) is a common, mixotrophic, bloom-forming
dinoflagellate, which often causes “red tides”. It is capable fast growth in a wide range of
temperatures, salinity, light intensity, pH and its blooms are associated with
eutrophication. Human poisonings, and fish and shellfish mortalities, have been
tentatively associated with Prorocentrum minimum blooms. Nevertheless, this has never
been proven, and no specific toxic substances have been isolated from P. minimium
strains to date. It is believed that bacteria are closely linked with phytoplankton and
specifically with dinoflagellates. The relationships may be cooperative, competitive or
symbiotic. In the present study, the interactions between P. minimum and bacteria in
culture conditions were examined. Initially, P. minimum single cells were isolated with
the method of micropipette and monoclonal cultures were created. The growth curves
were studied. Subsequently, bacteria were isolated from the cultures and were identified
by isolating and sequencing 16S rRNA. Bacteria were eliminated from P. minimum
cultures with an antibiotic mix in order to investigate the interactions between the
bacteria and P. minimum. The growth curve of P. minimum bacteria free cultures of was
constructed. The results showed that cultures of P. minimum, that included the bacteria,
had greater growth rate and maximum cell concentrations while culture collapse occurred
over in a longer period in the presence of bacteria. The bacteria isolated from the P.
minimum culture, belong to the classes of Alphaproteobacteria, Gammaproteobacteria
and Bacilli and specifically the genus of Alteromonas, Bacillus, Pseudomonas, Loktanella
and Roseobacter.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟ-ΕΙΔΙΚΗΣ
ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ Nrf2 (nuclear factor
erythroid 2-related factor 2) ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΥΪΚΟ ΙΣΤΟ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ
DROSOPHILA
Ηλιάκη Κ. Καλλιόπη 1, Τσακίρη Ν. Ελένη 1, Sentiljana Gumeni 1, Συκιώτης Π.
Γεράσιµος 2, Παπασιδέρη Σ. Ισιδώρα 1, Σκαλτσούνης Αλέξιος-Λέανδρος 3,
Τρουγκάκος Π. Ιωάννης 1
1/Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Ζωγράφου, 15784, Αθήνα, Ελλάδα - 2/
Faculté de Biologie et de Médecine, Université de Lausanne, CH-1011 Lausanne,
Switzerland - 3/Τοµέας Φαρµακογνωσίας και Χηµείας Φυσικών Προϊόντων, Τµήµα
Φαρµακευτικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου, 15771, Αθήνα,
Ελλάδα
Η γήρανση αποτελεί µια φυσιολογική, αναπόφευκτη διαδικασία, η οποία σχετίζεται σε
µεγάλο βαθµό µε τη σταδιακή συσσώρευση βλαβών κατά τη διάρκεια της ζωής και
συνοδεύεται µεταξύ των άλλων, από τη συγκέντρωση στα κύτταρα τροποποιηµένων και/
ή δυσλειτουργικών πρωτεϊνών. Ο ποιοτικός έλεγχος του πρωτεώµατος και κατ’ επέκταση
η διατήρηση της πρωτεωµικής σταθερότητας είναι πρωταρχικά για την κυτταρική
λειτουργία και εξασφαλίζονται µε επιµελή δραστηριότητα του δικτύου πρωτεόστασης.
Βασικό ρόλο στην λειτουργικότητα του δικτύου πρωτεόστασης διαδραµατίζει το
σύστηµα ουβικιτίνης-πρωτεασώµατος, καθώς και το κύριο σηµατοδοτικό µονοπάτι αντιοξειδωτικής απόκρισης Nrf2/Keap1. Συστηµατική µελέτη της εµπλοκής του µονοπατιού
Nrf2/Keap1 στη ρύθµιση του πρωτεασώµατος στο εργαστήριό µας, έχει δείξει ότι
παροδική δυσλειτουργία του πρωτεασώµ ατος προκαλεί ιστο- ειδική και ηλικιοεξαρτώµενη ενεργοποίηση του Nrf2, µε σκοπό να προσαρµόσει την ενεργότητα του
πρωτεασώµατος συµφώνα µε τις χρονικές και χωρικές πρωτεολυτικές απαιτήσεις του
κυττάρου. Ωστόσο, παρατεταµένη ενεργοποίηση αυτού του µονοπατιού πρωτεόστασης
επιταχύνει τη γήρανση. Στην παρούσα εργασία, µελετήθηκε η ιστο-ειδική υπερέκφραση
του µεταγραφικού παράγοντα Nrf2 στο νευρικό και µυϊκό ιστό, αντίστοιχα, καθώς και οι
επιδράσεις αυτής στη µακροβιότητα και την ενεργότητα του πρωτεασώµατος στο
πειραµατικό µοντέλο Drosophila melanogaster. Τα προκαταρκτικά µας ευρήµατα έδειξαν
διαφορετικές επιπτώσεις όσο αφορά στη βιωσιµότητα του εντόµου. Συγκεκριµένα, η
υπερέκφραση του Nrf2 στο νευρικο ιστό έδειξε καλύτερη ποιότητα και µικρή αύξηση
του προσδόκιµου ζωής, καθώς και αύξηση της πρωτεασωµικής ενεργότητας. Αντίθετα, η
στόχευση του Nrf2 στο µυϊκό ιστό (αν και επέφερε αύξηση της πρωτεασωµικής
ενεργότητας) προκάλεσε θνησιµότητα σε πρώιµα αναπτυξιακά στάδια (στάδιο λάρβας).
Οι τρέχουσες αναλύσεις µας στοχεύουν στην κατανόηση της µοριακής βάσης των
παρατηρήσεων αυτών. Ευχαριστίες:

Η έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εµβέλειας «Διµερής Ε&Τ Συνεργασία
Ελλάδας- Κίνας 2012-2014» των Επιχειρησιακών Προγραµµ άτων «Ανταγωνιστικότητα &
Επιχειρηµατικότητα» και Περιφερειών σε Μετάβαση και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους
(Τίτλος έργου: “INNOVATION 12CHN242”.
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BIOLOGICAL EFFECTS FOLLOWING TISSUE-SPECIFIC
OVEREXPRESSION OF THE TRANSCRIPTION FACTOR Nrf2 (nuclear factor
erythroid 2-related factor 2) ON NEURAL OR MUSCLE DROSOPHILA TISSUES
Iliaki K. Kalliopi 1, Tsakiri N. Eleni 1, Sentiljana Gumeni 1, Sykiotis P. Gerasimos 2,
Papasideri S. Issidora 1, Skaltsounis Alexios-Leandros 3, Trougakos P. Ioannis 1
1/Department of Cell Biology & Biophysics, Faculty of Biology, National & Kapodistrian
University of Athens, Panepistimiopolis, Zografou, Athens 15784, Greece - 2/Faculté de
Biologie et de Médecine, Université de Lausanne, CH-1011 Lausanne, Switzerland - 3/
Department of Pharmacognosy and Natural Products Chemistry, Faculty of Pharmacy,
University of Athens, Panepistimiopolis Zografou, 15771, Athens, Greece
Organismal ageing is an inevitable process which is highly related to progressive
accumulation of damage during lifetime and is accompanied by an increase on
intracellular concentration of modified and/or dysfunctional proteins. Proteome quality
control is critical for cellular functionality and this is assured by the curating activity of
proteostasis network. Central to proteostasis network functionality is the UbiquitinProteasome System, along with the main antioxidant signalling pathway of Nrf2/Keap1.
Our studies on Nrf2-dependent proteasome regulation have revealed that transient
proteasome dysfunction triggers the activation of an Nrf2-dependent tissue- and agespecific regulatory circuit aiming to adjust the cellular proteasome activity according to
temporal and/or spatial proteolytic demands; prolonged deregulation of this proteostasis
circuit accelerates ageing. In the present study, the tissue-specific overexpression of the
transcriptional factor Nrf2 on either neural or muscle tissue, along with the effects on
longevity and proteasome activity were analyzed at the model organism Drosophila
melanogaster. Our preliminary analyses indicate differential tissue-specific effects on
organism viability. More specifically, the Nrf2 overexpression on neural tissue results at
an increase of both health- and lifespan, as well as on proteasome activation. On the other
hand, targeted Nrf2 overexpression at the muscles causes (despite increased proteasome
activities) larval lethality. Work in progress in our labs aims to clarify the molecular basis
of these findings. Acknowledgements:
This research has been co-financed by the European Union (European Regional Development
Fund - ERDF) and Greek national funds through the Operational Program ‘‘Competitiveness and
Entrepreneurship’’ of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding
Program: “INNOVATION 12CHN242”
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
CORNU ASPERSUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ
Θεοδώρου Α.1, Αποστόλου Κ.1, Σινάπη Ε.1, Καραπαναγιωτίδης Ι.Θ.1, Στάικου Α.2,
Χατζηιωάννου Μ.1
1Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών
Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, οδός Φυτόκου, 38 445, Νέα Ιωνία, Ελλάδα 2Τµήµα
Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
To είδος Cornu aspersum, κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο στην παγκόσµια παραγωγή
εκτρεφόµενων σαλιγκαριών. Στην εντατική εκτροφή, η διατροφή του στηρίζεται στην
παροχή τεχνητών σιτηρεσίων που αποτελούνται από συστατικά φυτικής προέλευσης και
έχουν ενισχυµένο περιεχόµενο σε ασβέστιο. Στην παρούσα µελέτη σκοπός ήταν η
εκτίµηση του διαιτητικού ενεργειακού ισοζυγίου µέσω της µελέτης της κατανάλωσης και
της αφοµοίωσης τριών εµπορικών σιτηρεσίων σε τρεις ηλικιακές οµάδες (9 διατροφικές
οµάδες) του πνευµονοφόρου γαστερόποδου Cornu aspersum. Το διατροφικό πείραµα
διεξήχθη στο εργαστήριο Εκτροφής Γαστερόποδων του Τµήµατος Γεωπονίας
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.
Χρησιµοποιήθηκαν 108 ζώα που τοποθετήθηκαν σε ατοµικούς κλωβούς σε ηµιφυσικές
συνθήκες (Οκτώβριος), ενώ η σίτιση και η συλλογή περιττωµάτων διεξάγονταν
καθηµερινά για µία εβδοµάδα (8 ηµέρες). Οι τροφές που χορηγήθηκαν ήταν τρεις: α)
εµπορική τροφή νεοσσών κρεατοπαραγωγής (ορνιθοτροφή) πρώτης ηλικίας (16 %
πρωτεΐνη), β) εµπορική τροφή ανάπτυξης δεύτερης ηλικίας σαλιγκαριών (16 %
πρωτεΐνη), γ) σιτηρέσιο τεχνητής παρασκευής (12 % πρωτεΐνη). Οι παράµετροι που
εκτιµήθηκαν ήταν η κατανάλωση τροφής, η παραγωγή περιττωµάτων και η αφοµοίωση
τροφής σε µονάδες ξηρής ουσίας. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων (two-way ANOVA)
έδειξε πως η ορνιθοτροφή καταναλώθηκε περισσότερο και είχε υψηλή αφοµοίωση, η
σαλιγκαροτροφή καταναλώθηκε λιγότερο από την ορνιθοτροφή αλλά παρουσίασε την
υψηλότερη αφοµοίωση, ενώ το σιτηρέσιο τεχνητής παρασκευής καταναλώθηκε το ίδιο
µε την τροφή ανάπτυξης δεύτερης ηλικίας, αλλά παρουσίασε την χαµηλότερη
αφοµοίωση. Ανάγοντας τα αποτελέσµατα σε πραγµατικές τιµές µια παραγωγικής
µονάδας προκύπτει ότι 1000 ενήλικα σαλιγκάρια Cornu aspersum καταναλώνουν σε
διάστηµα ενός µήνα (Οκτώβριος) 143,02 Κg ορνιθοτροφής, 73,5 Κg σαλιγκαροτροφής
και 72,6 Κg σιτηρεσίου τεχνητής παρασκευής.
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FEED COMSUMPTION AND ASSIMILATION OF CORNU ASPERSUM
FEEDING ON COMMERSIAL DIETS
Theodorou A.1, Apostolou K.1, Sinapi E.1, Karapanagiotidis I.T.1, Staikou A.2,
Hatziioannou M.1
1Department of Ichthyology & Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences,
University of Thessaly, Fytoko Street, 38 445, Nea Ionia Magnesia, Greece 2School of
Biology, Faculty of Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
The species Cornu aspersum holds the largest share of global production of farmed snails.
In intensive farming, snail nutrition is based upon the supply of artificial diets consisting
of ingredients of plant origin and with enhanced calcium content. The aim of the present
study was to assess the dietary energy balance based on the feed consumption rate, feed
assimilation rate ο f three commercial diets in three different age groups (9 groups) of
Cornu aspersum. The feeding experiment was conducted at the laboratory of
Heliciculture in the Department of Ichthyology and Aquatic Environment, University of
Thessaly. For the experiment, 108 animals were used and placed in individual boxes in
semi natural conditions (during October), where feeding and collection of the faeces was
performed daily for 8 days in total. The tested feeds were: a commercial feed for first age
broiler chicks (16 % protein) commonly used in snail farming, b) a commercial feed for
snail juveniles (16 % protein), and c) a compound feed produced by snail farmers (12 %
protein). The analysis of the data (two - way ANOVA) indicated that the broiler’s feed
was consumed the most and also had a high percentage of assimilation, the juvenile
snails’ feed was consumed less than the first feed but showed the highest assimilation,
whereas the compound feed was consumed equally to juvenile snails’ feed but showed
the lowest assimilation. At farm-scale, it was estimated that for one month culture period
(October) of 1000 mature snails the amount of 143.02 Kg of broiler’s feed or 73.5 Kg of
juvenile snails’ feed or 72.6 Kg of the compound feed will be totally consumed.
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ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ CORNU
ASPERSUM ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Θεοδώρου Α.1, Αποστόλου Κ.1, Σίστου Σ1, Καραπαναγιωτίδης Ι.Θ.1, Στάικου Α.2,
Χατζηιωάννου Μ.1
1Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών
Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, οδός Φυτόκου, 38 445, Νέα Ιωνία, Ελλάδα 2Τµήµα
Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
H σύσταση και η ποσότητα της τροφής που µπορεί να απαιτηθεί, καθώς και το ποσοστό
του ολικού αζώτου που µπορεί να αποβληθεί στο περιβάλλον από µία µονάδα εκτροφής
σαλιγκαριών, είναι βασικοί παράγοντες τόσο για την οικονοµικότητα, όσο και για το
οικολογικό αποτύπωµα της επιχείρησης. Οι γνώσεις για τις διατροφικές απαιτήσεις του
πνευµονοφόρου γαστερόποδου Cornu aspersum είναι περιορισµένες κυρίως όσον αφορά
στα σιτηρέσια εκτροφής του. Στην παρούσα µελέτη σκοπός ήταν η εκτίµηση της
αφοµοίωσης του ολικού αζώτου (διαιτητικές πρωτεΐνες) του είδους Cornu aspersum. Οι
τροφές που αξιολογήθηκαν ήταν τρεις: α) εµπορική τροφή νεοσσών κρεατοπαραγωγής
(ορνιθοτροφή) πρώτης ηλικίας (µε 16 % πρωτεΐνη), β) εµπορική τροφή ανάπτυξης
δεύτερης ηλικίας σαλιγκαριών (µε 16 % πρωτεΐνη), γ) σιτηρέσιο τεχνητής παρασκευής
(µε 12 % πρωτεΐνη). Το πείραµα διήρκησε 8 ηµέρες και πραγµατοποιήθηκε στο
εργαστήριο Εκτροφής Γαστερόποδων του Τµήµατος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και
Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Χρησιµοποιήθηκαν 108 ζώα
που τοποθετήθηκαν σε ατοµικούς κλωβούς και διανεµήθηκαν σε 9 πειραµατικές σειρές
(3 τροφές Χ 3 ηλικιακές κλάσεις). Η σίτιση και η συλλογή περιττωµάτων διεξάγονταν
καθηµερινά. Για κάθε πειραµατική σειρά εκτιµήθηκαν ηµερήσια και ατοµικά το
πρωτεϊνικό περιεχόµενο (ολικές αζωτούχες ουσίες - µέθοδος Kjeldahl) της
καταναλωθείσας τροφής και των περιττωµάτων και υπολογίστηκε ο συντελεστής
φαινόµενης πεπτικότητας. Από τα αποτελέσµατα προέκυψε ότι, τα ανήλικα σαλιγκάρια
και για τα 3 σιτηρέσια εµφάνισαν τα υψηλότερα ποσοστά του συντελεστή φαινόµενης
πεπτικότητας, ενώ αντίθετα τα ώριµα σαλιγκάρια εµφάνισαν τα χαµηλότερα ποσοστά.
Επίσης, το σιτηρέσιο τεχνητής παρασκευής εµφάνισε πολύ χαµηλότερα ποσοστά σε
σχέση µε τα άλλα δυο. Η παραγωγή περιττωµάτων, παρουσίασε συνολικό µέσο όρο
0,0013 gr/ηµέρα/σαλιγκάρι ή 39 gr/µήνα/1000 σαλιγκάρια, και 475,5 gr/έτος/ 1000
σαλιγκάρια.
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PROTEIN BALANCE OF FARMED SNAIL CORNU ASPERSUM DEPENDING
ON AGE AND DIET.
Theodorou A.1, Apostolou K.1, Sistou S.1, Karapanagiotidis I.Τ.1, , Staikou A.2,
Hatziioannou M.1
1Department of Ichthyology & Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences,
University of Thessaly, Fytoko Street, 38 445, Nea Ionia Magnesia, Greece 2School of
Biology, Faculty of Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
The composition and the amount of feed required and also the percentage of total
nitrogen expelled from a snail farm to the environment are basic factors for the economic
viability and ecological impact of a farm. Knowledge on the nutritional requirements and
optimum diet composition of the terrestrial gastropod Cornu aspersum is limited. The aim
of the present study was to assess the assimilation of total nitrogen (dietary proteins) of
Cornu aspersum. Three diets were evaluated: a) a commercial feed for first age broiler
chicks (16 % protein) commonly used in snail farming, b) a commercial feed for juvenile
snails (16 % protein), and c) a compound feed produced by snail farmers (12 % protein).
The experiment lasted for 8 days and conducted at the laboratory of Heliciculture in the
Department of Ichthyology and Aquatic Environment, University of Thessaly. In total,
108 snails were used and placed in individual boxes and distributed in 9 experimental
rows (3 diets X 3 aged groups). Feeding and faeces collection were conducted daily. For
every experimental group, the protein level content (total nitrogen – Kjeldahl method) for
both consumed feed and faeces were evaluated daily and individually and the coefficient
of apparent digestibility was calculated. In conclusion, for all three diets juvenile snails
showed the highest coefficient of apparent digestibility, whereas mature snails showed
the lowest values. Furthermore, the compound feed (12 % protein) presented the lowest
apparent digestibility coefficient compared to the other two diets. Faeces production was
estimated at an average of 0.0013 gr/day/snail or 39 gr/month/1000 snails and 475.5 gr/
year/1000 snails.
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ Lippia citriodora (ΛΟΥΪΖΑ)
Θεοφανίδου Θεοδώρα1, Τιπτιρή-Κουρπέτη Αγγελική1, Σπυριδοπούλου Κατερίνα1,
Φίτσιου Ελένη1, Μπαρδούκη Χάιδω2, Γαλάνης Αλέξης1, Παππά Αγλαΐα1, Χλίχλια
Κατερίνα1*,
*Αλληλογραφία: achlichl@mbg.duth.gr
1/Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Πανεπιστηµιούπολη-Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη - 2/ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., Αφίδνες
Τα τελευταία χρόνια είναι έντονο το ενδιαφέρον για τη χρήση βιοενεργών ουσιών
προερχόµενων από ιατρικά βότανα στην παραδοσιακή ιατρική. Τα εκχυλίσµατα του
φυτού Lippia citriodora (λουΐζα) έχουν χρησιµοποιηθεί εκτενώς για την καταπολέµηση
του άσθµατος, του κρυώµατος, του πυρετού, της διάρροιας και της δυσπεψίας, καθώς
παρουσιάζουν αντισπασµολυτικές, αντιπυρετικές και καταπραϋντικές ιδιότητες. Καθώς η
φλεγµονή διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη πολλών ασθενειών, στη
συγκεκριµένη µελέτη επικεντρωθήκαµε στη διερεύνηση της πιθανής αντιφλεγµονώδους
δράσεως του αιθέριου ελαίου λουΐζας – που αποµονώθηκε από ελληνικά αρωµατικά
φυτά - σε in vitro µοντέλο που βασίζεται στην ανθρώπινη µονοκυτταρική σειρά THP-1.
Οι µελέτες κυτταρικής βιωσιµότητας προσδιόρισαν την ασφαλή συγκέντρωση του
ελαίου Lippia citriodora (Aloysia citriodora) σε λιγότερο από 0.01% v/v. Στο in vitro
πειραµατικό µοντέλο, τα THP-1 κύτταρα διεγέρθηκαν για 48 ώρες µε το µιτογόνο PMA
και διαφοροποιήθηκαν σε µακροφάγα. Στη συνέχεια, επωάστηκαν µε LPS για 24 ώρες µε
ή χωρίς παρουσία µη τοξικών συγκεντρώσεων του ελαίου λουΐζας. Προ- και
αντιφλεγµονώδεις κυτταροκίνες, αναλύθηκαν σε µεταγραφικό επίπεδο µε τη βοήθεια RTPCR και σε µεταφραστικό επίπεδο µε δοκιµασία ELISA σε κυτταρικά υπερκείµενα.
Παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική µείωση στα επίπεδα των προ-φλεγµονώδων
κυτταροκινών IL-6 και IL-8 ύστερα από επώαση των THP-1 κυττάρων µε 0.005% v/v
αιθέριο έλαιο. Τα αποτελέσµατα της µελέτης δείχνουν ότι το αιθέριο έλαιο του φυτού
Lippia citriodora (Aloysia) µπορεί να προάγει αντιφλεγµονώδη απόκριση σε
ενεργοποιηµένα µε PMA και διεγερµένα µε LPS THP-1 κύτταρα. Οι µελλοντικοί στόχοι
περιλαµβάνουν την περαιτέρω ανάλυση της αντιφλεγµονώδους δράσης των επιµέρους
κύριων συστατικών του ελαίου καθώς και τη διερεύνηση της δράσης αυτών σε in vivo
πειραµατικό µοντέλο φλεγµονής στον ποντικό. Η παρούσα µελέτη χρηµατοδοτήθηκε από
το πρόγραµµα «Συνεργασία 2011-Συµπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε
Εστιασµένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Τοµείς» (Κωδ. έργου: 11ΣΥΝ_2_566).
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PRELIMINARY STUDY OF THE ANTI-INFLAMMATORY PROPERTIES OF
THE ESSENTIAL OIL OF Lippia citriodora (ALOYSIA)
Theofanidou Theodora1, Tiptiri-Kourpeti Angeliki1, Spyridopoulou Katerina1,
Fitsiou Eleni1, Bardouki Haido2, Galanis Alexis1, Pappa Aglaia1, Chlichlia
Katerina1*, *Correspondence: achlichl@mbg.duth.gr
1/Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace,
University Campus- Dragana, 68100 Alexandroupolis, Greece- 2/VIORYL S.A., Afidnes,
Greece
Nowadays there is an increasing interest in the use of bioactive compounds of medicinal
herbs in traditional medicine. The extracts of Lippia citriodora (Aloysia) have been
widely used for the treatment of asthma, cold, fever, diarrhoea and indigestion as they
possess antispasmodic, antipyretic and sedative properties. Since inflammation plays a
major role in the progression of many diseases, in this study we focused on the
examination of the possible anti-inflammatory properties of the Aloysia essential oil isolated from Greek aromatic plants - in an in vitro human model based on the monocytic
cell line THP-1. Cell viability studies estimated a biosafe concentration of Lippia
(Aloysia) citriodora oil less than 0.01% v/v. In the in vitro model, THP-1 cells were
stimulated for 48 hours with PMA for differentiation into adherent macrophages. They
were then treated for 24 hours with LPS in the presence or absence of non-toxic
concentrations of Lippia citriodora essential oil. Pro- or anti-inflammatory cytokines
were determined at transcriptional level in cell pellets by RT-PCR and at translational
level in cell culture supernatants by ELISA. A significant decrease in the levels of the
pro-inflammatory cytokines IL-6 and IL-8 was observed in THP-1 cells treated with
0.005% v/v Aloysia oil. Our results show that Lippia citriodora essential oil promotes an
anti-inflammatory transition in LPS-stimulated PMA-activated THP-1 cells suggesting a
potential promising role as an anti-inflammatory agent. Therefore, we plan to further
study the bioactive constituents present in the oil and investigate the anti-inflammatory
properties in vivo in mouse models. The present study was funded by a “Cooperation
2011-Partnerships of Production and Research Institutions in Focused Research and
Technology Sectors” grant (Project 11SYN_2_566).
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ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΛΑΥΡΑΚΙΩΝ (Dicentrarchus labrax)
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ
ΙΧΘΥΟΚΛΩΒΟΥΣ.
Θεοχάρη Χαριτίνη 1, Βερίλλης Παναγιώτης 1, Μεντέ Ελένη 1, Πούρλης Άρης 2,
Μακρίδης Παύλος3
1 Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών
Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 2 Τµήµα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πάτρας
Σκοπός του της παρούσας εργασίας ήταν η ιστολογική µελέτη του εγκεφάλου λαυρακίων
που βρίσκονταν σε ιχθυοκλωβό στον οποίο παρεχόταν πρόσθετο οξυγόνο µε την µορφή
µικροφυσαλίδων αέρα για 37 ηµέρες, 5 ώρες την ηµέρα (10:00-12:00 και 21:00-24:00).
Έπειτα από την κλασική διαδικασία ιστολογικής προετοιµασίας (µονιµοποίηση,
αφυδάτωση, έγκλειση σε παραφίνη κοπή και χρώση µε αιµατοξυλίνη-εωσίνη), τµήµατα
του εγκεφάλου των ψαριών ήταν σε θέση να εξετασθεί µικροσκοπικά. Εγκέφαλος
λαυρακίων από ιχθυοκλωβό χωρίς πρόσθετη παροχή αέρα, χρησιµοποιήθηκε ως µέτρο
σύγκρισης. Στο µικροσκόπιο, έπειτα από παρατήρηση τµηµάτων του εγκεφάλου (τελικός
εγκέφαλος, διάµεσος εγκέφαλος, µέσος εγκέφαλος, οπίσθιος εγκέφαλος),
παρατηρήθηκαν νευρογλοιακά κύτταρα και ευδιάκριτοι δενδρίτες. Στην παρεγκεφαλίδα
ευδιάκριτες ήταν κοκκώδης, γαγγλιακή (κυτταρα του Purkinje) και η µοριώδης στοιβάδα.
H µήνιγγα διαφαινόταν ως µια συνεχής περιφερειακή µεµβράνη χωρίς να υπάρχει ρήξη ή
αλλοίωση. Δεν παρατηρήθηκαν ιστολογικές αλλοιώσεις, αιµορραγίες ή αιµατώµατα
λόγω στρεσαρίσµατος των ψαριών από την περίσσια οξυγόνου ή λόγω του φόβου από
την αναταραχή του νερού κατά την παροχή πρόσθετου οξυγόνου.
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PROVIDING ADDITIONAL OXYGEN IN SEA BASS (Dicentrarchus labrax) SEA
CAGES. BRAIN HISTOLOGY.
Theochari Charitini1, Berillis Panagiotis1, Mente Eleni1, Pourlis Aris2, Makridis
Pavlos3
1Department of Ichthyology and Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences,
University of Thessaly, 2 Faculty of Veterinary Science, University of Thessaly, 3 Dept. of
Biology, University Patras
The purpose of this study was the brain histological examination οf sea basses from a sea
cage in which additional oxygen (with the form of air microbubbles) was provided. The
additional oxygen was provided for 37 days, 5 hours per day (10:00-12:00 and
21:00-24:00). After the standard sample histological procedure (fixated into 10%
formalin in filtered seawater, dehydrated in graded series of ethanol, immersed in xylol,
embedded in paraffin wax), brain sections of 5-7µm were mounted, stained with
hematoxylin - eosin and examined under a light microscope. Brains of sea basses from a
sea cage without additional air were used as control. After examinations of the parts of
the brain (telencephalon, diencephalon, mesencephalon, metencephalon), neuroglial cells
and dendrites were observed. The granular layer, the ganglionic layer (with PURKINJE
cells) and the molecular layer could be seen in the cerebellum. The meninx was appeared
as a continuous peripheral membrane without any rupture or distortion. No histological
alterations or haemorrhagic signs were detected as result of fish stress.
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ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ
MIR-155-3P/-5P MIR-21-3P/-5P, LET-7A ΚΑΙ MIR-200C ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΓΑΣΤΡΕΚΤΟΜΗ
Ιγγλέζου Μαρία 1, Βαρέλη Κατερίνα 2, Γεωργίου Γεώργιος 3, Σαΐνης Ιωάννης 1,
Μπριασούλης Ευάγγελος 1
1/Κέντρο Βιοτράπεζας Καρκίνου, Διεπιστηµονικό Εργαστήριο Μοριακής Ογκολογίας, Παν/
µιο Ιωαννίνων 45100 Ιωάννινα.- 2/ Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών,
Παν/µιο Ιωαννίνων 45100 Ιωάννινα.. - 3/ Χειρουργική Κλινική Πανεπιστηµιακό
Νοσοκοµείο Ιωαννίνων 45500 Ιωάννινα.
Εισαγωγή Σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της αγγειογένεσης και ογκογένεσης
αποδίδεται τα τελευταία χρόνια στα microRNAs τα οποία είναι µικρά µη κωδικοποιητικά
RNA µήκους περίπου 22 νουκλεοτιδίων τα οποία ρυθµίζουν αρνητικά την έκφραση
γονιδίων κυρίως σε µεταφραστικό επίπεδο. Στο πλαίσιο ελέγχου της επίδρασης της
χειρουργικής πράξης γαστρεκτοµ ής µελετήσαµε τα επίπεδα έκφρασης βασικών
microRNAs που σχετίζονται µε την ογκογένεση και την αγγειογένεση στο αίµα ασθενών
µε καρκίνο του στοµάχου προεγχειριτικά και µετεγχειρητικά. Υλικά και Μέθοδοι Το
πληθυσµιακό δείγµα ήταν 8 ασθενείς µε καρκίνο του στοµάχου προγραµµατισµένοι να
υποβληθούν σε χειρουργική του στοµάχου. Ελήφθησαν δείγµατα αίµατος ασθενών σε 3
διαφορετικούς χρόνους προεγχειρητικά, την 3η, και την 7η µετεγχειρητική ηµέρα καθώς
και δείγµατα από υγιείς αιµοδότες (οµάδα ελέγχου). Πραγµατοποιήθηκε αποµόνωση
miRNA και ελέγχθηκε η ποιότητα και ποσότητα του. Στην συνέχεια το miRNA
µετατράπηκε σε cDNA για να γίνει η µελέτη της έκφρασης των κάτωθι microRNAs:
miR-155-3p /-5p, miR-21-3p /-5p, miR-200c , let-7a Αποτελέσµατα miR-155-3p / -5p:
Τα επίπεδα έκφρασης ήταν υψηλότερα σε ασθενείς σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου
και στα δύο strands. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές υπήρξαν ανάµεσα στα δύο φύλα.
miR-21-3p / -5p: Τα επίπεδα έκφρασης του miR-21-3p των ασθενών προεγχειρητικά
φαίνεται να διαφέρουν σηµαντικά µε την ο µάδα ελέγχου. Τα επίπεδα του miR-21-5p
φαίνεται να αυξάνονται µετεγχειρητικά. Let-7a: Παρατηρήθηκαν πολύ υψηλά επίπεδα
στα controls και συγκεκριµένα στους άνδρες σε σύγκριση µε τους ασθενείς. Τα περιεγχειρητικά επίπεδα ήταν υψηλά σε κάποιους ασθενείς. miR-200c: Σηµαντικές διαφορές
παρατηρήθηκαν ανάµεσα στους ασθενείς και στην ο µάδα ελέγχου. Συµπεράσµατα Η
χειρουργική του στοµάχου φαίνεται να επηρεάζει την κινητική ορισµένων microRNAs
που σχετίζονται µε την αγγειογένεση. Η διερεύνηση και τεκµηρίωσης πιθανής κλινικής
σηµασίας αυτού του φαινοµένου χρειάζεται µελέτη σε σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό
ασθενών.
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PREOPERATIVE AND POSTOPERATIVE EXPRESSION LEVELS OF
MIR-155-3P / -5P MIR-21-3P / -5P, LET-7A AND MIR-200c IN PATIENTS WITH
GASTRIC CANCER UNDERGOING GASTRECTOMY
Igglezou Maria, Vareli Katerina, Georgiou Georgios, Sainis Ioannis 1, Briasoulis
Evangelos 1
1/ Biobank Cancer Center, Interscience Molecular Oncology Laboratory - 2/ Department
of Biological 2 Department of Biological Applications and Technologies, University of
Ioannina, Ioannina 45100 3/ Department of Surgery, University Hospital of Ioannina,
Ioannina, 45500,
Introduction Important role in the process of angiogenesis and tumorigenesis assigned in
recent years in microRNAs which are small non-coding RNA of about 22 nucleotides
which negatively regulate gene expression at the translational level mainly. Under control
of the effect of the surgical instrument gastrectomy, we studied the basic microRNAs
expression levels related to tumorigenesis and angiogenesis in the blood of patients with
gastric cancer pre-operatively and postoperatively. Materials and methods The sample
population was 8 patients with gastric cancer scheduled to undergo surgery of the
stomach. Blood samples were taken at 3 different times preoperatively, the third and the
seventh postoperative day, as well as samples from healthy blood donors (control group).
We isolated miRNA and tested for quality and quantity. Then the miRNA converted into
cDNA in order to study of the kinetic of the following microRNAs: miR-155-3p / -5p,
miR-21-3p / -5p, miR-200c, let-7a Results miR-155-3p / -5p: The expression levels were
higher in patients compared to the control group in both strands. Statistically significant
differences existed between the sexes. miR-21-3p / -5p: The expression levels of
miR-21-3p patients preoperatively appear to differ significantly in the control group.
Levels of miR-21-5p shown to increase postoperatively. Let-7a: There were very high
levels in controls and in particular in men compared with patients. The peri-operative
levels were high in some patients. miR-200c: Significant differences were observed
between patients and the control group. Conclusions Gastrectomy appears to influence
the kinetics of certain microRNAs associated with angiogenesis. The investigation and
documentation of possible clinical significance of this phenomenon needs study to a
significantly greater number of patients.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΓΕΝΩΝ
ΝΕΥΡΟΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΓΙΑ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Καζάνης Ηλίας 1,2, Rivera Francisco 1,2,3, Feichtner Martina 3, McClenahan
Freyja 2, Franklin Robin 2
1/ Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, 2/ Wellcome Tust-MRC Cambridge Stem Cell
Institute, University of Cambridge, UK, 3/ 1Institute of Molecular Regenerative
Medicine, Paracelsus Medical University Salzburg, Salzburg, Austria.
Στον ενήλικο εγκέφαλο των θηλαστικών διατηρούνται ενεργά νευροβλαστικά κύτταρα,
τα οποία συνεισφέρουν σε λειτουργίες όπως η όσφρηση και η µνήµη/ µάθηση. Τα
κύτταρα αυτά εντοπίζονται σε συγκεκριµ ένα και ανατοµ ικά διακριτά
µικροπεριβάλλοντα, τις κυτταρογεννητικές περιοχές και πειραµ ατικά δεδοµ ένα
υποδεικνύουν πως θα µορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως θεραπευτικά εργαλεία σε
εκφυλιστικές ασθένειες του κεντρικού νευρικού συστήµατος (όπως σκλήρυνση κατά
πλάκας και Alzheimer’s). Η χρήση τους περιορίζεται αφενός από τη δυσκολία
αποµόνωσής τους (για µετέπειτα χρήση σε αυτόλογες ή ετερόλογες µεταµοσχεύσεις) και
αφετέρου από την ελλειπή γνώση των παραγόντων που ελέγχουν την ενεργοποίησή τους
µέσα στον εγκέφαλο. Εδώ θα αναφερθούµε σε δύο πειραµατικές προσεγγίσεις, µία νέα
µέθοδο αποµόνωσης νευροβλαστικών κυττάρων του εγκεφάλου από το εγκεφαλονωτιαίο
υγρό καθώς και στη διερεύνηση της ενδογενούς ενεργοποιητικής δράσης των
αιµοπεταλίων µέσα στη κυτταρογεννητική περιοχή της υποπενεδυµατικής ζώνης.
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE THERAPEUTIC POTENTIAL OF
ENDOGENOUS ADULT NEURAL STEM CELLS OF THE BRAIN
Kazanis H.1,2, Rivera Francisco 1,2,3, Feichtner Martina 3, McClenahan Freyja 2,
Franklin Robin 2
1/ Department of Biology, University of Patras, Greece 2/ Wellcome Tust-MRC
Cambridge Stem Cell Institute, University of Cambridge, UK, 3/ 1Institute of Molecular
Regenerative Medicine, Paracelsus Medical University Salzburg, Salzburg, Austria.
Active neural stem cells remain in the adult mammalian brain that are involved in
functions such as olfaction, the formation of memories and learning. These stem cells are
located in very specific and anatomically defined microenvironments, called stem cell
niches, and recent experimental evidence suggests that they might be useful tools in
therapeutic strategies of degenerative conditions of the central nervous system (such as in
multiple sclerosis and Alzheimer’s). Their use, though, is limited due to our inability to
access these areas and to isolate neural stem cells (for later use in autologous or
heterologous transplantations) and to our restricted knowledge of the endogenous factors
that regulate their activation. Here, we will refer to two separate experimental projects:
one novel method of isolation of adult neural stem cells from the cerebrospinal fluid and
the investigation of the activating potential of platelets within the neural stem cell niche
of the subependymal zone.
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ABCG2 & MTHFR ΣΕ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΥΠΟ
ΙΡΙΝΟΤΕΚΑΝΗ
Καλτσά A. 1,2, Καλότυχου Β. 1, Τζιώτου Μ. 1, Τζανετέα Ρ. 1, Κωνσταντόπουλος Κ.
3, Τσαβαρής Ν. 4, Κόλλια Π. 2, Αλεπόρου Β. 2, Πολύζος Α. 1, Ρόµπος Ι. 5
1/Α΄ Παθολογική Κλινική, «Λαϊκό» Νοσοκοµείο, Ιατρική Σχολή, Αγ. Θωµά 17, 115-27,
Αθήνα - 2/Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ,
Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσσια, 157-84, Αθήνα - 3/Αιµατολογική Κλινική, «Λαϊκό»
Νοσοκοµείο, Ιατρική σχολή, Αγ. Θωµά 17, 115-27, Αθήνα - 4/Παθολογική Φυσιολογία,
Ογκολογικό τµήµα, «Λαϊκό» Νοσοκοµείο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αγ. Θωµά 17, 115-27,
Αθήνα - 5/Θεραπευτήριο «Μετροπόλιταν» Ν. Φάληρο, Εθνάρχου Μακαρίου 9 & Ελ.
Βενιζέλου 1,185-47, Ν. Φάληρο, Αθήνα
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ένας από τους συχνότερους καρκίνους παγκοσµίως.
Γενετικοί πολυµορφισµοί σε γονίδια εµπλεκόµενα στη φαρµακοκινητική
αντινεοπλασµατικών φαρµάκων, όπως η ιρινοτεκάνη και η 5-φθοριοουρακίλκη (5-FU),
φαίνεται να επηρεάζουν την τοξικότητα και το θεραπευτικό αποτέλεσµα. Το γονίδιο
ABCG2 (ATP-binding cassette, Subfamily G, Member 2) κωδικοποιεί µία µεµβρανική
πρωτεϊνη µεταφορέα που συµµετέχει στη µεταφορά της ιρινοτεκάνης, ενώ το γονίδιο
MTHFR (Methylene tetra hydrofolate reductase) συµµετέχει στο µεταβολισµό της 5φθοριοουρακίλης που µπορεί να χορηγηθεί συνδυαστικά µε την ιρινοτεκάνη. Σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή της συχνότητας πολυµορφισµών των ABCG2 και
MTHFR γονιδίων και η διερεύνηση της συµµετοχής τους στην κλινική πορεία ασθενών
που λαµβάνουν χηµειοθεραπευτική αγωγή µε ιρινοτεκάνη και 5-FU. Στη µελέτη
χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα DNA από περιφερικό αίµα 58 ασθενών µε καρκίνο του
παχέος εντέρου. Με την τεχνική της PCR ενισχύθηκαν οι αλληλουχίες των γονιδίων
ABCG2 και MTHFR που εµπεριέχουν τις υπό µελέτη πολυµορφικές θέσεις. Ακολούθησε
για το ABCG2 γονίδιο ανάλυση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing), ενώ για
το γονίδιο MTHFR εφαρµόσθηκε και η τεχνική PCR-RFLPs. Η ανάλυση των
αποτελεσµάτων για τον πολυµορφισµό rs2231137 (G>A) στο γονίδιο ABCG2 έδειξε ότι
οι 54/57 ασθενείς έφεραν γονότυπο GG και 3/57 έφεραν GA, ενώ για τον πολυµορφισµό
rs2231142 (C>A) βρέθηκαν 30/34 ασθενείς µε γονότυπο CC και 4/34 µε CA. Για το
γονίδιο MTHFR και τον πολυµορφισµό rs1801133 (C>T) βρέθηκαν 22/58 ασθενείς µε
γονότυπο CC, 26/58 µε CT και 10/58 µε ΤΤ, ενώ για τον πολυµορφισµό rs1801131
(A>C) οι 25/57 ασθενείς έφεραν το γονότυπο ΑΑ, 23/57 AC και 9/57 CC. Η εργασία
βρίσκεται σε εξέλιξη και µε την ολοκλήρωση της καταγραφής των πολυµορφισµών, θα
διερευνηθεί η ύπαρξη συσχέτισης ανάµεσα στα κλινικοεργαστηριακά δεδοµένα και τους
γονοτύπους των ασθενών.
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STUDY OF SNPs IN ABCG2 AND MTHFR GENES IN GREEK PATIENTS WITH
COLORECTAL CANCER RECIEVING IRINOTECAN-BASED
CHEMOTHERAPY
Kaltsa A. 1,2, , Kalotychou B. 1, , Tziotou M. 1, Tzanetea R. 1, Konstantopoulos K.
3, Tsavaris N. 4, Kollia P. 2, Aleporou B. 2, , Polyzos A. 1, Rombos Y. 5
1/1st Department of Internal Medicine, University of Athens, School of Medicine, Laikon
General Hospital, 17 Agiou Thoma Str, 115-27 Athens, Greece – 2/Department of
Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, University of Athens, Ilissia, 157-84,
Athens, Greece – 3/Hematological Clinic, University of Athens, Laikon General Hospital,
17 Agiou Thoma Str, 115-27 Athens, Greece – 4/Department of Pathology, Oncology
Unit, University of Athens, School of Medicine, Laikon General Hospital, 17 Agiou
Thoma Str, 115-27, Athens, Greece - 5/ Metropolitan Hospital, Ethnarhou Makariou 9 &
El. Venizelou 1, 185-47, Neo Faliro, Athens, Greece
Colorectal cancer is one of the most commonly diagnosed cancers among patients
worldwide. Genetic polymorphisms in genes related to the pharmacokinetics of
antineoplastic drugs like irinotecan and 5-fluorouracil (5-FU) appear to affect the toxicity
and therapeutic effect. ABCG2 (ATP-binding cassette, Subfamily G, Member 2) gene
encodes a membrane transporter protein involved in the transport of irinotecan, while
MTHFR (Methylene tetra hydrofolate reductase) gene is involved in the metabolism of 5fluorouracil and can be prescribed in combination with irinotecan. The purpose of this
study is to record the frequency of polymorphisms of ABCG2 and MTHFR genes and
investigate their involvement in the clinical course of patients receiving chemotherapy
with irinotecan and 5-FU. In the study, DNA samples from peripheral blood of 58
patients with colorectal cancer were used. Using the PCR method sequences of ABCG2
and MTHFR genes containing the concerned polymorphic sites were amplified.
Afterwards, nucleotide sequencing analysis for ABCG2 was performed, while for
MTHFR the PCR-RFLPs technique was also used with the appropriate restriction
endonuclease. Our results for the polymorphism rs2231137 (G>A) of the ABCG2 gene
showed that 54/57 patients carried the genotype GG and 3/57 carried GA genotype, while
for the polymorphism rs2231142 (C>A) 30/34 patients had CC genotype and 4/34 CA.
For the MTHFR gene and the polymorphism rs1801133 (C>T) there were 22/58 patients
with genotype CC, 26/58 with CT and 10/58 with ΤΤ, while for the polymorphism
rs1801131 (A>C) 25/57 patients were found with genotype ΑΑ, 23/57 with AC and 9/57
with CC. Since the study is still in progress, with the completion of the analysis of the
polymorphisms, the existence of correlation between clinical and laboratory data and the
genotypes of patients will be investigated.
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ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΤΣΙΡΩΝΙΟΥ (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758) ΑΠΟ
ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ
Κανάκης Νικόλαος, Τσίκληρας Αθανάσιος, Μπόµπορη Δήµητρα
Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
54124, Θεσσαλονίκη
Το Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) µε κοινή ονοµασία τσιρώνι (roach), είναι ένα
βενθοπελαγικό είδος ψαριού των εσωτερικών υδάτων, της οικογένειας των Cyprinidae,
µε µεγάλη γεωγραφική εξάπλωση. Στην Ελλάδα διαβιεί στα εσωτερικά ύδατα της
Θράκης, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η
εκτίµηση της ηλικίας και ο υπολογισµός των παραµέτρων αύξησης (L∞, Κ, t0) του
πληθυσµού του τσιρωνιού από τη Λίµνη Βεγορίτιδα. Έγινε επίσης εκτίµηση της
παραµέτρου b της σχέσης µήκους–βάρους και υπολογισµός του δείκτη αύξησης φ΄. Το
δείγµα προήλθε από µία δειγµατοληψία που πραγµατοποιήθηκε στη Λίµνη Βεγορίτιδα
τον Οκτώβριο του 2012. Οι συλλήψεις έγιναν µε απλάδια δίχτυα τύπου Nordic (βενθικά
και πελαγικά). Έγιναν µετρήσεις ολικού (TL, cm ± 0,1), µεσουραίου (FL, cm ± 0,1) και
σταθερού µήκους σώµατος (SL, cm ± 0,1). Επίσης, µετρήθηκε το ολικό βάρος (W, g ±
0,1). Η τιµή b από τη σχέση µήκους-βάρους βρέθηκε ίση µε 3,283 (n=402), στατιστικά
υψηλότερη από την τιµή 3 (p<0,0005), γεγονός που υποδηλώνει θετική αλλοµετρική
αύξηση για το είδος και µπορεί να συνδέεται µε την τροφική κατάσταση της λίµνης. Η
ηλικία εκτιµήθηκε έπειτα από ανάγνωση λεπιών σε 374 άτοµα τσιρωνιού. Συνολικά
προσδιορίστηκαν 11 ηλικιακές κλάσεις. Επίσης, εκτιµήθηκε η σχέση ακτίνας λεπιού –
µήκους σώµατος ψαριού και εφαρµόστηκε ο αναδροµικός υπολογισµός των µηκών. Τα
µέσα αναδροµικά µήκη ανά ηλικία που υπολογίστηκαν είχαν γενικώς µικρότερη τιµή από
τα µέσα παρατηρούµενα. Η εξίσωση VBGF εφαρµόστηκε µε τα µέσα µήκη ανά ηλικία
(παρατηρούµενα και αναδροµικά). Οι παράµετροι αύξησης που προέκυψαν από τα
παρατηρούµενα και τα αναδροµικά µήκη δεν παρουσίασαν µεγάλες αποκλίσεις.
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AGE AND GROWTH OF ROACH (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758) FROM LAKE
VEGORITIDA
Kanakis Nikolaos, Tsikliras Athanassios, Bobori Dimitra
Laboratory of Icthyology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124,
Thessaloniki
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) (common name “roach”, family Cyprinidae), is a
demersal freshwater fish species, having a wide geographical distribution. In Greece it
distributed in the inland waters of Thrace, Macedonia and Thessaly. The aim of this study
was to estimate the age and growth parameters (L∞, K, t0) of the roach population from
Lake Vegoritida (Northern Greece). In addition, the parameter b of the length-weight
relationship and the growth index φ΄ were calculated. Fish sampling took place in
October of 2012 in Lake Vegoritida, using gill nets, Nordic type (benthic and pelagic).
The total (TL, cm ± 0,1), fork (FL, cm ± 0,1) and standard (SL, cm ± 0,1) lengths as well
as the total weight (W, g ± 0,1) of each individual caught were measured. The value of
the parameter b of the length-weight relationship was equal to 3,283 (n=402), statistically
higher than the value of 3 (p <0,0005), suggesting positive allometric growth for the
species, which may be associated with the trophic state of the lake. The age was
estimated by reading of scales, in a sample of 374 roach individuals. Totally, 11 age
classes were identified. In addition, the scale radius-fish body length relationship was
extracted and the method of the back-calculation of the lengths was applied. Generally,
the mean back-calculated lengths at age were lower than the mean observed. The VBGF
model was applied with the mean lengths at age (observed and back-calculated). The
growth parameters estimated from both observed and back-calculated lengths were
almost similar.

137

Πρακτικά 37ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Βόλος, 21-23 Μαΐου 2015

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟN ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΔΑΚΟ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Κανούτα Αγγελική1, Γρηγορίου Μαρία-Ελένη1, Ταστσόγλου Σπύρος1, Reczko
Martin2, Κώστας1
1/Τµήµα Βιοχηµείας Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα 2/
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών
Επιστηµών “Αλέξανδρος Φλέµινγκ”, Ελλάδα
Ο δάκος της ελιάς, Bactrocera oleae, αποτελεί τον µεγαλύτερο εχθρό του ελαιόκαρπου,
προκαλώντας µεγάλες καταστροφές στις ελαιοκαλλιέργειες. Μετά τη σύζευξη το θηλυκό
έντοµο, αποθέτει τα αβγά του στον καρπό της ελιάς. Κατά την ωαπόθεση προκαλεί
νύγµατα που αποτελούν πηγή µόλυνσης από άλλους µικροοργανισµούς ενώ, σε
µετέπειτα στάδιο, η προνύµφη αναπτύσσεται αποκλειστικά εντός του καρπού. Αυτά
έχουν σαν αποτέλεσµα την ποσοτική και ποιοτική υποβάθµιση µεγάλων εκτάσεων
ελαιοκαλλιέργειας κάθε χρόνο. Η σύζευξη είναι προαπαιτούµενο της αναπαραγωγής και,
κατά συνέπεια, ένα γεγονός απαραίτητο για την επιβίωση και διατήρηση των πληθυσµών
των εντόµων. Οι κύριες λειτουργίες του αναπαραγωγικού συστήµατος του αρσενικού
εντόµου είναι η παραγωγή και διατήρηση του σπέρµατος και των ουσιών που
εκκρίνονται από τους βοηθητικούς αδένες και η µεταφορά τους κατά τη σύζευξη στο
θηλυκό αναπαραγωγικό σύστηµα. Η δυνατότητα να επηρεάσει κάποιος τις λειτουργίες
αυτές θα µπορούσε να οδηγήσει σε µια πολύ αποτελεσµατική µέθοδο ελέγχου των
πληθυσµών των εντόµων. Τα υγρά των βοηθητικών αδένων περιέχουν, µεταξύ άλλων,
και ειδικές πρωτεΐνες (πρωτεΐνες των βοηθητικών αδένων, Accessory gland proteins,
Acps), οι οποίες συντίθενται στους βοηθητικούς αδένες των αρσενικών εντόµων και
µεταφέρονται στα θηλυκά, επάγοντας διάφορες µετασυζευκτικές αντιδράσεις. Με σκοπό
να ταυτοποιήσουµε τέτοιες πρωτεΐνες, αποµονώσαµε ιστούς και πραγµατοποιήσαµε
τρανσκριπτοµική ανάλυση σε ώριµα σεξουαλικά έντοµα πριν και δώδεκα ώρες µετά τη
σύζευξη. Σύµφωνα µε τη βιοπληροφορική ανάλυση των αποτελεσµάτων ταυτοποιήθηκαν
επτά γονίδια που έχουν στατιστικά σηµαντική διαφορά έκφρασης (p-value ≤0.05).
Επιπρόσθετα, καθορίσαµε το προφίλ έκφρασης των γονιδίων αυτών από την µέρα Ο
(σεξουαλικώς ανώριµα έντοµα) µέχρι την ηµέρα 7 (σεξουαλικώς ώριµα έντοµα) του
ενήλικου εντόµου, ηµέρα που πραγµατοποιήσαµε τη σύζευξη. Η µελέτη αυτή προσφέρει
νέα γονίδια-στόχους των οποίων η έκφραση µπορεί τώρα να αποσιωπηθεί, ώστε να
παρέµβουµε στη συζευκτική ικανότητα του δάκου της ελιάς.
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REPRODUCTION IN MALE OLIVE FLIES
Kanouta Angeliki1,, Gregoriou Maria-Eleni1, Tastsoglou Spyros1, Reczko Martin2,
Mathiopoulos Kostas1
1/Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly, Larisa, Greece
2/ Institute of Molecular Biology and Genetics, Biomedical Sciences Research Centre
“Alexander Fleming”, Greece
The olive fruit fly, Bactrocera oleae, is the major arthropod pest of commercial olive
production, causing extensive damage to olive crops worldwide. After mating, the female
insect, Bactrocera oleae, deposits its eggs in the olive fruit where the developing larvae
feed and grow. In insects, mating is a prerequisite for reproduction and, thus, critical to
the maintenance of their population and the continuation of their species. With regard to
males, the main functions of the reproductive system are the production and storage of
sperm and seminal fluids, and their transport in a viable state to the reproductive tract of
the female. Manipulation of these functions would constitute an effective method for pest
population control. Seminal fluid is comprised, among others, of accessory gland proteins
(Acps) which are synthesized in the male accessory glands and transferred to females
inducing a complex process of post-mating response. In order to identify such proteins,
we performed transcriptomic analysis of male accessory glands (MAGs) of olive fly
before and twelve hours after mating. Bioinformatics analysis identified seven genes that
are significantly differentially expressed (p-value ≤ 0.05). The expression profiles of
these genes in male tissues from day 0 to day 7 (just before mating) were determined.
This approach offers novel gene targets that can now be silenced in order to interfere with
the fly’s reproductive capacity.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΠΛΕ ΦΩΤΟΣ ΣΤΗ ΦΥΤΡΩΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΡΕΤΣΙΝΟΛΑΔΙΑΣ (RICINUS COMMUNIS)
Καπάζογλου Αλίκη, Πασχαλίδης Αλέξανδρος, Κοΐδου Βενετία, Μερκουρόπουλος
Γεώργιος, Δρόσου Βικτωρία, Χιλιώτη Ζωή
Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (EKETA), 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη
Η φύτρωση του σπόρου ελέγχεται από διάφορους αναπτυξιακούς και περιβαλλοντικούς
παράγοντες όπως το νερό, το οξυγόνο, τη θερµοκρασία, την ποιότητα του φωτός καθώς
και το αναπτυξιακό στάδιο του σπόρου. Το φως διαδραµατίζει κύριο ρόλο στη φύτρωση
του σπόρου, επισπεύδοντας ή αναστέλλοντας τη φύτρωση ανάλογα µε το είδος του
φυτού και την ποιότητα του φωτός. Η αντίδραση του σπόρου στο φως εµπλέκει την
αλληλεπίδραση ορ µονών όπως το αµπσισικό οξύ (αναστολέας της φύτρωσης) και οι
γιββερελλίνες (προωθητής της φύτρωσης). Στην παρούσα µελέτη, διερευνήσαµε την
επίδραση της ποιότητας του φωτός στη φυτρωτική ικανότητα ενός µη-βελτιωµένου και
ενός βελτιωµένου (υβριδικού) σπόρου της ρετσινολαδιάς, ενός σηµαντικού βιοµηχανικού
φυτού. Οι σπόροι εκτέθηκαν σε ένα από τα παρακάτω για δύο εβδοµάδες: λευκό, µπλε ή
κόκκινο φως, σκοτάδι. Αξιοσηµείωτη είναι η προώθηση στη φύτρωση που
παρατηρήθηκε για το βελτιωµένο υβρίδιο κάτω από έκθεση σε µπλε φως. Η πρώιµη
έκφραση υποψήφιων γονιδίων που µπορεί να εµπλέκονται στην αντίδραση στο φως
µελετήθηκε σε υποκοτύλες µίας εβδοµάδας. Η διαφορική έκφραση των γονιδίων θα
συζητηθεί. Ενδεικτικά, παρατηρήθηκε διαφορική έκφραση του γονιδίου που κωδικοποιεί
το µεταγραφικό παράγοντα MADS στο µπλε φως και µόνο στο βελτιωµένο σπόρο. Η
µελέτη αυτή συµβάλει στην βαθύτερη κατανόηση της ρύθµισης της διαδικασίας
φύτρωσης στο Ricinus communis και τις βέλτιστες συνθήκες φύτρωσής του.
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ΕFFECT OF BLUE LIGHT IN THE GERMINATION POTENTIAL OF CASTOR
PLANT (RICINUS COMMUNIS)
Kapazoglou Aliki, Pashalidis Alexandros, Koidou Venetia, Merkouropoulos
Georgios, Drosou Victoria, Hilioti Zoe
Institute of Applied Biosciences, Centre for Research and Technology Hellas (CERTH),
57001 Thermi, Thessaloniki
Seed germination is regulated by a multitude of developmental and environmental factors
such as water, oxygen, temperature and light quality as well as the developmental stage
of the seeds. Light plays a key role in seed germination and either promotes or inhibits
the germination process depending on plant species and light quality. Light regulation of
seed germination involves cross talk between hormones such as absiscic acid ABA (a
germination inhibitor) and other hormones such as gibberellins (GA) (a germination
promoter). In the present study, we explored the effect of light quality on the germination
potential of seeds from Ricinus communis, an important industrial plant. A Cypriot local
genotype and a castor hybrid were used. Castor seeds were exposed to dark, white light,
red light and blue light, respectively for a time course of two weeks. Hypocotyls were
collected one week and two-week post sowing and the expression of genes potentially
implicated in light signalling pathways and hormonal metabolism was examined under all
four light conditions. A marked promotion of seed germination was observed for the
castor hybrid under blue light. Notably, a Ricinus gene coding for a MADS transcription
factor was specifically induced by blue light in the hybrid, whereas the MADS transcript
abundance was undetected in the other wavelengths and in the Cypriot genotype.
Differential expression of other genes implicated in the light and hormone signalling
pathways will be discussed. Our study will contribute to a further understanding of the
seed germination process in Ricinus communis and provide useful information for
optimal germination conditions.
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ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΕ ΥΒΡΙΔΙΑ ΡΕΤΣΙΝΟΛΑΔΙΑΣ (RICINUS
COMMUNIS) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ
Καπάζογλου Αλίκη, Μερκουρόπουλος Γεώργιος, Κοΐδου Βενετία, Δρόσου Βικτώρια,
Χιλιώτη Ζωή
Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών (ΙΝΕΒ), Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Θέρµη, Θεσσαλονίκη, 57001
Η ρετσινολαδιά (Ricinus communis) είναι ένα φυτό µεγάλης αγρονοµικής σηµασίας που
ανήκει στην οικογένεια των Euphorbiaceae. Το µη-βρώσιµο έλαιο της ρετσινολαδιάς
(ρικινολεϊκό οξύ) έχει ευρεία βιοµηχανική εφαρµογή και πολύ καλή προοπτική για την
παραγωγή υψηλής ποιότητας βιοκαυσίµου. Προγράµµατα βελτίωσης της ρετσινολαδιάς
αποσκοπούν στο συνδυασµό κρίσιµων αγρονοµικών χαρακτηριστικών όπως υψηλή
απόδοση, εύκολη µηχανική συγκοµιδή, υψηλής ποιότητας έλαιο και αντοχή σε αβιοτικές
και βιοτικές καταπονήσεις. Η καταπόνηση ξηρασίας επιδρά αρνητικά στην απόδοση του
καρπού και την ποιότητα του ελαίου επιβάλλοντας την ανάγκη δηµιουργίας ανθεκτικών
ποικιλιών. Στην παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα υδατικής
καταπόνησης σε τέσσερα υβρίδια ρετσινολαδιάς και εξετάστηκε η έκφραση σειράς
γονιδίων που εµπλέκονται στη βλαστική και αναπαραγωγική διαδικασία, την ανάπτυξη
του σπόρου όπως και τη βιοσύνθεση ελαίου. Τα φυτά αναπτύχθηκαν σε ελεγχόµενες
συνθήκες έως και το στάδιο των τεσσάρων φύλλων οπότε και υπεβλήθησαν σε
καταπόνηση ξηρασίας για 15 µέρες, ενώ φυτά µάρτυρες συνεχίστηκαν να ποτίζονται
φυσιολογικά. Η γονιδιακή έκφραση σε επίπεδο µεταγραφήµατος διερευνήθηκε για
γονίδια που κωδικοποιούν µεταγραφικούς παράγοντες , δοµ ικές πρωτεΐνες , και
µεταβολικά ένζυµα, σε φύλλα φυτών που εκτέθηκαν σε ξηρικές συνθήκες όπως και των
φυτών µαρτύρων. Στην ανάλυση της έκφρασης συµπεριλαµβάνονται οι µεταγραφικοί
παράγοντες NFY B, MADS, ABI3, NAC, MYB, τα δοµικά γονίδια LEA και Dehydrins,
το γονίδιο Proline Dehydrogenase που εµπλέκεται στο µεταβολισµό της προλίνης, καθώς
και γονίδια που εµπλέκονται στη βιοσύνθεση ελαίου (Diacylglycerol acyltransferaseDGAT). Παρατηρήθηκε διαφορική έκφραση γονιδίων που σχετίζονται µε απόκριση σε
αβιοτικές καταπονήσεις µεταξύ των τεσσάρων υβριδίων ρετσινολαδιάς. Η παρούσα
εργασία προσφέρει χρήσιµες πληροφορίες γα τη δηµιουργία λειτουργικών µοριακών
δεικτών προς αξιοποίηση σε βελτιωτικά προγράµµατα.
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GENE EXPRESSION UNDER DROUGHT CONDITIONS IN CASTOR (RICINUS
COMMUNIS) HYBRIDS
Kapazoglou Aliki, Merkouropoulos Georgios, Koidou Venetia, Drosou Victoria,
Hilioti Zoe
Institute of Applied Biosciences (INAB), Centre for Research and Technology (CERTH),
Thermi, Thessaloniki, Greece, 57001
Castor (Ricinus communis) is an oilseed crop of high agronomical value owing to its
non-edible oil that has broad industrial use and the potential to produce high quality
biofuel. Breeding programmes of Ricinus communis aim to combine key agronomic traits
such as yield, easy harvesting, high quality oil and tolerance to abiotic and biotic
stressors. Drought stress impacts castor seed yield and quality of oil pointing to a need for
developing drought-tolerant cultivars. In the present study we performed drought
experiments in four castor hybrids and examined transcript accumulation of a series of
genes involved in vegetative, reproductive and seed development as well as oil
biosynthesis. Castor plants were grown in controlled conditions in a growth chamber
until the stage of four leaves and they were then subjected to drought conditions by
withholding water for 15 days, whereas a set of control plants were grown under normal
watering conditions. Gene expression of a repertoire of genes encoding transcription
factors, structural proteins and metabolic enzymes was investigated in leaves of four
hybrids pre-and post-drought. Expression analyses included transcription factors NFY B,
MADS, ABI3, NAC, MYB, strucural genes LEA and DEHYDRINS, and genes related to
proline metabolism (Proline Dehydrogenase) and oil biosynthesis (Diacyl glycerol
transferase-DGAT). Differential expression of drought-responsive genes was evidenced
among the four castor hybrids. Our results could provide useful information for the
development of functional markers aiming to the selection of superior castor genotypes in
breeding programmes.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΒΡΥΙΚΩΝ ΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΞΩΜΥΕΛΙΚΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΕΜΒΡΥΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Καπένη Ευγενία 1, Παπαδόπουλος Εµµανουήλ 1, Κοντοµανώλης Εµµανουήλ 2,
Διολή Χρυσούλα 1, Λαϊνά Μαρία 1, Παπαδόπουλος Νικόλαος 1, Λαµπροπούλου
Μαρία 1
1/ Εργαστήριο Ιστολογίας-Εµβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης, 68100, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα - 2/ Πανεπιστηµιακή Μαιευτική/Γυναικολογική
Κλινική, Ιατρική Σχολή, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 68100, Αλεξανδρούπολη,
Ελλάδα
Κατά την εµβρυϊκή ανάπτυξη, ορισµένα όργανα δρουν ως αιµοποιητικά. Η σύγχρονη
έρευνα επικεντρώνεται στη µελέτη των αιµοποιητικών βλαστοκυττάρων (HSCs) , κυρίως
λόγω του µεγάλου ελλείµµατος συµβατών µοσχευµάτων που στερεί τη θεραπεία στο
50-70% των ασθενών που πάσχουν από αιµατολογικές ασθένειες. Κύρια πηγή HSCs, που
χρησιµοποιείται ευρέως κατά την τελευταία δεκαετία, αποτελεί το οµφαλοπλακουντιακό
αίµα. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι ο προσδιορισµός του ρόλου του πλακούντα και
των εµβρυϊκών µεµβρανών, στη διαδικασία παραγωγής των ζητούµενων βλαστικών
κυττάρων. Μελετήθηκαν 20 δείγµατα πλακούντα και αντίστοιχων εµβρυϊκών µεµβρανών
προερχόµενα κυρίως από το 2ο και 3ο τρίµ ηνο της κύησης . Εφαρµ όστηκε
ανοσοϊστοχηµική τεχνική στρεπταβιδίνης-βιοτίνης σε τοµές παραφίνης (4µm)
χρησιµοποιώντας αντισώµατα έναντι των πρωτεϊνών CD3, CD20, CD34 (ready-to-use)
και CD45 αραιωµένα 1:100, 1:250, 1:100, αντίστοιχα, ενώ τα σύµπλοκα επωάσθηκαν µε
χρωµογόνο DAΒ. Οι ιστολογικές τοµές εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν σε µικροσκόπιο
Nikon Eclipse 50i (µεγέθυνση X400). Παρατηρήθηκε έκφραση όλων των αντισωµάτων
και στους δυο ιστούς σε όλα τα στάδια της κύησης. Ιδιαίτερη, όµως, ήταν η έκφραση του
αντισώµατος CD34 στα ανώριµα αιµοποιητικά βλαστικά κύτταρα και στα ενδοθηλιακά
κύτταρα των τριχοειδών. Η παρουσία των HSCs στους υµένες φαίνεται να κυµαίνεται σε
παρόµοια ποσοστά κατά το 2ο και 3ο τρίµηνο της εµβρυϊκής ανάπτυξης, ενώ, αντίθετα
στον πλακούντα φαίνεται να αυξάνεται σηµαντικά στο 3ο τρίµηνο της κύησης, γεγονός
που αντανακλά την εκτεταµένη ανάπτυξή του. Συµπερασµατικά, παρατηρείται ότι τα
HSCs υπάρχουν στον πλακούντα και τους εµβρυϊκούς υµένες, σε όλα τα στάδια της
εµβρυϊκής ανάπτυξης. Παρόλο που η ακριβής χρονική στιγµή κι η περιοχή εµφάνισης
τους δεν έχουν χαρακτηριστεί πλήρως, σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα βιβλιογραφικά
δεδοµένα, τα HSCs φαίνονται να αποτελούν µια πολλά υποσχόµενη πηγή βλαστικών
κυττάρων προοριζόµενων για θεραπευτικούς σκοπούς.
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EXTRAMEDULLARY HEMATOPOIESIS DURING EMBRYONIC
DEVELOPMENT: THE ROLE OF PLACENTA AND FETAL MEMBRANES
Kapeni Evgenia 1, Papadopoulos Emmanuel 1, Kontomanolis Emmanuel 2, Dioli
Chrysoula 1, Laina Maria 1, Papadopoulos Nikolaos 1, Lambropoulou Maria 1
1/ Laboratory of Histology-Embryology, School of Medicine, Democritus University of
Thrace, 68100, Alexandroupolis, Greece - 2/ Department of Obstetrics& Gynaecology,
School of Medicine, Democritus University of Thrace, 68100, Alexandroupolis, Greece
During embryonic development, several organs serve as hematopoietic sites. Due to the
fact that 50-70% of patients, suffering from blood cell disorders, cannot find a suitable
donor, current studies focus on the therapeutic value of hematopoietic stem cells (HSCs).
A principal source of HSCs, used extensively over the last decade, is the umbilical cord
blood. The aim of this study is the determination of the role of placenta and fetal
membranes, in relation to the production of HSCs. For this purpose, we studied 20
samples of placenta and fetal membranes respectively, derived from 2nd trimester and
3rd trimester of gestation. We applied streptavidin-biotin immunohistochemical technique
in paraffin sections (4 µm) using antibodies against proteins CD3, CD20, CD34 (readyto-use) and CD45 diluted 1:100, 1:250, 1:100 respectively, whilst the complex incubated
with DAB chromogen. Specimens' examination was performed with a Nikon Eclipse 50i
microscope at x400 magnification. We observed expression of all antibodies, in both
tissues, at all stages of gestation. CD34 expression was more intense in immature HSCs
and capillary endothelial cells. The presence of HSCs in membranes appears to persist at
similar rates in the 2nd and 3rd trimester of embryonic development. However, in
placental samples, it appears to increase during gestation, reflecting the extensive growth
of the organ. In conclusion, it is observed that HSCs exist in placenta and fetal
membranes in all stages of embryonic development. Although the precise time of
appearance of the first hematopoietic stem cell activity in the developing human embryo
is not fully characterized in the recent literature, we assume that HSCs is a promising
source of stem cells intended for therapeutic purposes.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ α/β ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ
ΣΕΙΡΕΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Καραγκούνης Ηλίας Β., Σκούρτη Ελένη Κ., Κουκουράκης Μιχαήλ Ι.
Μονάδα Ακτινοβιολογίας και Ακτινοπαθολογίας, Τµήµα Ακτινοθεραπείας-Ογκολογίας,
Ιατρική Σχολή, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα.
Η χρήση των ιοντιζουσών ακτινοβολιών ως µια αποτελεσµατική θεραπευτική µέθοδος
αντιµετώπισης του καρκίνου ανάγεται στις αρχές του 20ου αιώνα και αποτελεί µέρος
τόσο της µετεγχειρητικής αγωγής όσο και ως ριζική θεραπεία. Ο κυτταρικός θάνατος από
την επίδραση της ακτινοβολίας συµβαίνει µε δύο τρόπους 1) µε τη δηµιουργία ενός
θανατηφόρου πλήγµατος (συντελεστής «α») και 2) µε την συσσώρευση περισσοτέρων
πληγµάτων µη θανατηφόρων που υπόκεινται σε διόρθωση (συντελεστής «β»). O λόγος α/
β εκφράζει εκείνη τη δόση σε Gy στην οποία ο θάνατος στον συγκεκριµένο πληθυσµό
οφείλεται σε ίσο ποσοστό στις θανατηφόρες βλάβες και στη συσσώρευση
υποθανατηφόρων βλαβών. H αναλογία α/β των διαφόρων ιστών (φυσιολογικοί και
καρκινικοί), έχει υπολογισθεί από κλινικά δεδοµένα. Σε αυτή τη µελέτη, προσπαθήσαµε
να αναπτύξουµε µια πειραµατική µέθοδο στην οποία η αναλογία α/β µπορεί να
υπολογιστεί σε καρκινικές κυτταρικές σειρές. Οι Α549 και Η1299 ήταν οι δύο καρκινικές
κυτταρικές σειρές πνεύµονα που χρησιµοποιήθηκαν ως πρότυπα. Η αναλογία α/β
υπολογίστηκε µε την εξαρτώµενη από τον χρόνο αξιολόγηση της επιβίωσης των
κυττάρων µετά την έκθεση τους σε διαφορετικά σχήµατα κλασµατοποίησης της
ιονίζουσας ακτινοβολίας ίσης συνολικής δόσης στο ίδιο χρονικό διάστηµα . Η
αξιολόγηση της βιωσιµότητας και του πολλαπλασιασµού των κυττάρων µετρήθηκε
χρησιµοποιώντας την µέθοδο της AlamarBlue. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η αναλογία
α/β διαφοροποιείται σε κάθε κυτταρική σειρά γεγονός που υποδεικνύει ότι πρέπει να
υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε κυτταρική σειρά και όχι στο σύνολο του ιστού. Η
µέθοδος αυτή ανοίγει µια νέα προσέγγιση µιας πιο εξειδικευµένης και εξατοµικευµένης
ακτινοθεραπείας µε σκοπό την ενίσχυση του θεραπευτικού δείκτη.
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CALCULATION OF THE RADIOBIOLOGICAL RATIO α/β IN LUNG CANCER
CELL LINES
Karagounis Ilias V., Skourti Eleni K., Koukourakis Michael I
Radiobiology and Radiopathology Unit, Department of Radiotherapy-Oncology, School
of Medicine, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece
The use of ionizing radiation as an effective therapeutic approach to treat cancer dates
back to the early 20th century and is part of both the postoperative treatment as well as
curative treatment. Cell death by irradiation occurs in two ways: 1) the creation of a lethal
damage (factor “α”) and 2) the accumulation of non-lethal damages subject to repair
(factor “β”). The α/β ratio is the irradiation dose in Gy, in which death in a cellular
population is due to an equal proportion of lethal damages and the accumulation of
sublethal damages. Τhe α/β ratio of different tissues (normal and cancerous), has been
calculated from clinical data. In this study, we tried to develop an experimental method in
which the α/β ratio can be calculated in cancer cell lines. A549 and H1299 were the two
lung cancer cell lines used as models. The α/β ratio was calculated by the time-dependent
evaluation of the cell survival after their exposure in different fractionation schemes of
ionizing radiation of equal physical total dose at the same time interval. Cell viability and
proliferation evaluation was measured using the alamarBlue assay protocol. Results
indicated that α/β ratio is differentiated in each cell line indicating that it must be
calculated independently for each cell line and not in total in tissue. This method may
prove useful for individualized radiotherapy enhancing the therapeutic index.
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ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΧΘΥΕΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΕΛΑΙΟ ΣΤΑΕ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ ΣΤΟ ΗΠΑΡ ΤΟΥ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ, ARGYROSOMUS REGIUS
Καραπαναγιώτης Στυλιανός,1, Ζαλαµήτσου Χρυσούλα,1,, Φειδάντσης
Κωνσταντίνος,1, Χατζηφώτης Σταύρος,2, Αντωνοπούλου Ευθυµία,1
1/Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124
Θεσσαλονίκη. 2/Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών,
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, 71003 Ηράκλειο
Η αντικατάσταση των ιχθυελαίων µε φυτικά έλαια έχει προταθεί ως εναλλακτικός τρόπος
διατροφής για τα εκτρεφόµενα είδη ψαριών. Η υψηλή περιεκτικότητα των φουντουκιών
σε έλαια, τα καθιστούν ως µια νέα πιθανή πηγή για τη σίτιση ψαριών υψηλής
οικονοµικής αξίας. Ένα δυναµικά νεοεισερχόµενο είδος στην ιχθυοκαλλιέργεια είναι ο
κρανιός (Argysrosomus regius), που εµφανίζει υψηλούς ρυθµούς αύξησης, ανοχή σε
ευρύ φάσµα θερµοκρασίας και αλατότητας και άριστη ποιότητα σάρκας. Σκοπός της
συγκεκριµένης εργασίας ήταν να διερευνηθεί η δυνητική µεταβολική αλλαγή λόγω
υποκατάστασης των ιχθυελαίων µε φουντουκέλαιο στις ιχθυοτροφές, στο κυρίως
µεταβολικό όργανο, το ήπαρ. Για το σκοπό αυτό άτοµα κρανιού µε αρχικό βάρος 15,4 ±
0,36g σιτίστηκαν για τρεις µήνες µε διαφορετικές συγκεντρώσεις µερικής και ολικής
υποκατάστασης του ιχθυελαίου µε φουντουκέλαιο (0, 20, 40, 60, 80 και 100%). Η
κατανόηση του µεταβολικού πρότυπου που ακολουθείται από τα κύτταρα για την
σύνθεση του ΑΤΡ, βασίζεται σε ένζυµα - δείκτες της αερόβιας ικανότητας των
οργανισµών. Τέτοια ένζυµα του κυτταρικού µεταβολισµού είναι η κιτρική συνθετάση
(CS) που συµµετέχει στον κύκλο του Krebs, η αφυδρογονάση του γαλακτικού οξέος (LLDH), η αφυδρογονάση του µαλικού οξέος (MDH) και η κινάση του πυροσταφυλικού
οξέος (PK) που συµµετέχουν στην γλυκόλυση. Αν και το τελικό µέσο βάρος των ψαριών
αυξήθηκε στα 51,54 ± 5,83g µε τη µεγαλύτερη αύξηση στα άτοµα των ο µάδων
αντικατάστασης 20 και 40%, από τα εξεταζόµενα ένζυµα µόνο η MDH και η PK
παρουσίασαν σηµαντική επαγωγή ενζυµικής δραστικότητας κυρίως στις αυξηµένες
καταστάσεις αντικατάστασης (60, 80 και 100%), υποδεικνύοντας ενεργοποίηση της
γλυκολυτικής οδού. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
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THE EFFECTS OF FISH OIL SUBSTITUTION WITH HAZELNUT OIL ON
SOME METABOLIC ENZYMES IN THE LIVER OF MEAGRE,
ARGYROSOMUS REGIUS
Karapanagiotis Stylianos,1, Zalamitsou Chrysoula,1, Feidantis Konstantinos,1,
Chatzifotis Stavros,2, Antonopoulou Efthimia,1
1/Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
GR-54124 Thessaloniki, Greece, 2/Institute of Marine Biology, Biotechnology and
Aquaculture, Hellenic Centre for Marine Research, 71003 Heraklion, Crete, Greece
Replacing fish oil with vegetable oil has been suggested as an alternative source of oil in
the diet of cultured fishes. High lipid concentration in the seeds of hazelnut tree, indicate
its possible usage in the diet of economically significant farmed fishes. Due to its high
growth rates, its tolerance in wide range of temperature and salinity and its high quality
flesh the European meagre (Argyrosomus regius) is one species with great potential for
aquaculture. The purpose of this project was to investigate the possible metabolic changes
in the fish’s main metabolic organ, the liver, provoked by the substitution of fish oil with
hazelnut oil in fish diet. Meagre individuals with an initial weight of 15.4 ± 0.36 g were
subjected to diets with different concentrations of partial and total substitution of fish oil
with hazelnut oil (0, 20, 40, 60, 80, 100%) for a period of three months. Understating of
the metabolic pattern followed by cells for the synthesis of ATP, requires the investigation
of enzymes-indicators such as citrate synthase (CS), a key enzyme in Krebs cycle, lactate
dehydrogenase (L-LDH), malate dehydrogenase (MDH) and pyruvate kinase (PK) which
are involved in glycolysis. Even though the final weight increased to 51.54 ± 5.83 g with
the most important growth observed at individuals of the group fed with 20 and 40%
hazelnut oil diets, the investigated enzymes that indeed showed significant alterations
were MDH and PK, with an increased enzymatic activity mainly at the high replacement
diets (60, 80, 100%), indicating the increased activity of the glycolytic pathway. The
investigation is in progress.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ
Καραπάντζου Ιωάννα, Κακουράτος Χρήστος, Ιλεµόσογλου Μαρία, Χόνδρου
Παναγιώτα, Γιατροµανωλάκη Αλεξάνδρα, Κουκουράκης Ι. Μιχαήλ
Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας – Μονάδα Ραδιοβιολογίας και Ραδιοπαθολογίας.
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµικής – Μονάδα Ανοσοϊστοχηµείας και Ανοσοβιολογίας.
Ιατρική Σχολή, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα
Το µικροπεριβάλλον του όγκου και ο κυτταρικός µεταβολισµός παίζουν σηµαντικό ρόλο
στην αντοχή τους έναντι στην ιονίζουσα ακτινοβολία. Τα καρκινικά κύτταρα συχνά
επιλέγουν το µονοπάτι του αναερόβιου µεταβολισµού της γλυκόζης, µε
«απενεργοποίηση» των µιτοχονδρίων και παραγωγή ενέργειας από την αναγωγή του
πυροσταφυλικού προς γαλακτικό οξύ. Το γεγονός αυτό, τους προσδίδει σηµαντικό
προβάδισµα στην αντοχή τους έναντι στρεσογόνων συνθηκών (πχ. υποξία) αλλά και
έναντι της ιονίζουσας ακτινοβολίας σε σχέση µε τα φυσιολογικά κύτταρα. Στην παρούσα
µελέτη, χρησιµ οποιήθηκαν χηµ ικές ουσίες που παρεµ βαίνουν στον κυτταρικό
µεταβολισµό: 1. το χλωριούχο κοβάλτιο (CoCl2), το οποίο µιµείται την υποξία,
προστατεύοντας τον Hypoxia-Inducible Factor (HIF1a) από υδροξυλίωση. 2. η 2δεοξυγλυκόζη (2DG), ένα δοµικό ανάλογο της γλυκόζης, η οποία αναστέλλει το µονοπάτι
της γλυκόλυσης στο στάδιο της ισοµερείωσης και, 3. το διχλωροξικό οξύ (DCA), το
οποίο επαναπροσδιορίζει την τύχη του πυροσταφυλικού προς ακετυλο-συνένζυµο Α,
αναστέλλοντας τη δράση της κινάσης της πυροσταφυλικής δεϋδρογενάσης (PDK). Με τη
µέθοδο της Alamar Blue® Αssay µελετήθηκε η επίδρασή των παραπάνω ουσιών στην
βιωσιµότητα και στην ακτινευαισθησία των καρκινικών σειρών T98G και U87MG, που
αποµονώθηκαν από ασθενείς µε γλοιοβλάστωµα. Ακόµα χρησιµοποιήθηκε η
ανοσοαποτύπωση κατά western µε σκοπό να µελετηθεί η έκφραση συγκεκριµένων
πρωτεϊνών του κυτταρικού µεταβολισµού (HIF1α, PDH, phosphorylated PDH, PDK1,
LDH5). Τα αποτελέσµατα µας συγκλίνουν στο γεγονός σύνδεσης του αναερόβιου
µεταβολισµού µε την αντοχή των κυττάρων γλοιοβλαστώµατος σε θεραπευτικές δόσεις
ιονίζουσας ακτινοβολίας.
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THE ROLE OF CELL METABOLISM IN THE RADIOSENSITIVITY OF
GLIOBLASTOMA CELL LINES
Karapantzou Ioanna, Kakouratos Christos, Ilemosoglou Maria, Chondrou
Panagiota, Giatromanolaki Alexandra, Koukourakis I Michael.
Department of Radiotherapy and Oncology – Radiobiology and Radiopathology Unit.
Department of Pathology – Immunohistochemistry and Immunobiology Unit. Medical
School, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece
Tumour microenvironment and cell metabolism play an important role in radioresistance.
Cancer cells often choose the anaerobic metabolism of glucose by “inactivating”
mitochondria and by producing energy through the reduction of pyruvate to lactate. This
fact may render them more resistant to ionizing radiation in comparison with normal
cells. In the context of this study, we used the following molecules to interfere the cell
metabolism: 1. CoCl2, which imitates hypoxia by protecting HIF1α from hydroxylation,
2. 2-deoxy-D-glucose (2DG), a structural analogue of glucose which inhibits the
glycolysis pathway at the stage of isomerism. 3. Dichloroacetate DCA, which inhibits
PDK’s activity and redefines pyruvate’s way towards acetyl-CoA. The effect of the
compounds mentioned above on the viability and radiosensitivity of T98G and U87GM
cell lines, isolated from patients with glioblastoma, was examined with the Alamar Blue®
Assay. Additionally, the expression of the metabolic enzymes and proteins was examined
with Western immunoblotting (HIF1α, PDH, phosphorylated PDH, PDK1, LDH5). The
results strongly support the hypothesis that anaerobic metabolism is a crucial component
of glioblastoma cell radiorestistance.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ
Καραπέτσα Μαρίνα1, Κρέη Γρηγόριος2, Παπαδόπουλος Ι Αθανάσιος1
1/Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΣΘΕ, ΑΠΘ, 2/
Εργαστήριο Βιοχηµείας, ΙΝΑΛΕ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Καβάλα
Στην παρούσα εργασία, µελετήθηκε η επίπτωση της διατροφής µε αλεσµένο
αποξηραµένο µυ από ψάρι, στο έντοµο Tenebrio molitor που είναι ολοµετάβολο µε 4
στάδια ανάπτυξης,(αυγό- νύµφη- προνύµφη- τέλειο έντοµο). Για τη µελέτη µας
χρησιµοποιήθηκαν δύο οµάδες προνυµφών µε µέσο αρχικό µήκος σώµατος 1,5cm. Στην
πρώτη οµάδα χορηγήθηκε πίτουρο ενώ στην δεύτερη αλεσµένη τροφή από προσφυγάκι
( Micromessistius poutassou ) .Για χρονικό διάστηµα είκοσι ηµερών προσδιορίστηκε ο
ρυθµός ανάπτυξης µε βάση το βάρος σώµατος και αναλύθηκε η σύσταση των λιπαρών
οξέων µε την µέθοδο της αέριας χρωµατογραφίας ( GC). Η χορήγηση ιχθυάλευρου
προκάλεσε χαµηλότερο ρυθµό ανάπτυξης των εντόµων. Συγκεκριµένα ο µέσος ρυθµός
ανάπτυξης µε χορήγηση πίτουρου ήταν 2,7% ανά ηµέρα ενώ µε ιχθυάλευρο µόλις 0,43%,
(αν και στην δεύτερη περίπτωση, κατά τις πρώτες τέσσερις ηµέρες ήταν σχεδόν
µηδενικός). Τα κύρια λιπαρά οξέα που διακρίνονται στο έντοµο είναι τα: µυριστικό
(C14:0), παλµιτικό (C16:0), στεατικό (C18:0), τα µονοακόρεστα, παλµιτελαϊκο (C16:1
n-7) και ελαϊκό οξύ (C18:1 n-9) και τα πολυακόρεστα λινελαϊκό (C18:2 n-6) και αλινολενικό (C18:3 n-3). Τα αποτελέσµατά µας δεν κατέδειξαν εµφανείς διάφορες στη
σύσταση των λιπαρών οξέων ενώ κατέδειξαν πως το έντοµο δεν φαίνεται να αποθηκεύει
λιπαρά οξέα n-3 µακράς αλυσίδας όπως το εικοσαπενταενοϊκό οξύ (EPA) και το
εικοσιδυαεξανοϊκό οξύ (DHA), τα οποία είναι κύρια συστατικά του λίπους στο µυ του
συγκεκριµένου ψαριού. Μάλιστα έγινε διακριτή και µια ποσοτική υποχώρηση του αλινολενικού οξέως. Αυτό πιθανά να οφείλεται στην χρήση αυτών κατά τον ενεργειακό
µεταβολισµό του οργανισµού προς αναπλήρωση της έλλειψης υδατανθράκων στη δίαιτα.
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EFFECT OF NUTRITION ON THE RATE OF DEVELOPMENT AND THE
FATTY ACID COMPOSITION IN INSECTS
Karapetsa Marina1, Krey Grigorios2, Papadopoulos I Athanasios1
1/Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, Faculty of Biology, Faculty
of Sciences , AUTH, 2/Laboratory of Biochemistry, Fisheries Research Institute, ELGO
Dimitra, Kavala
We studied the effect of nutrition with dried fish meal in the insect Tenebrio molitor
which is a coleopteran with four distinct developmental stages: the egg, the larvae, the
pupae and the adult. Two groups of larvae were used with initial mean body length of 1,5
cm. The one was fed with wheat meal and the second with fish meal deriving from
whiting muscle. For 20 days the rate of development, by means of body weight length
was monitored and the body fatty acid composition was analysed by gas chromatography.
Fish meal caused significantly lower rate of development (0.47% per day) when this rate
for the group fed with wheat meal was 2.7% per day. Worth noticing is the observation
that the developmental rate for the group fed with fish was near to zero during the initial
four days. The main fatty acid composition for the insect is myristic acid (C14:0),
palmitic acid (C16:0), stearic acid (C18:0), the monounsaturated fatty acids, palmitoleic
(C16:1 n-7) and oleic (C18:1 n-9), and the polyunsaturated fatty acids linoleic (C18:2
n-6) and a- linolenic (C18:3 n-3). According to our results not significant difference could
be observed between the two groups. This observation indicates that this insect does not
accumulate n-3 long chain fatty acids in its body, such as eicosapentaenoic acid (EPA)
and docosahexaenoic acid (DHA), which are main components of the fat in the muscle of
the fish. In addition, a decline at the presence of a- linolenic was evident in the insects fed
with fish. This may imply that the organism utilizes these fatty acids in its energy
metabolism in an attempt to replace the carbohydrates that are absent from its diet.
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Η ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΤΟΥ DTOR/DTSC2 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ “ΜΟΡΦΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ” ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ EΝΤΟΜΟΥ DROSOPHILA
MELANOGASTER: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΟΖΩΔΟΥΣ
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΣΤΑ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ
Καταραχιά Σταµατία, Βελέντζας Αθανάσιος, Πασαδάκη Σοφία, Παπασιδέρη
Ισιδώρα, Στραβοπόδης Δηµήτριος
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη, Ζωγράφου 15784, Αθήνα, Ελλάδα
Η κινάση σερίνης/θρεονίνης TOR (Target Of Rapamycin) αποτελεί αρνητικό ρυθµιστή
της αυτοφαγίας και είναι απαραίτητη για την κυτταρική αύξηση και τον κυτταρικό
πολλαπλασιασµό. Ενεργοποιείται από αυξητικούς παράγοντες, από τα επίπεδα των
θρεπτικών συστατικών, από ενεργειακά σήµατα αλλά και από το κυτταρικό στρες. Το
ετεροδιµερές TSC (Tuberous Sclerosis Complex) συγκροτείται από τις πρωτεΐνες TSC1
και TSC2 και αποτελεί αρνητικό ρυθµιστή της TOR κινάσης. Μεταλλαγές ή απώλεια
ετεροζυγωτίας στα θηλαστικά έχει ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη Οζώδους Σκλήρυνσης.
Στην παρούσα µελέτη, διερευνήθηκε ο ρόλος των πρωτεϊνών dTOR και dTSC2 στην
παθοφυσιολογία της D.melanogaster, διαµέσου της δηµιουργίας διπλά διαγονιδιακών
εντόµων, µετά από εφαρµογή του γενετικού συστήµατος GAL4/UAS. Συγκεκριµένα, και
µέσω της RNAi τεχνολογίας, µελετήθηκε η επίδραση της στοχευµένης αποσιώπησης των
dTOR και dTSC2 πρωτεϊνών σε ολόκληρο το σώµα, στο 3ο στάδιο της λάρβας, στο
νευρικό σύστηµα, στον οφθαλµό και στο φτερό του εντόµου. Πραγµατοποιήθηκαν
πειραµατικές δοκιµασίες ελέγχου βιωσιµότητας και αναρρίχησης, ενώ οι αλλοιώσεις που
προκλήθηκαν στα φτερά και στους οφθαλµούς αποκαλύφθηκαν µέσω Φωτονικής
Μικροσκοπίας (LM) και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης (SEM). Διαπιστώθηκε ο
κρίσιµος ρόλος των εν λόγω πρωτεϊνών στην ανάπτυξη και επιβίωση του εντόµου, καθώς
η αποσιώπησή τους τόσο σε ολόκληρο το σώµα όσο και κατά το 3ο στάδιο της λάρβας
είχε ως αποτέλεσµα την αδυναµία εµφάνισης ώριµων ατόµων. Σηµαντικός αποδεικνύεται
ο ρόλος της πρωτεΐνης dTSC2 στην κινητική ικανότητα του εντόµου κατά τη διάρκεια
της γήρανσης, καθώς η µειορύθµισή της το καθιστά ανίκανο να κινηθεί. Στον οφθαλµό, η
αποσιώπηση της dTSC2 είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία δυσµορφικών ο µµατιδίων
από νεαρή ηλικία, ενώ η απουσία της dTOR προκάλεσε ήπιο παθολογικό φαινότυπο σε
µεγαλύτερη ηλικία. Τέλος, µειορύθµιση κάθε µίας εκ των δύο πρωτεϊνών επάγει
σχηµατισµό έντονα δυσµορφικών φτερών που επηρεάζουν ταυτόχρονα και την επιβίωση
του εντόµου.
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TARGETED SILENCING OF THE DTOR/DTSC2 SIGNALING ROUTE CAUSES
“MORPHOFUNCTIONAL” DERAILMENT OF MULTIPLE ORGANIC
SYSTEMS IN DROSOPHILA MELANOGASTER: AN INVERTEBRATE
DISEASE MODEL OF TUBEROUS SCLEROSIS
Katarachia Stamatia, Velentzas Athanassios, Pasadaki Sophia, Papassideri Issidora,
Stravopodis Dimitrios
Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens, Panepistimiopolis, Zografou 15784, Athens, Greece
(GR)
The serine/threonine kinase TOR (Target Of Rapamaycin) represents a negative regulator
of autophagy and is absolutely essential for cell growth and proliferation. It is activated
by growth factors, nutrient levels, energetic signals and cellular stress. The TSC
(Tuberous Sclerosis) heterodimer is composed by the TSC1 and TSC2 family members
and functions as negative modulator of (m)TOR kinase. Mutations or loss of
heterozygosity in mammalian cells results in Tuberous Sclerosis (TS) development. In the
present study, it is attempted to illuminate the role of dTOR and dTSC2 signaling
mediators in D. melanogaster patho-physiology, through the generation of double
transgenic flies, after suitable employment of the GAL4/UAS binary genetic system.
Specifically, and by applying the RNAi technology, we examined the effects of the dTOR
or dTSC2 targeted silencing in the whole body, 3rd instar larval stage, nervous system,
eye and fly wing. Survival and longevity assays, together with experimental climbing
tests, were employed, while the wing and eye defects obtained were unveiled through
Light Microscopy (LM) and Scanning Electron Microscopy (SEM). They proved to carry
fundamental roles in fly development and survival, since their RNAi-mediated silencing
either in whole-body tissues or 3rd instar larval stage caused inability of mature offspring
production. Most interestingly, dTSC2 seems indispensable for controlling fly’s kinetic
capacity during aging, since its downregulation results in progressive locomotor ataxia
and finally paralytic behavior. The eye-specific silencing of dTSC2 could promote the
generation of dysmorphic ommatidia even at young flies, whereas dTOR downregulation
was associated with a rather moderate pathological phenotype only at older flies. Finally,
targeted silencing of either dTOR or dTSC2 proved to induce the formation of strongly
dysmorphic wings, which seem to detrimentally harm fly’s survival and growth.
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ΕΝΑ ΠΕΠΤΙΔΙΟ-ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Ε
(apoE) ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΓΟΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ.
Κατσαφάνα Δ. Κατερίνα1, Λούρος Ν. Nικόλαος1, Τσιολάκη Λ. Παρασκευή1,
Χαµόδρακας Ι. Σταύρος1, Οικονοµίδου A. Βασιλική1
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Αθήνα 157 01
Η ανθρώπινη απολιποπρωτεΐνη Ε (apoE) είναι µια πρωτεΐνη 299 αµινοξικών καταλοίπων
που ανήκει στην οικογένεια των απολιποπρωτεϊνών. Αποτελεί δοµικό στοιχείο των
συµπλεγµάτων των λιποπρωτεϊνών που συµµετέχουν στη µεταφορά λιπιδίων στην
κυκλοφορία και τη διανοµή τους στους ιστούς. Ειδικότερα, είναι υπεύθυνη για τη
σύνδεση των λιποπρωτεϊνών µε ειδικούς κυτταρικούς υποδοχείς και µε αυτό τον τρόπο
µεσολαβεί στην πρόσληψη και τον καταβολισµό των λιπιδίων και κυρίως της
χοληστερόλης από τα κύτταρα. Άλλες απολιποπρωτεΐνες της ίδιας οικογένειας, µε
κυριότερες τις apoA-I, apoA-II και apoC-II, έχουν χαρακτηριστεί ως αµυλοειδογόνες
πρωτεΐνες και έχουν συσχετιστεί µε γνωστές αµυλοειδώσεις. Η apoE έχει συσχετιστεί µε
τη νόσο Alzheimer’s, καθώς έχει δειχθεί µε ανοσοϊστοχηµ ικές µεθόδους ότι
συνεντοπίζεται µε το αµυλοειδογόνο πεπτίδιο Αβ σε χαρακτηριστικές πλάκες, στον
εγκέφαλο ασθενών. Σε in vitro πειράµατα, έχει επιβεβαιωθεί πως η apoE αυξάνει τo
ρυθµό σχηµατισµού και το µέγεθος αµυλοειδών ινιδίων από το πεπτίδιο Αβ. Παράλληλα,
η apoE σχηµατίζει ινίδια in vitro, που εµφανίζουν αµυλοειδογόνες ιδιότητες. Με τη
χρήση του εργαλείου AmylPred, ενός συναινετικού αλγορίθµου πρόγνωσης περιοχών µε
τάση προς συσσωµάτωση, που αναπτύχθηκε στο εργαστήριό µας, προγνώσθηκε ως
πιθανός αµυλοειδογόνος καθοριστής ένα τµήµα της πρωτεϊνικής ακολουθίας της apoE.
Στη συνέχεια, συνθέσαµε ένα πεπτίδιο-ανάλογο της apoΕ που αντιστοιχεί σε αυτό το
τµήµα και προχωρήσαµε σε πειραµατική µελέτη του πεπτιδίου-αναλόγου, η οποία
περιλαµβάνει: ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης (αρνητική χρώση), περίθλαση
ακτίνων-Χ, φασµατοσκοπία υπερερύθρου (ATR FT-IR) και πολωτική µικροσκοπία
(χρώση µε Congo red). Τα πειραµατικά αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι το πεπτίδιοανάλογο αυτοσυγκροτείται και δηµιουργεί αµυλοειδή ινίδια. Η παρούσα έρευνα έχει
συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
'Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµ ατικότητα' του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός Έργου 11ΣΥΝ-1-1230).
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A PEPTIDE-ANALOGUE OF HUMAN APOLIPOPROTEIN E (apoE) WITH
CHARACTERISTIC AMYLOIDOGENIC PROPERTIES.
Katsafana D. Katerina1, Louros N. Nikolaos1, Tsiolaki L. Paraskevi1, Hamodrakas
J. Stavros1, Iconomidou A. Vassiliki1
Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens,
Athens 157 01
Human apolipoprotein E (apoE) is a 299-residue protein that is a member of the family of
apolipoproteins. It is a major component of lipoprotein particles, which facilitate the
transfer of lipids in circulation and distribution in tissues. In particular, apoE is
responsible for the binding of lipoproteins to specific cellular receptors. In this way, it is
involved in the process of cellular uptake and catabolism of lipids, especially cholesterol.
Other members of the same family, such as apoA-I, apoA-II and apoC-II, have been
characterized as amyloidogenic proteins and are associated with several amyloidoses.
ApoE has been associated with Alzheimer’s disease, since immunohistochemical
methods have shown that it is co-localized with the amyloidogenic Aβ peptide in senile
plaques, in the patients’ brain. In vitro experiments confirm that apoE increases both the
rate of formation and the length of Αβ amyloid fibrils. Furthermore, apoE itself can form
fibrils with amyloid properties in vitro. Here, we have predicted an “aggregation-prone”
segment of apoE with the use of AmylPred, a consensus aggregation propensity
prediction algorithm, developed in our laboratory. Subsequently, we have synthesized a
peptide-analogue corresponding to the predicted segment and studied its solutions in
distilled water, utilizing transmission electron microscopy (negative staining), X-ray
diffraction, polarizing microscopy (Congo red staining) and attenuated total reflectance
Fourier-transform infrared spectroscopy (ATR FT-IR). Our results demonstrate that this
peptide-analogue of apoE self-assembles into amyloid fibrils. This research has been cofinanced by the European Union (European Regional Development Fund – ERDF) and
Greek national funds through the Operational Program 'Competitiveness and
Entrepreneurship' of the National Strategic Reference Framework (NSRF) (Project code
11SYN-1-1230).
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Η ΑΔΙΠΟΓΕΝΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2
Καφαντάρη Μελανθία1, Τσαβέ Όλγα1, Γιαβροπούλου Π. Μαρία 2, Σαλίφογλου
Αθανάσιος 1
1 Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης
54124, Ελλάδα. E-mail: tsaveolga@gmail.com, salif@auth.gr 2 Εργαστήριο Μοριακής
Ενδοκρινολογίας, Α’ Παθολογική Κλινική, ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 54124. E-mail:
margia@med.auth.gr
Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί ένα σύνολο µεταβολικών ασθενειών µε βασικό
χαρακτηριστικό τα αυξηµένα επίπεδα γλυκόζης στο αίµα, τα οποία οφείλονται συνήθως
είτε σε ελαττωµατική έκκριση της ινσουλίνης είτε σε ελαττωµατική δράση της, ενώ
µπορεί να παρατηρηθούν µαζί και τα δυο αυτά χαρακτηριστικά. Ο σακχαρώδης διαβήτης
διακρίνεται σε διαβήτη τύπου 1 και διαβήτη τύπου 2. Ασθενείς µε διαβήτη τύπου 1
λαµβάνουν εξωγενή ινσουλίνη. Ο διαβήτης τύπου 2 χαρακτηρίζεται από έλλειψη
ευαισθησίας στην ινσουλίνη καθώς και διαταραχή στην έκκρισή της. Ο ψευδάργυρος
είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ιχνοστοιχείο, µε πολλαπλές λειτουργίες στον οργανισµό,
συµµετέχοντας σε βασικές κυτταρικές διαδικασίες, όπως η κυτταρική διαίρεση και η
απόπτωση. Το 1934 δείχθηκε ότι ο ψευδάργυρος αποτελεί µέρος των κρυστάλλων της
ινσουλίνης, υποδεικνύοντας έτσι µια σηµαντική σχέση µεταξύ σακχαρώδη διαβήτη και
ψευδαργύρου. Για τη µελέτη της ινσουλινο-µιµητικής δράσης του ψευδαργύρου και την
προώθηση νέων αντιδιαβητικών, σαφώς καθορισµένων, µεταλλοφαρµάκων, α)
σχεδιάστηκαν, συντέθηκαν και χαρακτηρίστηκαν φυσικοχηµικά ειδικά δοµηµένες βάσεις
του Schiff ως οργανικοί υποκαταστάτες (ligands-L), µε µεταβλητό αριθµό αλκοολών στα
άκρα τους, β) συντέθηκε και χαρακτηρίστηκε φυσικοχηµικά (κρυσταλλογραφία ακτίνων
Χ, αναλυτικές τεχνικές , φασµ ατοσκοπίες NMR, TGA-DTG, ESI-MS, κ.ά .) µια
οικογένεια από καλώς καθορισµένες δυαδικές Ζn(ΙΙ)-L σύµπλοκες ενώσεις, γ)
µελετήθηκε η κυτταροτοξικότητα , η ικανότητα της επαγωγής της διαφοροποίησης
καθώς και η επίδρασή τους στην ενδογενή µεταναστευτικότητα, και δ) εξετάστηκε η
επίδραση των συµπλόκων σε µοριακούς στόχους στενά συνδεδεµένους µε τον Ζn(ΙΙ), µε
έµφαση στην αδιπογενετικότητα (πρώιµα λιποκύτταρα σε ώριµα ). Συνολικά, οι
συνθετικές αυτές µορφές ψευδαργύρου α) είναι ατοξικές, β) είναι ικανές να επάγουν
διαφοροποίηση πρώιµων λιποκυττάρων, γ) επιδρούν δοµο-εξαρτώµενα στην ενδογενή
µεταναστευτικότητα και, δ) εκφράζουν τα ιστοειδικά γονίδια, PPAR-γ και GLUT 4.
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ZINC ADIPOGENICITY IN DIABETES TYPE 2
Kafantari M.1, Tsave O.1, Giavroglou M.2, Salifoglou A.1
1 Department of Chemical Engineering, School of Engineering, Aristotle University of
Thessaloniki, Thessaloniki 54124. E-mail: tsaveolga@gmail.com, salif@auth.gr 2
Division of Clinical and Molecular Endocrinology, 1st Department of Internal Medicine,
AHEPA, University Hospital, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 54124,
Greece E-mail: margia@med.auth.gr
Diabetes mellitus is a metabolic disorder characterized by highly elevated blood glucose
levels, usually caused either by defective insulin secretion or inadequate insulin action. Ιn
some cases, hyperglycemia is caused by both effects. There are two main types of
diabetes mellitus, type 1 and 2. Patients with diabetes type 1 are insulin-dependent,
whereas type 2 is characterized by lack of insulin sensitivity and disorders in its
secretion. Zinc is a crucial trace element with multiple functions in most organisms due to
its role in fundamentally essential processes, such as cell division and apoptosis. In 1934
it was proven that zinc is part of the hexameric insulin assembly, practically exemplifying
an essential relationship between diabetes mellitus and zinc. In order to investigate the
insulin-mimetic effects of zinc with respect to the development of new antidiabetics,
well-defined candidate metallo-drugs, a family of well-defined binary Zn(II)-L
compounds, were synthesized and physicochemically characterized (X-ray
crystallography, elemental analysis, NMR, TGA-DTG, ESI-MS, etc.). Their (a)toxic
profile was investigated, their ability to induce pre-adipocyte differentiation was probed
into and their effect on cell migration was examined. The overall results indicate the a)
structure-specific effect of zinc compounds on cell survival and motility, and b)
adipogenic capacity of the newly synthesized zincoforms, validated through tissue
specific biomarkers (PPAR-γ and GLUT 4).
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ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΠΟΥ ΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΡΗΤΙΝΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ Pistachia
lentiscus var. Chia ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΕΛΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Κερµπάτσου Δέσποινα1, Πάµφιλος Σπυρίδων1, Φίτσιου Ελένη1, Τιπτιρή-Κουρπέτη
Αγγελική1, Σπυριδοπούλου Κατερίνα1, Μπαρδούκη Χάιδω2, Γαλάνης Αλέξης1,
Χλίχλια Κατερίνα1, Παππά Αγλαΐα1
1Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Πανεπιστηµιούπολη-Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη 2ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., Αφίδνες
*Αλληλογραφία: apappa@mbg.duth.gr
Το φυτό Pistacia lentiscus var. Chia είναι ενδηµικός θάµνος στη Χίο. Παράγει τη φυσική
ρητίνη, µαστίχα, από τον κορµό του. Ο στόχος της παρούσας µελέτης ήταν ο
προσδιορισµός της πιθανής in vitro αντιπολλαπλασσιαστικής ικανότητας του αιθέριου
ελαίου µαστίχας και των συστατικών του και της επίδρασής τους σε συγκεκριµένα
κυτταρικά µονοπάτια σε καρκινικά κύτταρα. Για την αξιολόγηση της κυτταροτοξικής
δράσης του αιθέριου ελαίου της µαστίχας και των κύριων συστατικών του σε ανθρώπινες
καρκινικές κυτταρικές σειρές (αδενοκαρκίνωµα παχέως εντέρου, CaCo2,
ηπατοκυτταρικό καρκίνωµα, HepG2, κακοήθες µελάνωµα, A375, και ανθρώπινης
προέλευσης κερατινοκύτταρα, HaCaT) χρησιµοποιήθηκε η τεχνική SRB.
Χρησιµοποιήθηκαν ποσοτική PCR πραγµατικού χρόνου και ανοσοαποτύπωση κατά
Western για την εκτίµηση των επιπέδων έκφρασης συγκεκριµένων γονιδίων που
σχετίζονται µε τον κυτταρικό κύκλο και την απόπτωση σε κύτταρα που επωάστηκαν µε
το αιθέριο έλαιο της µαστίχας. Χρησιµοποιήθηκε επίσης κυτταροµετρία ροής µε σκοπό
να εξακριβωθεί εάν το αιθέριο έλαιο µαστίχας επιδρά στην πρόοδο του κυτταρικού
κύκλου. Το έλαιο και τα κύρια συστατικά του επέδειξαν ισχυρή αντιπολλαπλασσιαστική
ενεργότητα in vitro και επιπλέον ειδικότητα έναντι σε καρκινικά κύτταρα σε σχέση µε τα
φυσιολογικά οµόλογά τους. Το αιθέριο έλαιο µαστίχας προκαλεί υπερέκφραση
προαποπτωτικών πρωτεϊνών και υποέκφραση πρωτεϊνών που εµ πλέκονται στην
αποπτωτική διαδικασία. Κάποιες εξ αυτών, όπως η p21, έδειξαν δοσοεξαρτώµενη
υπερέκφραση του mRNA. Τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι το έλαιο της
µαστίχας προκαλεί αναστολή της προόδου του κυτταρικού κύκλου. Για το λόγο αυτό,
εκτιµούνται τα επίπεδα έκφρασης και η δραστικότητα πρωτεϊνών που εµπλέκονται στον
κυτταρικό κύκλο, όπως οι κυκλίνες και οι αναστολείς τους. Συνοψίζοντας, το αιθέριο
έλαιο του ελληνικού ενδηµικού φυτού Pistacia lentiscus var. Chia παρουσιάζει
κυτταροτοξικότητα ειδική προς τα καρκινικά κύτταρα, παρεµβαίνοντας σε κυτταρικά
µονοπάτια που σχετίζονται µε την επιβίωση των καρκινικών κυττάρων.
Η παρούσα µελέτη χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα «Συνεργασία 2011-Συµπράξεις
παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε Εστιασµένους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς
Τοµείς» (Κωδ. έργου: 11ΣΥΝ_2_566).
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ESSENTIAL OIL EXTRACTED FROM THE RESIN OF THE PLANT Pistachia
lentiscus var. Chia AND ITS MAJOR CONSTITUENTS: STUDY OF THEIR
EFFECTS ON ANTIPROLIFERATIVE END POINTS IN HUMAN CANCER
CELLS
Kermpatsou Despina1,, Pamfilos Spiridon1,, Fitsiou Eleni1,, Tiptiri-Kourpeti
Aggeliki1,, Spiridopoulou Katerina1,, Mpardouki Chaido2,, Galanis Alexi11,,
Chlichlia Aglaia1,, Pappa Aglaia1
1Department of Molecular Biology & Genetics, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis, 68100 2VIORYL S.A., Afidnes, Greece *Correspondance:
apappa@mbg.duth.gr
The plant Pistacia lentiscus var. Chia is a small tree endemic to Chios, a Greek island in
the Northern Aegean region. It produces the natural resin, mastic, from its trunk. The goal
of the current project was the determination of the potential in vitro antiproliferative
capacity of mastic essential oil and its major components and their effects on specific
cellular pathways, as dietary compounds. SRB assay was used in order to evaluate the
cytotoxic effect of mastic oil in human cancer cell lines, including colon adenocarcinoma,
CaCo2, hepatocellular carcinoma, HepG2, malignant melanoma, A375 and human
keratinocytes, HaCaT. Real-time quantitative PCR and Western blotting were used to
evaluate the levels of expression of specific genes associated with cell cycle and
apoptosis in treated cells. Flow cytometry was also used in to determine cell cycle
distribution of mastic oil-treated cells. Mastic oil and its major compounds showed potent
antiproliferative activity in vitro. Moreover, the oil demonstrated cancer specificity
towards a cancer cell line compared to its normal counterpart. Mastic oil upregulated the
expression of proapoptotic proteins and downregulated proteins implicated in antiapoptotic pathways. Some of them, such as p21, showed a dose-dependent pattern of
mRNA overexpression. Our preliminary results show that it also causes cell cycle arrest.
Therefore, the expression and activity of proteins involved in the cell cycle, such as
cyclins as well as their inhibitors are under evaluation. To sum up, the essential oil of the
Greek endemic plant Pistacia lentiscus var. Chia shows a cancer-specific cytotoxic effect,
interfering with cellular pathways associated with the survival of cancer cells.
The present study was funded by a “Cooperation 2011-Partnerships of Production and Research
Institutions in Focused Research and Technology Sectors” grant (Project 11SYN_2_566).
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΑΣ ΣΤΗΝ
ΩΟΓΕΝΕΣΗ D. VIRILIS ΚΑΙ D. MELANOGASTER
Κιµούση Γ.Δ.1, Μαντά Α.Κ. 1, Σκουρολιάκου Α.2, Μαργαρίτης Λ.Χ.1
1/Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ,
Πανεπιστηµιόπολη, 15784 Αθήνα - 2/Τµήµα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας, ΤΕΙ
Αθήνας, 12210 Αθήνα
Η χρήση της ασύρµατης τεχνολογίας σε οικιακούς, επαγγελµατικούς και δηµόσιους
χώρους γίνεται ολοένα και πιο αισθητή τα τελευταία χρόνια, ενώ παράλληλα οι ανάγκες
της εποχής επιτάσσουν την ραγδαία εξέλιξή της. Εντούτοις, η εκτεταµένη χρήση εγείρει
ερωτήµατα για το κατά πόσο η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που εκπέµπεται από τις
συγκεκριµένες συσκευές (κινητά και ασύρµατα τηλέφωνα, ασύρµατα ρούτερ Wi-Fi κ.ά.),
και στην οποία εκτίθεται αρκετές ώρες ηµερησίως ο άνθρωπος, ενδέχεται να προκαλέσει
βλάβες στην υγεία του µε την πάροδο των χρόνων. Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η
επίπτωση της µη ιονίζουσας αυτής ακτινοβολίας σε ένα πρότυπο βιολογικό σύστηµα,
στις ωοθήκες των εντόµων Drosophila virilis και melanogaster. Για το σκοπό αυτό
φυσικού τύπου, νεοεκδυθέντα έντοµα εκτέθηκαν σε ακτινοβολία ασύρµατου ρούτερ
εντάσεως 2,5 V/m (ζώνη συχνοτήτων 2400-2500 ΜΗ z) και βάσης ασύρµ ατου
τηλεφώνου εντάσεως 2,7 V/m (ζώνη συχνοτήτων 1880-1900 ΜΗz) συνεχόµενα για 5
ηµέρες. Διαπιστώθηκε µεγαλύτερος αριθµός αποπτωτικών ωοθυλακίων στη D.
melanogaster σε σχέση µε την D.virilis της τάξης του 20%. Σηµαντικό εύρηµα αποτέλεσε
το γεγονός ότι η συνδυαστική, συνεχόµενη έκθεση στις δύο πηγές φαίνεται να µην
προκαλεί µεγαλύτερη επιβάρυνση από την έκθεση στην κάθε µία πηγή ξεχωριστά.
Συµπερασµατικά, η ταυτόχρονη έκθεση σε δύο πηγές φαίνεται να µην προκαλεί
αθροιστικές επιπτώσεις λόγω πιθανής ενεργοποίησης µηχανισµών ικανών να
αποκρίνονται στο συνδυασµό συχνοτήτων αλλά και στη µεγαλύτερη ένταση. Το εύρηµα
αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι εκτίθενται συνήθως σε
περισσότερες από µία ασύρµατες συσκευές ταυτόχρονα, όπως κινητό τηλέφωνο,
ασύρµατο τηλέφωνο και ασύρµατο δίκτυο.
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς
πόρους µέσω του ΕΣΠΑ – Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – MIS 375784 –
Βιολογικές επιπτώσεις µη ιονίζουσας ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας: µια διεπιστηµονική
προσέγγιση µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον ΛΧΜ
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EFFECT OF ELECTROMAGNETIC RADIATION EMITTED FROM
HOUSEHOLD AND OCCUPATIONAL WIRELESS TECHNOLOGY DEVICES
ON THE OOGENESIS OF D. VIRILIS AND D. MELANOGASTER.
Kimousi G. D.1, Manta A.K.1, Skouroliakou A.2, Margaritis L.Η.1
1/Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens,
Panepistimiopolis, 15784 Athens - 2/Department of Energy Technology Engineering,
Technological Educational Institute of Athens, 12210 Athens
The use of wireless technology in domestic, occupational and public areas is developing
rapidly in recent years, while the needs of the modern times call for such evolution.
However, this widespread use raises questions about the safety of the electromagnetic
radiation (EMR) emitted by the wireless devices (mobile and cordless phones, Wi-Fi
routers, etc.) in the long run. The present study was focused on the effects of non-ionizing
EMR on the ovaries of Drosophila virilis and Drosophila melanogaster. For this purpose
wild type newly emerged flies were exposed continuously for 5 days to a wireless router
(2000 to 2500 MHz frequency band, averaged electrical field intensity 2.5 V/m) and to a
DECT cordless phone base (1880 to 1900 MHz frequency band, averaged electrical field
intensity 2.7 V/m). Approximately, a 20% greater number of apoptotic follicles was found
in D. melanogaster compared to D. virilis. Moreover, important was also the finding that
the combined, continuous exposure at the two sources seems to have no greater effect
than the exposure to each source separately. In conclusion, simultaneous exposure to two
sources possibly does not cause cumulative effects perhaps because repair mechanisms
are activated and are able to compensate the extra damage. This finding is particularly
important as most people are usually exposed to more than one wireless devices
simultaneously, such as mobile and cordless phone, blue tooth and wireless network.
This research has been co-financed by the European Union (ESF) and Greek national funds
through the NSRF - Research Funding Program: THALES. Investing in knowledge society
through the European Social Fund. UoA- MIS 375784 – Biological effects of non-ionizing
electromagnetic radiation: a multidisciplinary approach coordinated by L.H.M.
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ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒHΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙAΣ TOY ΜΕ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΕΠΙ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ
ΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ
Κοκκόσης Α.Γ.1, Κωνσταντίνου Κ.2, Λάµαρη Φ.Ν.3, Κυπραίος Κ.Ε.2, Μαργαρίτη
Μ.1
1/Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο
Πατρών, 26504, Ρίο, Ελλάδα 2/Εργαστήριο Φαρµακολογίας, Τµήµα Ιατρικής,
Πανεπιστήµιο Πατρών, 26504, Ρίο, Ελλάδα 3/Εργαστήριο Φαρµακογνωσίας & Χηµείας
Φυσικών Προϊόντων, Τµήµα Φαρµακευτικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26504, Ρίο, Ελλάδα
H διαβητική εγκεφαλοπάθεια, χαρακτηρίζεται από µειωµένη γνωστική λειτουργία και
πιθανόν περιλαµβάνει νευρωνική δυσλειτουργία και νευροχηµικές ανωµαλίες.
Ερευνήσαµε την επίδραση του επαγµένου µε στρεπτοζοτοκίνη διαβήτη τύπου Ι (ΔΤ1),
και θεραπεία του µε ινσουλίνη επί συµπεριφορικών και νευροχηµικών δεικτών σε
αρσενικούς µυς. Εστιάσαµε στο χολινεργικό σύστηµα και το οξειδωτικό προφίλ
εγκεφαλικών περιοχών. Οι µύες (n=32) χωρίστηκαν σε τρεις ο µάδες (n=10-11/group).
Στις δύο οµάδες έγινε επαγωγή διαβήτη µε ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση στρεπτοζοτοκίνης
(50mg/kg βάρους σώµατος/ηµέρα), επί πέντε διαδοχικές ηµέρες. Έπειτα από 21 ηµέρες,
στη δεύτερη διαβητική ο µάδα χορηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκά glargine (6 IU/kg) επί έξι
διαδοχικές ηµέρες. Η τρίτη ο µάδα παρέµεινε ευγλυκαιµική (µάρτυρες). Οι τρεις οµάδες
υποβλήθηκαν σε ανάλυση συµπεριφοράς (φόβος-άγχος, µνήµη-µάθηση και καταθλιπτική
τάση), δύο ηµέρες µετά τη χορήγηση ινσουλίνης στα διαβητικά ποντίκια. Έπειτα
προσδιορίσθηκαν τα επίπεδα γλυκόζης, χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων πλάσµατος.
Επιπλέον, διεξήχθησαν βιοχηµικές αναλύσεις: επίπεδα ακετυλοχολίνης (ACh) και
ενεργότητα ακετυλοχολινεστεράσης (AChE), καθώς και ενεργότητες υπεροξειδικής
δισµουτάσης, υπεροξειδάσης της γλουταθειόνης, καταλάσης, επίπεδα γλουταθειόνης
(δείκτες αντιοξειδωτικής άµυνας) και της µαλονδιαλδεΰδης (δείκτης υπεροξείδωσης
λιπιδίων) σε εγκεφαλικές περιοχές (εγκεφαλικός φλοιός, µεσεγκέφαλος, ιππόκαµπος,
ραβδωτό σώµα, διεγκέφαλος και παρεγκεφαλίδα). Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι ο
ΔΤ1 προκάλεσε αγχογένεση, απώλεια µνήµης και καταθλιπτική τάση στους µυς και
συσχετίστηκε µε σηµαντική µείωση των επιπέδων της ACh και παράλληλη αύξηση της
δραστηριότητας της AChE των εγκεφαλικών περιοχών. Η αντιοξειδωτική ενζυµική
δραστικότητα των εγκεφαλικών περιοχών ήταν σηµαντικά αυξηµένη στους διαβητικούς
µυς, πιθανώς ως µέσο άµυνας έναντι του αυξηµένου οξειδωτικού στρες. Η χορήγηση
ινσουλίνης στους διαβητικούς µυς εξασθένησε σηµαντικά τις γνωστικές διαταραχές, τη
χολινεργική δυσλειτουργία και το οξειδωτικό στρες των υπό µελέτη εγκεφαλικών
περιοχών κατά ιστοειδικώς εξαρτώµενο τρόπο. Τα ευρήµατά µας υποστηρίζουν ότι ο ΔΤ1
οδηγεί σε γνωστικές δυσλειτουργίες, µεταβολές στο χολινεργικό σύστηµα και οξειδωτικό
στρες, τα οποία αντιστρέφονται έπειτα από θεραπεία µε ινσουλίνη.
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EFFECTS OF TYPE I DIABETES AND ITS TREATMENT BY INSULIN ON
COGNITIVE DYSFUNCTIONS, CHOLINERGIC SYSTEM ABERRATIONS AND
OXIDATIVE STRESS
Kokkosis A.G.1, Constantinou C.2, Lamari F.N.3, Kypreos K.E.2, Margarity M.1
1/Laboratory of Human and Animal Physiology, Department of Biology, University of
Patras, 26504, Rio, Greece 2/Laboratory of Pharmacology, Department of Medicine,
University of Patras, 26504, Rio, Greece 3/Laboratory of Pharmacognosy & Chemistry
of Natural Products, Department of Pharmacy, University of Patras, 26504, Rio, Greece
Diabetic encephalopathy, characterized by impaired cognitive function may involve
neuronal dysfunction and neurochemical abnormalities. Here we investigated the effects
of streptozotocin-induced type I diabetes (T1D) and its treatment by insulin on behavioral
indices and the neurochemical profile in male mice. We focused on the cholinergic
system and brain oxidative profile. Mice (n=32) were divided into three groups (n=10-11/
group). Two groups became diabetic after intraperitoneal administration of streptozotocin
(50mg/kg body weight/per day), for five consecutive days. After 21 days the second
diabetic group was treated intraperitoneally with glargine (6 IU/kg) for six consecutive
days. As control, the third group of the study remained euglycemic. All three groups
underwent behavioral analysis (fear-anxiety, memory-learning and depression-like
behavior) two days following insulin administration to diabetic mice. Also, plasma
glucose, cholesterol and triglycerides levels, were determined. In addition, biochemical
analyses including determination of acetylcholine (ACh) levels and acetylcholinesterase
(AChE) activity, as well the activities of superoxide dismutase, glutathione peroxidase,
catalase, glutathione levels (markers of antioxidant defense), and malondialdehyde
(marker of lipid peroxidation),were performed in various brain regions (cerebral cortex,
midbrain, hippocampus, striatum, diencephalon and cerebellum). Our data indicate that
T1D engendered anxiogenesis, memory loss and depression-like behavior in mice that
were associated with statistically significant decrease in ACh levels and a parallel
increase in the AChE activity in the brain regions studied. The enzymatic anti-oxidant
activity was significantly increased in the diabetic mice presumably as a means of
defense against the increased oxidative stress. Insulin treatment significantly attenuated
cognitive deficits, cholinergic dysfunction and oxidative stress in diabetic mice in a brain
region-dependent manner. Our findings support that T1D leads to cognitive dysfunction,
cholinergic system aberrations and oxidative stress that are reversed following insulin
treatment.

165

Πρακτικά 37ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Βόλος, 21-23 Μαΐου 2015

ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ
ΝΗΜΑΤΩΔΩΝ C. ELEGANS ΠΟΥ ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ MRNA ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΙΣΤΟΥΣ
Κόκλα Λίλυ1,2, Φοίβος Μπορµπόλης2, Δηµήτριος Στραβοπόδης1, Πόπη
Συντυχάκη2
1/Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ,
Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσσια, 157-84, Αθήνα
Η γήρανση αποτελεί µία βιολογική διαδικασία, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο
κλασικών και εξελικτικά συντηρηµ ένων µονοπατιών µετάδοσης σήµ ατος και
µεταγραφικών παραγόντων-στόχων τους. Πρόσφατες µελέτες όµως υποδεικνύουν και τη
σηµασία µετα-µεταγραφικών µηχανισµών, όπως της πρωτεϊνοσύνθεσης και
µεταβολισµού των mRNAs, στη µακροβιότητα και επιβίωση του οργανισµού σε αντίξοες
συνθήκες. Ο µεταβολισµός των mRNAs περιλαµβάνει διεργασίες σχετικές µε την
αποικοδόµηση, µεταφραστική αποσιώπηση ή αποθήκευσή τους στο κυτταρόπλασµα,
συνήθως σε ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σύµπλοκα γνωστά ως σωµάτια Π. Σε αυτά τα
σωµάτια, η αφαίρεση της καλύπτρας από το 5’ άκρο των mRNAs καθιστά το
«ακάλυπτο» πλέον µόριο mRNA διαθέσιµο για αποικοδόµηση από την κατάλληλη 5’-3’
εξωνουκλεάση. Στον C. elegans η ρυθµιστική και η καταλυτική υποµονάδα του ενζύµου
που επιτελεί την αφαίρεση της καλύπτρας κωδικοποιούνται από τα γονίδια dcap-1 και
dcap-2 αντίστοιχα. Πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ότι µεταλλαγµένα στελέχη για τα
γονίδια dcap-1 και dcap-2 έχουν σηµαντικά µικρότερο προσδόκιµο ζωής από το στέλεχος
αγρίου τύπου N2, ενώ παρουσιάζουν µεγαλύτερη ευαισθησία, ως ενήλικα άτοµα, σε
διάφορους στρεσογόνους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Νέα δεδοµένα υποδεικνύουν ότι
η µείωση της διάρκειας ζωής, λόγω αποσιώπησης µέσω δίκλωνου RNA, του γονιδίου
dcap-1 εξαρτάται από συγκεκριµένους ιστούς. Στην παρούσα εργασία µελετάται η
ιστοειδική επίδραση της υπερέκφρασης του γονιδίου dcap-1, στο προσδόκιµο ζωής των
σκουληκιών και στην απόκριση στο στρες , αποκαλύπτοντας ότι αυτή πιθανώς
διαµεσολαβείτε από διαφορετικούς µηχανισµούς στον κάθε ιστό. Τα αποτελέσµατα αυτά
ρίχνουν νέο φως στο ρόλο του καταβολισµού των mRNAs στη διατήρηση της
οµοιόστασης όλου του οργανισµού κατά τη γήρανση και το στρες.
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TISSUE-SPECIFIC EFFECTS ON STRESS RESPONSE AND LIFESPAN OF
TRANSGENIC NEMATODES C. ELEGANS THAT OVER-EXPRESS MRNA
METABOLISM FACTORS
Kokla Lily1,2, Fivos Borbolis, 2, Dimitrios Stravopodis1, Popi Syntichaki2
1/Department of cell biology & biophysics, Faculty of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens, Panepistimioupolis, Ilissia, 15784, Athens-2/
Laboratory of Molecular Genetics of Ageing, Center of Basic research, BRFAA, Soranou
efesiou 4, 11527, Athens
Ageing is a biological process controlled by classical and evolutionary conserved
signaling pathways and their target transcription factors. However, resent research
indicate the importance of post-transcriptional mechanisms, such as protein synthesis and
mRNA metabolism, which influence longevity and survival of the organism in adverse
conditions. mRNA metabolism includes processes related to mRNA degradation,
translational silencing or storage in the cytoplasm, usually as ribonucleoprotein
complexes, known as P bodies. In P bodies, mRNA decapping renders the uncapped
mRNA available for degradation by the 5’-3’ exonuclease. In C. elegans, the regulatory
and catalytic subunits of the decapping enzyme are encoded by dcap-1 and dcap-2 genes,
respectively. Recent research has shown that dcap-1 and dcap-2 mutant worms have
significantly lower life expectancy compared to the wild type N2, while they are more
sensitive to various stressful environmental factors during adulthood. Additional data,
using RNA interference (RNAi) methodology, indicate that the lifespan effect results
from tissue-specific down-regulation of dcap-1 and dcap-2. This study deals with the
overexpression of dcap-1 in various somatic tissues and supports a tissue-specific role of
decapping function in longevity and stress response of worms, which is possibly
mediated by different mechanism(s) in each tissue. The outcomes have further shed light
on the role of mRNA catabolism in homeostasis maintenance of the organism during
ageing and stress.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ BACE1 ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΟΡΟΥ
Κονταξή Χριστιάνα, Σταυροπούλου Αλεξάνδρα-Βασιλική, Μαυροφρύδη Ολγα,
Ευθυµιόπουλος Σπύρος
ΕΚΠΑ, ΑΘΗΝΑ
Η β-εκκριτάση (BACE1) είναι µια τύπου Ι διαµεµβρανική πρωτεάση που εµπλέκεται
στην παθογένεια της νόσου Alzheimer (AD). Η πρωτεόλυση της Προδρόµου Πρωτεΐνης
του Αµυλοειδούς (APP), που ξεκινά µε τη δράση της BACE1 και ακολουθείται από τη γεκκριτάση, οδηγεί στον σχηµατισµό των τοξικών Αβ πεπτιδίων. Αυξηµένα επίπεδα της
BACE1 έχουν ανιχνευθεί στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό των ασθενών µε AD σε σύγκριση
µε ίδιας ηλικίας υγιή δείγµατα αναφοράς, υποδηλώνοντας ότι οι νευροεκφυλιστικές
συνθήκες επάγουν την έκκριση της BACE1 µέσω πρωτεόλυσης. Σκοπός της παρούσας
µελέτης είναι, να εξεταστεί ο µηχανισµός µε τον οποίο η στέρηση ορού διεγείρει την
έκκριση της BACE1 µέσω πρωτεόλυσης. Σε κύτταρα HEK293 τα οποία επωάστηκαν
παρουσία και απουσία ορού, παρατηρήθηκε ότι η έλλειψη ορού επάγει την έκκριση της
BACE1 µέσω πρωτεόλυσης και ότι οι ADAM10 και ADAM17 ενδέχεται να εµπλέκονται
στη δράση αυτή. Αυτό δεν είναι αναµενόµενο, εφόσον η BACE1 εντοπίζεται κυρίως σε
λιπιδικές σχεδίες, ενώ η ADAM10 σε περιοχές εκτός λιπιδικών σχεδιών. Έτσι,
υποθέσαµε ότι η έλλειψη ορού έχει ως αποτέλεσµα µεταβολές στη λιπιδική σύνθεση της
µεµβράνης η οποία µπορεί να επιτρέψει τον συνεντοπισµό της ADAM10 και της
BACE1. Επιπροσθέτως, λάβαµε αποτελέσµατα που υποδεικνύουν ότι η εξαγωγή της
χοληστερόλης της µεµβράνης µετά από επώαση µε µεθυλο-β-κυκλοδεξτρίνη ενίσχυσε
την επίδραση της στέρησης ορού. Συνεπώς, η στέρηση ορού επάγει την έκκριση της
BACE1 µέσω πρωτεόλυσης.
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STUDY OF BACE1 SECRETION UNDER SERUM STARVATION
Kontaxi Christiana, Stavropoulou Alexandra-Vassliki, Maurofrydi Olga,
Eftimiopoulos Spiros
NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS
β-secretase (BACE1) is a type 1 transmembrane protease implicated in Alzheimer’s
Disease (AD) pathogenesis. Cleavage of Amyloid Precursor Protein (APP), initiated by
BACE1 and followed by γ-secretase, leads to the formation of toxic Aβ peptides.
Increased levels of BACE1 have been detected in the CSF of AD patients compared to
age-matched healthy controls indicating that neurodegenerative conditions induce
proteolysis-dependent secretion of BACE1. The aim of this study is to examine the
mechanism by which serum deprivation stimulates proteolysis-dependent secretion of
BACE1. HEK293 cells were incubated in the presence or the absence of serum. We
observed that serum-starvation stimulated proteolysis-dependent secretion of BACE1 and
that ADAM10 and ADAM17 may be involved in BACE1 processing. This is unexpected
since BACE1 is localized mainly in lipid rafts while ADAM10 is localized mainly in
non-lipid raft domains. Thus, we hypothesized that serum deprivation results in
alterations in the lipid composition of the membrane which can alter the localization of
ADAM10 and BACE1. In support, we obtained results indicating that extraction of
membrane cholesterol following incubation with methyl β cyclodextrin potentiated the
effect of serum deprivation.In conclusion, serum starvation induces proteolysisdependent secretion of BACE1.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΜΕ G-ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (GPCRS)
Κοντού Παναγιώτα1, Δήµου Νίκη1, Παυλοπούλου Αθανασία1, Θεοδωροπούλου
Μαργαρίτα2, Τσαούσης Γεώργιος2, Χαµόδρακας Σταύρος2, Μπάγκος Παντελής1
1/Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λαµία
35100, Ελλάδα - 2/Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ,
Πανεπιστηµιούπολη, Αθήνα 15701, Ελλάδα
Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε για πρώτη φορά τη µελέτη του δικτύου µεταγωγής
σήµατων των ανθρώπινων GPCR. Από τη βάση δεδοµένων Human-gpDB ανακτήθηκαν
συνολικά 433 γονίδια για ανθρώπινους συνδέτες, υποδοχείς GPCRs, G-πρωτεΐνες και
µόρια τελεστές και οι 1670 µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Για τα γονίδια ανακτήθηκε η
συσχέτισή τους µε ασθένειες αξιοποιώντας πληροφορίες από τρεις δηµόσιες βάσεις
δεδοµένων. To 1/3 των γονιδίων βρέθηκε να συσχετίζεται µε κάποια ασθένεια. Επίσης,
ανακτήθηκε η διαφορική έκφρασή των γονιδίων σε 11 ανθρώπινους ιστούς από τη βάση
δεδοµένων RNA-Seq Atlas. Πραγµατοποιήθηκε στατιστική ανάλυση του συνολικού
δικτύου (433 κόµβοι και 1670 συνδέσεις), αλλά και των 11 ειδικών ανά ιστό δικτύων που
σχηµατίστηκαν. Το συνολικό δίκτυο ανήκει στην κατηγορία των δικτύων άνευ κλίµακας
και ακολουθεί την κατανοµή νόµου δύναµης. Στο δίκτυο υπάρχουν λίγοι κόµβοι οι οποίοι
εµφανίζουν µεγάλο αριθµ ό συνδέσεων (κεντρικοί κόµβοι), και τα γονίδια που
αντιστοιχούν σε αυτούς τους κόµβους βρέθηκε ότι σχετίζονται µε διάφορες ασθένειες. Οι
κόµβοι που αντιστοιχούν στις G-πρωτεΐνες GNAI2, GNAI3, GNAS έχουν το µεγαλύτερο
αριθµό ακµών που καταλήγουν σε αυτές και ξεκινούν από αυτές. Τα γονίδια αυτά
συσχετίζονται µε την εµφάνιση ταχυκαρδίας, κατάθλιψης και αρτηριακής πίεσης
αντίστοιχα. Στη συνέχεια η ανάλυση εστιάστηκε στη µελέτη της αλληλεπίδρασης των
ζευγαριών των γονιδίων. Βρέθηκε ότι τα επίπεδα έκφρασης των ζευγαριών γονιδίων
διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον ιστό, τον τύπο αλληλεπίδρασης και την παρουσία ή
όχι ασθένειας. Πιο συγκεκριµένα όσο προχωρούµε στο µονοπάτι από Ligand-GPCR σε
G-protein-Εffector η έκφραση των γονιδίων αυξάνεται η οποία µάλιστα είναι ακόµα
µεγαλύτερη όταν τουλάχιστον ένα από τα δυο γονίδια έχει συσχετιστεί µε την εµφάνιση
ασθένειας.
Ευχαριστίες: Η παρούσα µελέτη χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταµείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του προγράµµατος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ µε
κωδικό έργου 09ΣΥΝ-13-999.
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ANALYSIS OF THE HUMAN GPCR SIGNAL TRANSDUCTION NETWORK
Kontou Panagiota1, Dimou Niki1, Pavlopoulou Athanasia1, Theodoropoulou
Margarita2, Tsaousis Georgios2, Hamodrakas Stavros2, Bagos Pantelis1
1/Department of Computer Science and Biomedical Informatics, University of Thessaly,
Lamia 35 100, Greece - 2/Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of
Biology, University of Athens, Panepistimiopolis, Athens 157 01, Greece
We report here the study of the signal transduction network of human GPCRs and their
interacting partners. We retrieved from the Human-gpDB database a total of 433 genes
encoding for ligands, GPCRs, G-proteins and effectors, as well as 1670 pairwiseinteractions among them. The gene-disease association information was retrieved from
three publicly available databases. Approximately, one-third of the genes were found to
be associated with a disease. We used the RNA-Seq Atlas gene expression profiles,
determined in 11 normal human tissues, to compare the expression profiles of these
genes. Analyses of the overall network (433 nodes, 1670 edges) and the tissue-specific
networks were performed. The network is best described as scale-free following the
power law distribution. It is dominated by few highly connected nodes, the corresponding
genes of which were found to be implicated in different diseases. The G-proteins GNAI2,
GNAI3, GNAS have the highest in-degree and out-degree distribution in all tissues and
they are implicated in tachycardia, depression and blood pressure respectively. It was also
shown that the expression profiles of the pairs of genes vary depending on the tissue, the
type of interaction and the disease state. In particular, in the GPCR signal transduction
pathway, the signal was amplified at successive steps of the pathway such that the
effector molecules to be more highly expressed compared to ligands; this amplification
effect was even more pronounced when at least one of the two genes of a pair of genes is
associated with a disease.
AKNOWLEDGMENTS This research has been co-financed by the European Union (European
Regional Development Fund–ERDF) and Greek national funds through the Operational Program
Competitiveness and Entrepreneurship of the National Strategic Reference Framework (NSRF)
(Project code 09SYN-13-999).
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕÏΝΗΣ APP ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
Κορυµπίδου Μ., Μαυροειδή Π., Μαυροφρύδη Ό., Χαραλάµπους Σ., Παπαζαφείρη
Π., Ευθυµιόπουλος Σ.
ΕΚΠΑ
Σήµερα νόσος Alzheimer (AD) αποτελεί την πιο κοινή µορφή άνοιας. Σε ποσοστό
περίπου 95%, οφείλεται σε µη γενετικούς παράγοντες (σποραδική µορφή), ενώ το 5%
των περιπτώσεων AD, αφορά την οικογενή µορφή. Νευροπαθολογικά, χαρακτηρίζεται
από την παρουσία ενδοκυτταρικών νευροïνιδιακών δεµατίων (NFTs), εξωκυτταρικών
αµυλοειδικών πλακών και από νευρωνικό θάνατο. Τα NFTs αποτελούνται κυρίως από
την υπερφωσφορυλιωµένη και αδιάλυτη µορφή της πρωτείνης tau, η οποία φυσιολογικά
σταθεροποιεί τον κυτταροσκελετό δεσµευόµενη στους µικροσωληνίσκους. Αντίστοιχα, οι
αµυλοειδικές πλάκες αποτελούνται από συσσωµατωµένα Αβ πεπτίδια, τα οποία
προκύπτουν από το αµυλοειδογενές µονοπάτι πρωτεόλυσης της ΑΡΡ. Σε φυσιολογικές
συνθήκες, οι νευρώνες αποκρινόµενοι σε ερεθίσµατα, ενεργοποιούν τη µεταγραφή
γονιδίων που συµβάλλουν στην επιβίωση και την ανάπτυξή τους. Στην παρούσα µελέτη,
εξετάζεται ο ρόλος της APP στην απόκριση των νευρώνων ύστερα από εκπόλωση και
από επίδραση µε ινσουλίνη. Επιπλέον, µελετάται κατά πόσο µεταλλαγές στην APP
µπορούν να επηρεάσουν την κυτταρική σηµατοδότηση που πυροδοτείται από τα ίδια
ερεθίσµατα. Τέλος, διερευνάται η επίδραση της στέρησης γλυκόζης και οξυγόνου στους
παραπάνω νευροπροστατευτικούς µηχανισµούς. Για την πραγµ ατοποίηση των
πειραµάτων, χρησιµοποιήθηκαν εγκεφαλικές τοµές από πειραµατόζωα φυσικού τύπου,
APP-/- και SwInd (φέρουν δύο µεταλλαγές στο γονίδιο της APP: Swedish-K670Μ/
Ν671L και Indiana-V717F). Οι τοµ ές εµ ποτίστηκαν µε διαλύµατα τεχνητού
εγκεφαλονωτιαίου υγρού και ακολούθησε λύση κυττάρων, ποσοτικοποίηση πρωτεϊνών
και ανοσοστύπωµα κατά Western. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, η APP φαίνεται να
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην απόκριση των νευρώνων ύστερα από εκπόλωση σε
συνθήκες φυσιολογικής οξυγόνωσης, ιδιαίτερα στην περίπτωση που φέρει τις
µεταλλαγές Swedish/Indiana. Αντίθετα, προκαταρκτικά πειράµ ατα επίδρασης µε
ινσουλίνη δείχνουν πως σε όλες τις συνθήκες, η APP δεν εµπλέκεται σηµαντικά στο υπό
µελέτη σηµατοδοτικό µονοπάτι (Akt/GSK3β).
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ): ΑΡΙΣΤΕΙΑ-Ε.Κ.Π.Α. -Η
επίδραση της στέρησης της γλυκόζης στην ανάπτυξη της νευροπαθολογίας της νόσου Alzheimer-.
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STUDY OF THE ROLE OF APP PROTEIN IN THE ACTIVATION OF
NEUROPROTECTIVE MECHANISMS
Korympidou M., Mavroidi P., Mavrofridi O., Charalampous S., Papazafeiri P.,
Efthimiopoulos S.
UOA
Alzheimer's disease (AD) is the most common form of dementia nowadays.
Approximately 95% of AD cases have non-genetic causes (sporadic form), while only
5% regards the familial form of the disease. Neuropathologically, AD is characterized by
the presence of intracellular neurofibrillary tangles (NFTs), extracellular amyloid plaques
and neuronal death. NFTs consist of the hyperphosphorylated and insoluble form of tau
protein, which normally binds to microtubules and stabilizes the cytoskeleton. Amyloid
plaques are composed of aggregated Aβ peptides produced by the amyloidogenic
pathway of APP. Under normal conditions, neuronal response to a stimulus leads to the
transcription of genes that play a crucial role to cell survival and development. In this
study, we examined the role of APP in the response of neurons after depolarization and
insulin treatment. In addition, we studied whether mutations in APP can affect cell
signaling triggered by the same stimuli. Finally, we investigated the effect of glucose and
oxygen deprivation on these neuroprotective mechanisms. For our experiments, brain
slices from wild-type, APP-/- and SwInd mice (carrying two mutations in APP gene:
Swedish-K670M/N671L and Indiana-V717F) were perfused with solutions of artificial
cerebrospinal fluid, followed by cell lysis, protein quantification and Western blotting.
According to the results, APP plays an important role in the response of neurons after
depolarization under normal oxygen supply, particularly in Swedish/Indiana mutants. In
contrast, preliminary experiments after insulin treatment show that in all conditions, APP
is not significantly involved in the Akt / GSK3β signaling pathway.
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund - ESF) and
national funds through the Operational Programme Education and Lifelong Learning of the
National Strategic Reference Framework (NSRF): EXCELLENCE-University of Athens. -The
effect of glucose deprivation on the development of neuropathology of Alzheimer's disease-
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ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΜΥΓΑΣ ΤΗΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΔΟΣΥΜΒΙΩΤΙΚΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ WOLBACHIA
PIPIENTIS
Κοσκινιώτη Παναγιώτα, Ματθιόπουλος Κώστας
1ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & βΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Το α-πρωτεοβακτήριο Wolbachia pipientis είναι ένας υποχρεωτικά ενδοκυττάριος
συµβιώτης, που µολύνει ένα µεγάλο εύρος ασπόνδυλων. Προσβάλλει κυρίως αρθρόποδα
και πολυάριθµα έντοµα, συµπεριλαµβανοµένης της µύγας της Μεσογείου, Ceratitis
capitata, η οποία αποτελεί ένα από τα πιο επιβλαβή παράσιτα φρούτων και λαχανικών
στον κόσµο. Η Wolbachia κληρονοµείται µητρικά και είναι γνωστή κατά κύριο λόγο για
την ικανότητά της να τροποποιεί τη βιολογία του αναπαραγωγικού συστήµατος των
ποικίλων ξενιστών της . Πιο συγκεκριµένα , η Wolbachia µπορεί να επάγει
συγκεκριµένους αναπαραγωγικούς φαινοτύπους στα έντοµα , όπως την
κυτταροπλασµατική ασυµβατότητα, προκειµένου να εξασφαλίσει τη διατήρησή της
στους πληθυσµούς των ξενιστών της. Η κυτταροπλασµατική ασυµβατότητα οδηγεί σε
εµβρυϊκή θνησιµότητα µετά από συγκεκριµένες διασταυρώσεις µεταξύ µολυσµένων
αρσενικών εντόµων µε θηλυκά έντοµα που είναι είτε µη µολυσµένα, είτε µολυσµένα µε
διαφορετικό στέλεχος της Wolbachia. Το φαινόµενο της κυτταροπλασµατικής
ασυµβατότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µια δυνητικά φιλική προς το περιβάλλον
στρατηγική διαχείρισης των φυσικών πληθυσµών της µύγας της Μεσογείου,
προκειµένου να αποφεύγεται η χρήση χηµικών εντοµοκτόνων. Η Τεχνική Ασύµβατου
Εντόµου είναι µια νέα µέθοδος που βασίζεται στο φαινόµενο αυτό και έχει δοκιµαστεί µε
επιτυχία σε εργαστηριακές συνθήκες. Οι µηχανισµοί που χρησιµοποιεί η Wolbachia
προκειµένου να ξεπεράσει το αµυντικό σύστηµα του εντόµου, ώστε να τροποποιήσει την
ικανότητα αναπαραγωγής της µύγας της Μεσογείου δεν έχουν ακόµη διαλευκανθεί. Η
κατανόηση της µοριακής βάσης των µηχανισµών του ανοσοποιητικού συστήµατος που
ρυθµίζουν την αλληλεπίδραση µεταξύ της C. capitata και της Wolbachia αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των προγραµµάτων ελέγχου που βασίζονται
στη συµβίωση αυτή. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος της συγκεκριµένης µελέτης είναι η
ανακάλυψη γονιδίων της µύγας της Μεσογείου που πιθανόν σχετίζονται µε την παρουσία
του ενδοσυµβιώτη. Για το σκοπό αυτό, πραγµατοποιήθηκε ταυτοποίηση SNPs σε
συγκεκριµένους γενετικούς τόπους του ανοσοποιητικού συστήµατος µε HRM (High
Resolution Melt Analysis) και µελετήθηκαν περαιτέρω σχετικά µε την παρουσία/απουσία
της Wolbachia.
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UNCOVERING INTERACTIONS BETWEEN THE MEDITERRANEAN FRUIT
FLY AND THE ENDOSYMBIOTIC BACTERIUM WOLBACHIA PIPIENTIS
Koskinioti Panagiota1, Mathiopoulos Kostas1
1DEPARTMENT OF BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY
Wolbachia pipientis is an obligatory intracellular α-proteobacterium that infects a wide
range of invertebrate, mainly arthropods and numerous insects including Ceratitis
capitata, which is one of the world’s most detrimental fruit pests. Wolbachia can be
maternally inherited and is mostly known for its ability to manipulate the reproductive
biology of its various hosts. More specifically, Wolbachia can induce reproductive
phenotypes such Cytoplasmic Incompatibility (CI) in many insects, in order to ensure its
maintenance in host populations. CI results in embryonic lethality in particular crosses
between Wolbachia-infected males and females, which are either uninfected or infected
with a different Wolbachia strain. The phenomenon of Cytoplasmic Incompatibility can
be used as a potential environmentally friendly strategy for the management of Medfly
natural populations in order to avoid heavy pesticide use. The “Incompatible Insect
Technique” (IIT) is a novel method based on the phenomenon of CI and has been
successfully tried in Medfly caged populations. The mechanisms that Wolbachia uses in
order to avoid the insect defence system so that it can modify Medfly’s fecundity are yet
to be elucidated. Understanding the molecular basis of the immunity mechanisms that
regulate the association between C. capitata and Wolbachia is a necessary requisite for the
success of a pest control program that relies on this symbiosis. Within this framework, the
aim of the current study is the identification of Medfly genes potentially associated with
the presence of the endosymbiont. For this purpose, SNPs in particular immunity-related
loci were identified through High Resolution Melt analysis and further analysed with
regard to Wolbachia presence.
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ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ
Κοσµίδης Ευστράτιος Κ.
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τµήµα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Η ενδοκυττάρια σηµατοδότηση επιτρέπει στα κύτταρα να ανταποκρίνονται σε εξωτερικά
ή εσωτερικά ερεθίσµατα και να µεταβάλλουν τη µεταγραφική και µεταβολική τους
δραστηριότητα προκειµένου να ανταποκριθούν στις συνθήκες του περιβάλλοντός τους
µε δυναµικό τρόπο. Τα ενδοκυττάρια µονοπάτια εµφανίζουν χαρακτηριστική
πολυπλοκότητα µε τις µη-γραµµικές αλληλεπιδράσεις µεγάλου αριθµού πρωτεϊνών και
µε τις εκτενείς επικαλύψεις τους. Η δυναµική συµπεριφορά των συστηµάτων αυτών στο
σύνολό της εκφεύγει της πειραµατικής προσέγγισης και µέθοδοι συστηµικής βιολογίας
απαιτούνται για την κατανόησή της. Ένα από τα πλέον σηµαντικά και µελετηµένα
σηµατοδοτικά µονοπάτια είναι αυτό του υποδοχέα του επιδερµ ικού αυξητικού
παράγοντα (EGFR) µε κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη και στην ωρίµ ανση του
οργανισµού. Ωστόσο, αν απορυθµιστεί, εµπλέκεται στην ανάπτυξη πλήθους ασθενειών,
µε σηµαντικότερες τις νεοπλασίες. Βασισµένοι σε ένα µαθηµατικό µοντέλο διαφορικών
εξισώσεων µε 94 αλληλεπιδρούσες πρωτεΐνες, χρησιµοποιούµε τεχνικές συστηµικής
βιολογίας για να χαρακτηρίσουµε τη λειτουργική οργάνωση του δικτύου1. Μελετούµε τη
λειτουργική αναδιοργάνωση των πρωτεϊνών καθώς µεταβάλλουµε τη συγκέντρωση του
εξωτερικού ερεθίσµατος από χαµηλές σε υψηλές τιµές, καθορίζουµε τις λειτουργικές
οµάδες πρωτεϊνών στο δίκτυο, αναδεικνύουµε την παράµετρο που κωδικοποιεί καλύτερα
το ερέθισµα και προβλέπουµε την επίδραση της «αποµάκρυνσης» κάθε πρωτεΐνης στην
έξοδο του δικτύου. 1. Kosmidis EK, Moschou V, Ziogas G, Boukovinas I, Albani M,
Laskaris NA. Functional aspects of the EGF-induced MAP kinase cascade: a complex
self-organizing system approach. PLoS One. 2014 Nov 5;9(11):e111612.
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SYSTEMS BIOLOGY: MODELLING INTRACELLULAR PATHWAYS
Kosmidis Efstratios K.
Laboratory of Physiology, Department of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki
Cells use intracellular signaling pathways to dynamically respond to external and internal
stimuli. The activation of these pathways, usually through a cascade of protein
phosphorylations, alters the cell’s transcriptional and/or metabolic activities to
accommodate to new environmental needs. Intracellular pathways display characteristic
complexity, emerging from non-linear interactions of their constitutive proteins and their
extensive cross-talk. The dynamics of such systems remain elusive to current
experimental protocols and systems biology techniques are needed for their
characterization. One of the most important and best studied networks is the epidermal
growth factor receptor (EGFR) signaling pathway. It has a vital role in the development
and maturation of living organisms. However, when deregulated, it is involved in the
onset of a number of malignancies. Based on a differential equations computational
model of 94 interacting proteins, we use systems biology techniques to characterize
aspects of the network’s functional organization1. We examine the re-organization of
protein groups from low to high external stimulation, define functional groups of proteins
within the network, determine the parameter best encoding for input intensity and predict
the effect of protein removal to the system’s output response. 1. Kosmidis EK, Moschou
V, Ziogas G, Boukovinas I, Albani M, Laskaris NA. Functional aspects of the EGFinduced MAP kinase cascade: a complex self-organizing system approach. PLoS One.
2014 Nov 5;9(11):e111612.
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Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ CYLD
ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΗ ΣΤΕΑΤΩΣΗ ΣΕ IN VITRO ΜΟΝΤΕΛΑ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ
ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΛΙΠΟΓΕΝΕΣΗΣ
Κοταντάκη Πανωραία, Μόσιαλος Γεώργιος
Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, ΤΚ 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Η µη αλκοολική στεατοηπατίτιδα είναι µία παθολογική κατάσταση η οποία
χαρακτηρίζεται από υπερβολική συσσώρευση λίπους στο ήπαρ. Είναι στενά συνδεδεµένη
µε τη φλεγµονή και µπορεί να εξελιχτεί σε κίρρωση και ηπατοκαρκίνωµα. Η CYLD είναι
µία αποουβικιτινάση η οποία είχε αρχικά ταυτοποιηθεί ως το ογκοκατασταλτικό µόριο
της οικογενούς κυλινδρωµάτωσης. Η αδρανοποίησή της ή η µείωση των επιπέδων της
έχει συσχετισθεί µε την ανάπτυξη ηπατοκαρκινώµατος σε µύες και ενισχυµένη
λιπογένεση στη Drosophila. Ο στόχος της µελέτης µας είναι η διερεύνηση της εµπλοκής
της CYLD στη ρύθµιση της ηπατικής και µη ηπατικής λιπογένεσης από τη CYLD.
Διαπιστώθηκε ότι η πρωτεϊνική έκφραση της CYLD µειώνεται µετά από επαγόµενη µε
ολεϊκό οξύ λιπογένεση σε κύτταρα SZ95 από σµηγµατογόνο αδένα ανθρώπου. Επιπλέον,
καταστολή της έκφρασής της CYLD µε siRNA και επακόλουθη χορήγηση ολεϊκού οξέος
σε κύτταρα SZ95 και ανθρώπινα ηπατοκαρκινικά κύτταρα HepG2 οδηγεί σε αύξηση της
κοκκίωσης των κυττάρων και σε υψηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων µετά από χρώση µε
Oil red O και Nile Red. Διεξάγεται ανάλυση η οποία θα διαλευκάνει τους µοριακούς
µηχανισµούς που εµπλέκουν τη CYLD στη λιπογένεση.
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό
Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου.
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DOWNREGULATION OF THE TUMOR SUPRESSOR CYLD ENHANCES
STEATOSIS IN IN VITRO MODELS OF HEPATIC AND NON-HEPATIC
LIPOGENESIS
Kotantaki Panoraia, Mosialos George
Division of Genetics, Developmental and Molecular Biology, Department of Biology,
54124 Thessaloniki, Greece
Non-alcoholic steatohepatitis (NASH), is a pathological condition that is characterized by
excess accumulation of fat in the liver. It is associated with inflammation and can
progress to cirrhosis and hepatocellular carcinoma (HCC). CYLD is a deubiquitinating
enzyme that was originally identified as the tumor suppressor of familial cylindromatosis.
CYLD’s inactivation or downregulation has been associated with the development of
HCC in mice and enhanced lipogenesis in Drosophila. The aim of our study was to
examine whether CYLD regulates hepatic and non-hepatic lipogenesis in human cells.
CYLD expression was downregulated during oleic acid-induced lipogenic differentiation
of SZ95 sebocytes. Furthermore, RNA interference mediated downregulation of CYLD,
followed by oleic acid administration in SZ95 and HepG2 liver carcinoma cells,
increased their granularity and resulted in higher triglyceride content as it was assessed
by Oil red O and Nile Red staining. Ongoing analysis is carried out in order to dissect the
molecular mechanisms that underlie the involvement of CYLD in lipogenesis.
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund – ESF) and
Greek national funds through the Operational Program Education and Lifelong Learning of the
National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: Thales. Investing
in knowledge society through the European Social Fund.
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Α22: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
Κοτζιαλάµπου Αναστασία, Σιβροπούλου Αφροδίτη
Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας, Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής
Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Η εµφάνιση πολύ-ανθεκτικών παθογόνων προκάλεσε σοβαρή ανησυχία όσο αφορά τη
χηµειοθεραπεία των βακτηριακών λοιµώξεων. Συνεπώς, η ανάγκη εύρεσης νέων
αντιβιοτικών στόχων κρίνεται σήµερα επιτακτική. Η παρούσα εργασία, εστιάστηκε στην
αντιµικροβιακή δράση του νέου χηµικού παράγοντα Α22 [S-(3,4-dichlorobenzyl)
isothiourea hydrochloride] που πρόσφατα προσδιορίσθηκε ως εκλεκτικός αναστολέας της
βακτηριακής πρωτεΐνης MreB. Η αντιµικροβιακή δράση του Α22 µελετήθηκε στα
παθογόνα βακτήρια: Pseudomonas aeruginosa (ATCC 12469), Staphylococcus aureus
(ATCC 9518), Escherichia coli (ATCC 8879) και Pseudomonas A1. Οι αναλύσεις
διενεργήθηκαν σύµφωνα µε τις οδηγίες του CLSI (Clinical and Laboratory Standards
Institute). Προσδιορίσθηκαν οι τιµές MIC (Ελάχιστη Ανασταλτική Συγκέντρωση) και
MBC (Ελάχιστη Βακτηριοκτόνος Συγκέντρωση) για το Α22 και για άλλα αντιβιοτικά
(Penicillin, Ciprofloxacine, Rifampicin, Kanamycin, Ampicillin, Streptomycin και
Tetracycline). Για την εκτίµηση πιθανής συνεργατικής ή ανταγωνιστικής δράσης του Α22
µε τα παραπάνω αντιβιοτικά εκτελέστηκε η µέθοδος checkerboard και υπολογίστηκε η
τιµή FICI (Fractional Inhibitory Concentration Index). Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν
καµπύλες κυτταρικού θανάτου σε διαφορετικές συγκεντρώσεις Α22 (2.5, 10 και 100 µg/
ml) και δείγµατα βακτηρίων µονιµοποιήθηκαν (2,5% PFA) για µελέτη του κυτταρικού
σχήµατος. Παρατηρήθηκε, πως το Α22 αναστέλλει την κυτταρική ανάπτυξη στα
βακτήρια: Pseudomonas aeruginosa (MIC 32 µg/ml), Escherichia coli (MIC 16 µg/ml)
και Pseudomonas A1 (MIC 16 µg/ml) ενώ µε βάση την MBC η δράση του είναι
βακτηριοστατική. Αντίθετα, το βακτήριο Staphylococcus aureus παραµένει ανεπηρέαστο,
καθώς στερείτε την MreB πρωτεΐνη. Τα συνδυαστικά πειράµατα στην Pseudomonas
aeruginosa υποδεικνύουν προσθετική δράση µεταξύ Α22-Tetracycline και ουδέτερη
µεταξύ A22-Streptomycin όπως και Α22-Rifampicin. Στο Escherichia coli παρατηρήθηκε
προσθετική δράση µεταξύ Α22-Ciprofloxacine, A22-Kanamycin και ουδέτερη στο
συνδυασµό A22-Ampicillin. Οι καµπύλες θανάτου στα βακτήρια Pseudomonas
aeruginosa και Escherichia coli παρουσιάζουν δοσο-εξαρτώµενο κυτταρικό θάνατο. Το
Α22 προκάλεσε στα Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas A1 και Escherichia coli
σταδιακές αλλαγές στο κυτταρικό σχήµα µε τα βακτήρια να µετατρέπονται από
ραβδόµορφα σε σφαιρικά, λόγω αναστολής πολυµερισµού της MreB. Τα παραπάνω
δεδοµένα, αποτελούν πρώτο βήµα για το χαρακτηρισµό του Α22 ως πιθανού νέου
αντιβιοτικού.
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A22: CHARACTERIZATION OF A NOVEL ANTIBACTERIAL COMPOUND
Kotzialampou Anastasia, Sivropoulou Afroditi
Laboratory of General Microbiology, Department of Genetics, Development and
Molecular Biology, School of Biology, Faculty of Sciences, Aristotle University of
Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece
The emergence of multi-drug-resistant pathogens provoked serious concern regarding the
chemotherapy of bacterial infectious diseases. Therefore, the need to find new antibiotic
target is imperative today. The present work focused on antimicrobial activity of the new
chemical agent, A22 [S-(3,4-dichlorobenzyl) isothiourea hydrochloride] which is a
selective inhibitor of the bacterial protein MreB. The antimicrobial activity of A22 was
studied on the pathogens Pseudomonas aeruginosa (ATCC 12469), Staphylococcus
aureus (ATCC 9518), Escherichia coli (ATCC 8879) and Pseudomonas A1. Analyses
were performed according to CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute)
instructions. Values of MIC (Minimum Inhibitory Concentration) and MBC (Minimal
Bactericidal Concentration) were determined for A22 as well as for other antibiotics
(Penicillin, Ciprofloxacine, Rifampicin, Kanamycin, Ampicillin, Streptomycin and
Tetracycline). For the estimation of a possible synergistic or antagonism action of A22
with the above antibiotics, the checkerboard method was applied and FICI (Fractional
Inhibitory Concentration Index) was calculated. Time-kill curves were performed at
different concentrations of A22 (2.5, 10 and 100 ug/ml) and bacterial samples were fixed
(2,5% PFA) for the determination of cell shape. It was estimated, that A22 inhibited the
growth of Pseudomonas aeruginosa (MIC 32 ug/ml), Escherichia coli (MIC 16 ug/ml)
and Pseudomonas A1 (MIC 16 ug/ml), while Staphylococcus aureus was unaffected due
to the lack of MreB protein. The combination experiments in Pseudomonas aeruginosa
suggest additive effect between A22-Tetracycline and neutral between A22-Streptomycin
as well as A22-Rifampicin. In Escherichia coli additive effect was observed between
A22-Ciprofloxacine and A22-Kanamycin and neutral for the combination of A22Ampicillin. Time-kill curves in Pseudomonas aeruginosa and Escherichia coli showed
dose-dependent cell death. A22 caused changes on cell shape of Pseudomonas
aeruginosa, Pseudomonas A1 and Escherichia coli which were gradually transformed
from rod-shaped to spherical, due to the inhibition of MreB’s polymerization. The above
data constitute a first step for the characterization of A22 as a potential novel antibiotic.
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ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΔΥΟ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΟΥ Chthamalus stellatus
ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΟΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Κοτσίρη Ζωή, Λόλας Αλέξιος, Βαφείδης Δηµήτρης
Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν οι κύριες βιοµετρικές παράµετροι του θυσανόποδου
Cthtamalus stellatus σε δυο τοποθεσίες του σκληρού υποστρώµατος της µεσοπαραλιακής
ζώνης του Παγασητικού Κόλπου. Πραγµατοποιήθηκαν µηνιαίες δειγµατοληψίες κατά τη
χρονική περίοδο Ιούνιος 2014 - Μάρτιος 2015, µε συλλογή τουλάχιστον 80 ατόµων ανά
δειγµατοληψία. Για τα 2004 άτοµα που συλλέχθηκαν, µετρήθηκαν το µήκος βάσης (BL),
το πλάτος βάσης (BW), το µήκος επιπώµατος (OL), το πλάτος επιπώµατος (OW), το
ύψος (H) και το βάρος (W). Για τη Τοποθεσία Α, οι µέσες τιµές των παραµέτρων που
εκτιµήθηκαν ήταν: BL 6,86±1,7 mm, BW 6,29±1,73 mm, OL 2,69±0,55 mm, OW
2,27±0,5 mm, H 2,74±0,8 mm και W 0,0890±0,06 g. Αντίστοιχα για τη Τοποθεσία Β, ο
µέσος όρος BL εκτιµήθηκε 7,8±2,19 mm, BW 7,36±2,29 mm, OL 2,96 ±0,74 mm, OW
2,47±0,66 mm, H 2,98±0,82 mm και W 0,1376±0,1 g. Οι βιοµετρικές συσχετίσεις των
κύριων παραµέτρων για όλες τις αλληλεξαρτήσεις βρέθηκαν ασθενείς. Οι διαφορές στα
µεγέθη που εντοπίστηκαν πιθανόν να οφείλονται στις ανθρωπογενείς επιδράσεις.

182

Proccedings of the 37th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences
Volos, May 21-23, 2015

BIOMETRIC RELATIONSHIPS OF TWO POPULATIONS OF Chthamalus
stellatus FROM THE INTERTIDAL ZONE OF PAGASITIKOS GULF
Kotsiri Zoi, Lolas Alexios, Vafidis Dimitris
Department of Ichthyology and Aquatic Environment, University of Thessaly
The biometric relationships of Chthamalus stellatus were studied on the rocky intertidal
zone of Pagasitikos Gulf. Samplings were performed on a monthly basis from June 2014
to March 2015. At least, 80 individuals were collected at every sampling. Overall, 2004
individuals were collected and the basal length (BL), basal width (BW), operculum
length (OL), operculum width (OW), height (H) and weight (W) were estimated for each
individual. For Location A, the mean values were: BL 6,86±1,7 mm, BW 6,29±1,73 mm,
OL 2,69±0,55 mm, OW 2,27±0,5 mm, H 2,74±0,8 mm and W 0,0890±0,06 g. For
Location Β, the mean values were: BL 7,8±2,19 mm, BW 7,36±2,29 mm, OL 2,96 ±0,74
mm, OW 2,47±0,66 mm, H 2,98±0,82 mm and W 0,1376±0,1 g. The biometric
correlations between the main parameters were found weak. The differences in size may
be attributed to human impact.
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ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ
rs8177826 ΤΟΥ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΙΛΙΝΗΣ Α ΜΕ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΚΥΚΛΟΣΠΟΡΙΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΨΩΡΙΑΣΗ
Κουκούλης Χρήστος1, Βασιλόπουλος Γιάννης1, Ζαφειρίου Ευτέρπη2, Πατσατσή
Αικατερίνη3, Σωτηριάδης Δηµήτρης3, Ρουσσάκη-Σούλτσε Αγγελική2, Μαµούρης
Ζήσης1, Σαραφίδου Θεολογία1
1Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας, Τµήµα Βιοχηµείας &
Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 2Δερµατολογική Κλινική, Πανεπιστηµιακό
Γενικό Νοσοκοµείο, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 3Δερµατολογική Κλινική,
Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου, Α.Π.Θ.
Εισαγωγή: Το ανοσοκατασταλτικό φάρµακο κυκλοσπορίνη αποτελεί ίσως τη συχνότερη
θεραπευτική αγωγή για την ψωρίαση. Ωστόσο, οι ασθενείς εµφανίζουν ετερογένεια στην
ανταπόκριση στη θεραπεία (~60-70%), η οποία πιθανώς οφείλεται σε γενετικούς
παράγοντες. Πρόσφατα δείξαµε ότι η χρήση ενός γενετικού δείκτη (ABCB1) µπορεί να
προβλέψει την ανταπόκριση ποσοστού ~7% των ασθενών στην θεραπεία µε
κυκλοσπορίνη. Στοχεύοντας στην αύξηση του ποσοστού αυτού, µελετήσαµε έναν
λειτουργικό πολυµορφισµό στα γονίδιο της κυκλοφιλίνης Α (PPIA) η οποία αποτελεί τον
κύριο ενδοκυτταρικό συνδέτη της κυκλοσπορίνης. Υλικά και Μέθοδοι: Μελετήθηκαν 56
ασθενείς µε ψωρίαση από την Ελλάδα, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε θεραπεία µε
κυκλοσπορίνη (3mg/kg/καθηµερινά) για τουλάχιστον 3 µήνες. Η γονοτύπηση για τον
πολυµορφισµό C1604G (rs8177826) πραγµατοποιήθηκε µε PCR-RFLP και η στατιστική
ανάλυση µε το πρόγραµµα SPSS 14 (P≤0.05). Αποτελέσµατα: Η µέση ηλικία των
ασθενών, εµφάνισης και διάρκειας της νόσου ήταν 43.85, 39.9 και 2.8 έτη αντίστοιχα. Το
59% των ασθενών ανταποκρίθηκε θετικά στην κυκλοσπορίνη. Η γονοτυπική ανάλυση
δεν έδειξε στατιστικώς σηµαντική αύξηση της συχνότητας του αλληλοµόρφου C1604
στους µη-ανταποκριθέντες (0.98) (ΔPASI≤50%) σε σχέση µε τους ανταποκριθέντες
(0.89) (ΔPASI>75%), µε τιµή P=0.18. Συµπεράσµατα: Στη παρούσα εργασία δεν
παρατηρήθηκε συσχέτιση του συγκεκριµένου πολυµορφισµού µε την ανταπόκριση στην
θεραπεία µε κυκλοσπορίνη. Το αποτέλεσµα αυτό, και σε συνδυασµό µε το µικρό σχετικά
δείγµα ασθενών, δεν αποκλείει την συσχέτιση άλλων λειτουργικών πολυµορφισµών
(C1575G) µε την ανταπόκριση σε κυκλοσπορίνη σε ασθενείς µε ψωρίαση, είτε σε
προκαθορισµένη είτε σε κυµαινόµενη δόση φαρµάκου (3-5 mg/kg/ηµερησίως).
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PHARMACOGENETIC ASSOCIATION STUDY OF rs8177826 POLYMORHISM
IN THE PROMOTER OF CYCLOPHILIN A AND CYCLOSPORINE
TREATMENT RESPONSE IN GREEK PATIENTS WITH PSORIASIS
Koukoulis Ch.q, Vasilopoulos G.1, Zafeiriou E.2, Patsatsi Aik.3, sotiriadis D.3,
Roussaki Soultse A.2, Mamouris Z.1, Sarafidou Th.1
Koukoulis Christos1, Vasilopoulos Yiannis1, Zafeiriou Efterpi2, Patsatsi Aikaterini3,
Sotiriadis Dimitris3, Roussaki-Schulze Aggeliki2, Mamuris Zissis1, Sarafidou
Theologia1.
Background: The immunosuppressant drug cyclosporine is considered the most
frequently-administered drug for psoriasis. However, patients exhibit heterogeneity in
their response to therapy (~60-70%), which could be due to genetic factors. Recently we
showed that by using a single genetic marker (ABCB1) prediction to response was
possible for ~7% psoriasis patients under cyclosporine therapy. In order to increase this
prediction percentage we studied a functional polymorphism in cyclophilin A (PPIA)
which is the main intracellular binding protein for cyclosporine. Materials and Methods:
The study comprised of 56 patients with psoriasis from Greece, under cyclosporine
treatment (3mg/kg/daily) for at least 3 months. Genotyping for the C1604G (rs8177826)
polymorphism was performed using PCR-RFLP analysis. Statistical analysis was
performed using SPSS 14 (P≤0.05). Results: The mean age, onset and duration of disease
was 43.85, 39.9 and 2.8 years, respectively. 59% of patients responded positively to
cyclosporine treatment. Statistical analysis, using both genotypic and allelic tests, did not
show any statistically significant increase in the frequency of allele C1604 in nonresponders (0.98) (ΔPASI≤50%) compared to responders (0.89) (ΔPASI>75%) (P=0.18).
Conclusion: In the present study we showed no association of the PPIA polymorphism
and response to therapy to cyclosporine. This finding, in combination with the small size
of the psoriasis population under study, does not exclude the association of other
functional polymorphisms (C1575G) with response to cyclosporine therapy in psoriasis
patients, either under standard dose or elevated regimen dose (3-5 mg/kg/daily).
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟΥΣ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΕ ΜΥΔΙΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ
Κουρνούτου Γ. Γεωργία, Γιαννοπούλου X. Παναγιώτα, Γράψας B. Δηµοσθένης,
Καλπαξής Λ. Δηµήτριος
Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26504 Πάτρa
Προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι άµεση ανταπόκριση των πεπτικών κυττάρων
µυδιών Mytilus galloprovincialis εκτεθειµένων σε βαρέα µέταλλα, είναι η αναστολή της
πρωτεϊνικής σύνθεσης. Όµως, ορισµένα γονίδια που κωδικοποιούν πρωτεΐνες
διευκολύνουσες την προσαρµογή των κυττάρων στο stress από µέταλλα, µεταφράζονται
αποδοτικά. Η παρούσα µελέτη σχεδιάστηκε για να προσδιορίσει την επίδραση των
βαρέων µετάλλων στην έκφραση και λειτουργία µεταφραστικών παραγόντων που
εµπλέκονται στην έναρξη και επιµήκυνση της πρωτεϊνικής σύνθεσης, δεδοµένου ότι
ρυθµιστικοί µηχανισµοί παρεµβαίνουν συνήθως κατά τη διάρκεια αυτών των φάσεων.
Μύδια εκτέθηκαν πειραµατικά για 5 ή 15 ηµέρες σε καθένα από τα µέταλλα Cu2+,
Hg2+, και Cd2+. Στο τέλος κάθε περιόδου έκθεσης, τα µύδια συλλέχθηκαν και οι
πεπτικοί ιστοί αποµονώθηκαν και προετοιµάσθηκαν για Western-Blot ανάλυση. Ανάλυση
δειγµάτων από µύδια εκτεθειµένα στα µέταλλα για 5 ηµέρες έδειξε αυξηµένα επίπεδα
του φωσφορυλιωµένου παράγοντα έναρξης eIF2α, που βρέθηκαν περαιτέρω αυξηµένα
κατά τη 15η ηµέρα δειγµατοληψίας. Η ίδια τάση αλλαγών στη φωσφορυλίωση
παρατηρήθηκε για τον παράγοντα επιµήκυνσης eEF2 σε µύδια εκτεθειµένα στα µέταλλα
Cu2+ ή Hg2+. Αντίθετα, έκθεση σε Cd2+προκάλεσε αντίθετο αποτέλεσµα. Πρέπει να
σηµειωθεί, ότι τα επίπεδα των µη φωσφορυλιωµένων µορφών αµ φοτέρων των
παραγόντων παρέµεναν σταθερά σε όλη τη διάρκεια έκθεσης. Παροµοίως, η έκφραση
του παράγοντα έναρξης eIF4E παρέµενε σταθερή κατά την έκθεση σε Cu2+ ή Hg2+,
όµως αυξάνονταν σηµαντικά κατά τη 15η ηµέρα έκθεσης σε Cd2+. Είναι ενδιαφέρον ότι
οι eIF4E-δεσµευόµενες πρωτεΐνες (4E-BPs), οι οποίες αναστέλλουν την cap-εξαρτώµενη
µετάφραση, βρέθηκαν περισσότερο φωσφορυλιωµένες στα πρώϊµα , παρά στα
παρατεταµένα στάδια έκθεσης σε Cu2+ ή Hg2+. Έκθεση σε Cd2+ προκάλεσε πάλι το
αντίθετο φαινόµενο. Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι η
φωσφορυλίωση του eIF2α και το δίκτυο σηµατοδότησης mTOR καθορίζουν τις
µεταφραστικές ανταποκρίσεις στο stress από βαρέα µέταλλα. Όµως, η επίδραση κάθε
µετάλλου είναι ιδιοσυγκρασιακή.
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REGULATION OF PROTEIN SYNTHESIS BY TRANSLATION FACTORS IN
MUSSELS EXPOSED TO HEAVY METALS
Kournoutou G. Georgia, Giannopoulou C. Panagiota, Grapsas V. Dimosthenis,
Kalpaxis L. Dimitrios
Department of Biochemistry, School of Medicine, University of Patras, 26504 Patras,
Greece
Previous studies have indicated that an immediate response of digestive cells from
Mytilus galloprovincialis exposed to heavy metals is the inhibition of global proteinsynthesis. However, certain genes encoding proteins that facilitate the adaptation of cells
to metal-stress, like metallothioneins, are efficiently translated. The present study was
designed to detect the impact of metal-stress on the expression and function of translation
factors implicated in the initiation and elongation of protein-synthesis, given that
regulatory events generally occur during these phases. Mussels were experimentally
exposed for 5 or 15 days to one of Cu2+, Hg2+, and Cd2+. At the end of each exposure
period, the mussels were collected and their digestive glands were dissected and prepared
for Western-Blot analysis. Samples from mussels exposed to any metal for 5 days showed
increased levels of the phosphorylated initiation factor eIF2α, which became higher after
15-days of exposure. The same trend of alterations in phosphorylation was observed for
the elongation factor eEF2 in mussels exposed to Cu2+ or Hg2+. Instead, exposure to
Cd2+ caused an opposite effect. Notably, the levels of non-phosphorylated forms for both
factors remained constant throughout the exposure period. Similarly, the expression of
the initiation factor eIF4E remained constant during the exposure to Cu2+ or Hg2+,
however, at the 15th day of exposure to Cd2+ it was significantly elevated. Interestingly,
the eIF4E-binding proteins (4E-BPs), which inhibit cap-dependent translation, were more
phosphorylated at the early than at the late phase of exposure to Cu2+ or Hg2+. Again,
exposure to Cd2+ caused the opposite effect. In conclusion, our results demonstrate that
phosphorylation of eIF2α and mTOR signaling network determines the translation
machinery decisions in response to metal-stress. However, the impact of each metal is
idiosyncratic.
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ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΔΡΟΓΟΝΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ
ΣΤΟΝ ΕΥΝΟΥΧΟΑΝΤΟΧΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
Κουτσιλιέρης Μιχάλης
Τµήµα Πειραµατικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Ο ευνουχοάντοχος καρκίνος προστάτη είναι η κλινική κατάσταση που συµβαίνει κλινικά
όταν η νόσος εξελίσσεται ενώ ο ασθενής µε καρκίνο προστάτη βρίσκεται υπό θεραπεία
µε ανδρογονικό αποκλεισµό. Η παραπάνω εξέλιξη έχει καταληκτική πορεία για τον
άρρωστο και η χηµειοθεραπεία δεν έχει µεταβάλλει σοβαρά την εξέλιξη της νόσου µέχρι
σήµερα. Η παθοφυσιολογία της νόσου έχει δείξει ότι στην εξέλιξη αυτή συµµετέχουν (α)
τα λιγοστά ανδρογόνα που προέρχονται από τα επινεφρίδια και τον ίδιο τον προστατικό
ιστό, που δρούν µε ενδοκρινικό, αυτοκρινικό, εσωκρινικό και παρακρινή τρόπο, (β) στην
έλλειψη υψηλής εξειδίκευσης αντι-ανδρογόνων, (γ) σε µοριακές µεταβολές στη δοµή του
υποδοχέα των ανδρογόνων (ΑR) και (δ) σε διακυτταρικές επικοινωνίες που
δηµιουργούνται µέσα στο µικροπεριβάλλον των µεταστάσεων, ιδιαίτερα εκείνων στα
οστά. Είναι παρόλα αυτά σηµαντικό να τονισθεί ότι το στάδιο αυτό της νόσου είναι
ακόµη εν ππολλοίς εξαρτώµενη στην λειτουργία του AR στα κύτταρα καρκίνου
προστάτη και ότι η οποιαδήποτε πρόοδος στην θεραπεία της νόσου θα προέλθει από την
παραγωγή νέων φαρµάκων που θα καταστέλλουν πλήρως την λειτουργία του AR στον
καρκινικό ιστό.
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PROSTATE CANCER: THE EVOLUTION FROM CASTRATION-SENSITIVE
TO CASTRATION-RESISTANT STAGE
Koutsilieris Michael
Department of Experimental Physiology, Medical School, National & Kapodistrian
University of Athens.
Castration resistant prostate cancer (CRPC) is the clinical situation where disease
progression is occurring while prostate cancer patient is still on androgen deprivation
therapy. This is fetal disease and cytotoxic chemotherapy has not as yet changed
significantly the clinical course of the disease. The pathophysiology of CRPR involves
the role of residual androgen production by the adrenals and prostate tissue itself
(endocrine, paracrine, autocrine and intracrine actions), lack of the appropriate antiandrogens, molecular events influencing the activity of androgen receptor (AR) in
prostate cancer cells and local cell-cell interactions in the microenvironment of the
metastatic sites, mainly in bones. It is, however, interesting to note that CRPC is still an
AR-dependent disease and future advances in the treatment of such patients would
expected by novel drugs which shall block AR activity.
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ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ/ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ PSEUDOMONAS ΑΠΟ
ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΟΥΣ ΙΧΘΥΕΣ
Κρητικός Α., Άσκα Ι., Χαρούδη Α., Παρλαπάνη Φ.Φ., Μποζιάρης Ι.Σ.
Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών
Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος
Η αλλοίωση των αλιευµάτων οφείλεται κυρίως στη µεταβολική δραστηριότητα των
ειδικών αλλοιωγόνων µικροοργανισµών (ΕΑΜ). Τα Pseudomonas spp. αποτελούν τους
ΕΑΜ των ιχθύων τσιπούρας υπό αερόβιες συνθήκες. Ωστόσο, ένας ΕΑΜ θα πρέπει (α)
να έχει ικανοποιητικό ρυθµό αύξησης στο εν-λόγο τρόφιµο και (β) να µπορεί να παράγει
µεταβολίτες οι οποίοι συνεισφέρουν στην οργανοληπτική απόρριψη του προϊόντος. Όσον
αφορά το πρώτο σκέλος, σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η παρακολούθηση των
πληθυσµιακών µεταβολών και ο υπολογισµός των κινητικών παραµέτρων ειδών/
στελεχών Pseudomonas τα οποία αποµονώθηκαν ως αλλοιωγόνοι µικροοργανισµοί της
τσιπούρας από προηγούµενες µελέτες και ταυτοποιήθηκαν µε ανάλυση γονιδίου 16S
rRNA. Οκτώ (8) διαφορετικά είδη/στελέχη του Pseudomonas χρησιµοποιήθηκαν σε
µονοκαλλιέργειες για ενοφθαλµισµό σε στείρα µοντέλα-υποστρώµατα από ιχθυοζωµό
τσιπούρας και άγαρ. Τα ενοφθαλµισµένα µοντέλα-υποστρώµατα αποθηκεύθηκαν υπό
αερόβιες συνθήκες στους 0, 4 και 8οC. Η µικροβιολογική ανάλυση πραγµατοποιούνταν
σε 3 επαναλήψεις. Στις πληθυσµιακές µεταβολές έγινε προσαρµογή του σιγµοειδούς
µοντέλου του Baranyi για υπολογισµό των κινητικών παραµέτρων. Το Pseudomonas
fragi JCM 5435 έφτασε σε υψηλότερους πληθυσµούς από τους υπόλοιπους
µικροοργανισµούς (>9.5 log cfu/g) στους 0 και 4οC, ενώ το Pseudomonas fluorescens
LMG στους 8οC (9 log cfu/g). Όλοι οι µικροοργανισµοί έφτασαν σε πληθυσµούς
µεγαλύτερους από 8 log cfu/g, εκτός του Pseudomonas vranovensis που κυµάνθηκε
µετάξύ 5.5-6.5 log cfu/g σε όλες τις περιπτώσεις, το οποίο και παρουσίασε τον µικρότερο
ειδικό ρυθµό αύξησης σε αντίθεση µε τα Pseudomonas fragi JCM 5396 και Pseudomonas
fragi MA07 που είχαν την ταχύτερη αύξηση σχεδόν σε όλες τις θερµοκρασίες.
Συµπερασµατικά φαίνεται ότι τα περισσότερα στελέχη µπορούν να αυξάνονται σχετικά
γρήγορα και να φθάνουν υψηλούς πληθυσµoύς. Ωστόσο, για την τεκµηριωσή τους ως
ΕΑΜ θα πρεπεί να αξιολογηθούν και σε συγκαλλιέργειες καθώς και να προσδιοριστεί η
µεταβολική τους δράση, κάτι το οποίο αποτελεί στόχο µελλοντικής δουλειάς.
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GROWTH KINETICS OF VARIOUS PSEUDOMONAS SPECIES/STRAINS
ISOLATED FROM SPOILED FISH
Kritikos A., Aska I., Haroudi A, Parlapani F.F, Boziaris I.S.
Department of Ichthyology and Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences,
University of Thessaly, Volos, Greece
Fish spoilage occurs due to the metabolic activity of specific spoilage organisms (SSOs).
Pseudomonas spp. have been recognized as SSOs of sea bream stored aerobically at low
temperatures. However, SSOs have to (a) exhibit a satisfactory growth rate and (b)
produce metabolites that contribute to the organoleptic rejection of the product.
Regarding the first leg, the aim of the present study was the monitoring of population
changes and kinetic parameters of Pseudomonas species/strains isolated from spoiled sea
bream and identified by 16S rRNA gene analysis in previous studies. Eight (8) different
Pseudomonas species/strains used as monocultures for inoculation of sterile model fishsubstrate made by fish juice and agar. The inoculated sterile fish juice substrates were
stored under air at 0, 4 and 8 οC. Samples in triplicates were taken for determination of
population changes. Microbiological counts were fitted using Baranyi equation to
estimate kinetic parameters. The populations of Pseudomonas fragi JCM 5435 reached
higher levels compared to other Pseudomonas species/strains (>9.5 log cfu/g) during
storage at 0 and 4οC, while Pseudomonas fluorescens LMG reached higher levels at 8οC
(9 log cfu/g). All microorganisms tested reached levels more than 8 log cfu/g, apart from
population of Pseudomonas vranovensis that was found between 5.5-6.5 log cfu/g in all
cases, while was the strain with the lowest growth rate. On the other hand Pseudomonas
fragi JCM 5396 and Pseudomonas fragi MA07 exhibited the highest growth rates almost
in all temperatures. Concluding, most of the strains can grow quite fast and reach high
numbers. However, their documentation as SSOs, requires evaluation of their growth in
co-cultures and also their metabolic activity to produce spoilage metabolites have to be
determined in a future work.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ
ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ 1 ΚΑΙ 9 ΣΕ 2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ
(Sparus aurata L.)
Κριαρίδου Χριστίνα 1, Λουκοβίτης Δηµήτριος 2, Καραΐσκου Νικολέτα 1,
Τσιγγενόπουλος Κωνσταντίνος 3, Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 1, Χατζηπλής
Δηµήτριος 2
1/Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης -2/Εργαστήριο Αγροβιοτεχνολογίας και Ελέγχου Αγροτικών
Προϊόντων, Τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και
Τεχνολογίας Τροφίµων & Διατροφής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
Θεσσαλονίκης -3/Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών Κρήτης (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Ηράκλειο, Κρήτη
Η τσιπούρα αποτελεί είδος µεγάλης οικονοµικής σηµασίας στη Μεσογειακή
υδατοκαλλιέργεια. Δεδοµένα από δύο ετερογενείς γενετικά πληθυσµούς τσιπούρας
χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση σύνδεσης και την κατασκευή γενετικού χάρτη, ο
οποίος χρησιµοποιήθηκε για την επιβεβαίωση παρουσίας γονιδιακών τόπων ποσοτικών
ιδιοτήτων (QTL) που επηρεάζουν το σωµατικό βάρος στη τσιπούρα. Για το σκοπό αυτό
χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα από 123 ο µοθαλείς και ετεροθαλείς οικογένειες τσιπούρας
(883 άτοµα). Συνολικά χρησιµοποιήθηκαν 75 µικροδορυφορικοί δείκτες για την εκ νέου
κατασκευή εννέα ο µάδων σύνδεσης, συνολικού µήκους 470,3 cM και µέση απόσταση
δεικτών 8,13 cM. Για έναν µικροδορυφορικό δείκτη δεν ανιχνεύθηκε σύνδεση µε τους
υπόλοιπους. Για την ανίχνευση γονιδιακών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων που επηρεάζουν
το βάρος εφαρµόσθηκαν στατιστικές µέθοδοι ανάλυσης συστατικών διακύµανσης µε
χρήση µέγιστης πιθανοφάνειας στις οµάδες σύνδεσης 1 και 9. Επιβεβαιώθηκε η σύνδεση
δύο QTL µε το βάρος εξαλίευσης στις δύο ο µάδες σύνδεσης. Όµως η περιοχή
εντοπισµού των QTL διέφερε σε σχέση µε προηγούµενη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε
σε έναν από τους δύο πληθυσµούς. Το ποσοστό της φαινοτυπικής παραλλακτικότητας
που εξηγείται από τα QTL κυµάνθηκε από 1,7% µέχρι 2,46%. Η έρευνα βρίσκεται σε
εξέλιξη για την επιβεβαίωση και άλλων QTL στις υπόλοιπες ο µάδες σύνδεσης, καθώς
και την διερεύνηση τυχών επιστατικών επιδράσεων αλλά και αλληλεπίδρασης των QTL
µε το περιβάλλον.
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JOINT POPULATION LINKAGE ANALYSIS AND BODYWEIGHT QTL
CONFIRMATION ON LINKAGE GROUPS 1 AND 9 OF SEABREAM (Sparus
aurata L.)
Kriaridou Christina 1, Loukovitis Dimitrios 2, Karaiskou Nikoleta 1, Tsigenopoulos
Constantinos 3, Triantafyllidis Alexandros 1, Chatziplis Dimitrios 2
1/Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology,
Aristotle University of Thessaloniki -2/Laboratory of Agrobiotechnology and Inspection
of Agricultural Products, Department of Agricultural Technology, School of Agricultural
Technology, Food Technology and Nutrition, Alexander Technological Educational
Institute of Thessaloniki -3/Department of Genetics and Molecular Biotechnology,
Institute of Marine Biology and Genetics (IMBG), Hellenic Centre for Marine Research
(HCMR), Heraklion, Crete
Gilthead seabream (Sparus aurata L.) is an important marine fish in the Mediterranean
aquaculture. Joint linkage analysis of data from two genetically heterogenous populations
was performed. A partial genetic linkage map was constructed, which in turn was used to
verify quantitative trait loci (QTL) affecting body weight in seabream. For the purpose of
this study 123 full and half sib families were genotyped (883 individuals). In total 75
microsatellite markers were used for the de novo construction of nine linkage groups with
total length 470.3 cM and mean distance between markers 8.13 cM. For one
microsatellite marker no linkage was detected with the rest. For the QTL detection
affecting bodyweight, Variance Component Analysis (VCA) using maximum likelihood
was applied on linkage groups 1 and 9. The linkage between QTL and bodyweight was
verified in both linkage groups analyzed. However, the positions of the QTL differ from
the previous study that used one of the two populations. The proportion of the phenotype
variance explained by the QTL was low (1.7% to 2.46%). The research continues for the
verification of other QTL in the rest of the linkage groups as well as the investigation of
epistatic QTL effects and QTL x environment interactions.
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ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΟ ΡΕΜΑ Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ ΕΧΕΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ: ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΤΟ
ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ! - ΜΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κρίγκας Ν., Ανέστης Κ., Αντωνοπούλου Δ., Βακασίρη Ρ. Β., Καραγιάννη Α.,
Καρανάσιος Κ., Καρύδα Α., Μπεσίνας Α., Ράπτης Δ., Σαµαλίδου Α., Φωτιάδου Κ.,
Χαριζάνη Ε., Βώκου Δ.
Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Η εθελοντική παρέµβαση έγινε σε φυσικό τµήµα ρέµατος στο πολεοδοµικό συγκρότηµα
της ανατολικής Θεσσαλονίκης και περιελάµβανε σειρά δράσεων διαφορετικού τύπου.
Υλοποιήθηκε από τη Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014, το
Σωµατείο Φίλων Πρασίνου Θεσσαλονίκης και τον Τοµέα Οικολογίας του Τµήµατος
Βιολογίας ΑΠΘ, σε συνεργασία µε αρχιτεκτονικά γραφεία, εθελοντές και δηµοτικές
τεχνικές υπηρεσίες. Έγιναν οι εξής δράσεις: (α) Καθαρισµός κοίτης και διάνοιξη
περιπατητικού διάδροµου στη φυσική πλευρά του ρέµατος, (β) Τοποθέτηση καθιστικών
και τράπεζας εξωτερικού χώρου, (γ) Ανάπτυξη-τοποθέτηση πληροφοριακού υλικού (6
πινακίδες ενηµέρωσης, 8 πινακίδες περιβαλλοντικής διερµηνείας για 8 φυτά, 58
πινακίδες ταυτότητας για 19 φυτά, φυλλάδιο πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης) και
οικοξεναγήσεις, και (δ) Σύνταξη ερωτηµατολογίων και διενέργεια συνεντεύξεων για
διερεύνηση των στάσεων-απόψεων των κατοίκων της περιοχής. Οι δράσεις είχαν
συµµετοχικό χαρακτήρα και έγιναν µε βιωµατική εµπλοκή εθελοντικών οµάδων και των
φοιτητών του Τµήµατος Βιολογίας που παρακολουθούσαν το προπτυχιακό µάθηµα
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση». Η πλειονότητα των ερωτηθέντων
στην περιοχή δήλωσε ότι: (α) Δεν είχε περπατήσει ποτέ στη φυσική πλευρά του ρέµατος
(έγινε επισκέψιµο µετά την παρέµβαση), (β) Ενδιαφέρεται να µάθει περισσότερα για τα
δέντρα του ρέµατος (το πληροφοριακό υλικό ικανοποιεί αυτό το ενδιαφέρον), (γ)
Επιθυµούν έντονα να διατηρηθεί το ρέµα ως έχει ή να αναβαθµιστεί περισσότερο (η
παρέµβαση συµβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση), και (δ) Η κατάσταση του ρέµατος
είναι «κακή έως πολύ κακή». Μετά την παρέµβαση, παρατηρήθηκε αξιοσηµείωτη
αύξηση του ποσοστού των ερωτηθέντων που αξιολογούσαν την κατάσταση του ρέµατος
από «µέτρια έως πολύ καλή», ενώ ¾ αυτών δήλωσαν ότι «διαβάζουν µε ενδιαφέρον όλες
τις πληροφορίες των πινακίδων». Η παρέµβαση που έγινε λειτουργεί πλέον ως υπαίθρια
έκθεση µόνιµου χαρακτήρα µε δυνατότητα αυτοξενάγησης, ενώ υποστηρίζεται από
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων µε περισσότερο πληροφοριακό υλικό που λειτουργεί και
ως πλατφόρµα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης (www.bio.auth.gr/remasofouli).
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THE GREEN IN SOFOULI WATERCOURSE HAS IDENTITY: GET TO KNOW
IT! - A VOLUNTEERING INTERVENTION IN THE CITY OF THESSALONIKI,
GREECE
Krigas Ν., Anestis Κ., Antonopoulou D., Vakasiri R. Β., Karayianni Α., Karanasios
Κ., Karyda Α., Besinas Α., Raptis D., Samalidou Α., Fotiadou Κ., Charizani Ε,
Vokou D.
Department of Ecology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki
The intervention described here took place in a natural watercourse within the urban
agglomeration of Thessaloniki and included a series of different actions. It was
implemented by the Thessaloniki-European Youth Capital 2014, the Association “Friends
of Urban Green of Thessaloniki” and the Department of Ecology, School of Biology,
Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), together with architects, volunteers and
municipal technicians. It included the following actions: (a) Clean-up of the watercourse
and opening of a walking corridor in its natural side, (b) Placement of outdoor benches
and table, (c) Production/placement of information material (6 thematic signs, 8 for
environmental interpretation of plants, 58 identity tags for 19 plants, info leaflet) and
guided eco-tours and (d) Development of a questionnaire and conducting interviews to
record opinions/attitudes of inhabitants. Volunteers and students attending the
undergraduate course “Environmental Education and Awareness” of the School of
Biology, AUTH were involved in the above actions. Most people interviewed stated that:
(a) they have never walked in the wild side of the watercourse (accessible after the
intervention), (b) they are interested in knowing more about its trees (the signs placed
address this interest), (c) they strongly desire to preserve it or improve it (the intervention
contributes towards this), and (d) its status is “bad/very bad”. After the intervention, a
notable change was recorded concerning the percentage of inhabitants that evaluate its
status as “moderate/very good”, while ¾ of them “read with interest all information on
the signs”. This intervention now functions as a permanent outdoor exposition for selfguided tours; it is supported by a database (www.bio.auth.gr/remasofouli) that provides
more detailed information and which also serves as a platform for environmental
education and awareness raising.
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ΤΑΛΙΝΗ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΦΟΡΩΝ
ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ
Κωστούρου Βασιλική
Εργαστήριο Βιολογίας και Παθοφυσιολογίας του Ενδοθηλίου, Ερευνητικό Κέντρο
Βιοιατρικών Ερευνών -Αλέξανδρος Φλέµιγκ-, Φλέµιγκ 34, 16672 Βάρη, Ελλάδα.
Η σύνδεση των κυττάρων µε την εξωκυττάρια ύλη στις θέσεις κυτταρικής προσκόλλησης
παίζει καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων και στη
δηµιουργία των αιµοφόρων αγγείων. Στις θέσεις κυτταρικής προσκόλλησης κυρίαρχο
ρόλο έχουν οι διαµεµβρανικοί υποδοχείς των ιντεγκρινών, που συνδέονται µε τα µόρια
της εξωκυττάριας ύλης και οι ρυθµιστές τους- ενδοκυτταρικές πρωτεΐνες που αποτελούν
το συνδεόσωµα. Η Ταλίνη είναι κεντρικός ρυθµιστής του ιντεγκρινικού συνδεοσώµατος
και παίζει καθοριστικό ρόλο στην κυτταρική µετακίνηση, τον πολλαπλασιασµό και την
επιβίωση. Προηγούµενη έρευνά µας, έδειξε ότι η Ταλίνη είναι απαραίτητη για την
εµβρυϊκή αγγειογένεση. Πρόσφατα αποτελέσµατα αναδεικνύουν τη σηµαντικότητα της
Ταλίνης και στην παθολογική αγγειογένεση. Χρησιµοποιώντας ένα µοναδικό γενετικό
µοντέλο ποντικού πραγµατοποιήσαµε χρονοελεγχόµενη και ιστοειδική εξάλειψη του
γονιδίου της Ταλίνης από τα ενδοθηλιακά κύτταρα των καρκινικών αγγείων και
παρατηρήσαµε ότι η απουσία της έκφρασης της Ταλίνης από τα ενδοθηλιακά κύτταρα
µειώνει την δηµιουργία αγγείων στον καρκίνο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα
αποτελέσµατα που δείχνουν ότι η ενδοθηλιακή εξάλειψη της έκφρασης της Ταλίνης από
ένα πλήρως αναπτυγµένο καρκινικό αγγειακό δίκτυο, οδηγεί στη συρρίκνωση του όγκου.
Χρησιµοποιώντας ποικίλες ex vivo και in vitro δοκιµασίες αγγειογένεσης και τεχνικές
ζωντανής απεικόνισης, µελετάµε το µοριακό µηχανισµό δράσης της Ταλίνης στις
µορφογενετικές διαδικασίες της δηµιουργίας και λειτουργίας των αγγείων.
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TALIN, A NOVEL DETERMINANT OF VASCULAR GROWTH AND TUMOUR
ANGIOGENESIS
Kostourou Vassiliki
Vascular Adhesion Lab, Division of Immunology, BSRC Al. Fleming, 34 Fleming str., 166
72 Vari, Greece
Cell-extracellular matrix adhesion plays a critical role in controlling endothelial cell
function and blood vessel morphogenesis. Talin is a master regulator of integrin-mediated
cell-extracellular matrix adhesions. We have previously shown that Talin is indispensable
for embryonic angiogenesis. Our current data demonstrate that Talin is required for
pathological angiogenesis. Deletion of Talin specifically from endothelial cells in a
temporally controlled manner strikingly decreases pathological angiogenesis and stops
tumour growth. Remarkably, when Talin is deleted from an established tumour
vasculature, it can cause tumour regression. We currently employ an array of ex vivo and
in vitro angiogenic assays and live imaging to establish the role of Talin in controlling
key morphogenetic steps in vascular growth and maintenance.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΑΚΡΑ
ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΑ ΟΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Κώτση Αλεξάνδρα, Χοβαλοπούλου Μαρία-Ελένη, Βαλάκος Ευστράτιος
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη 157 01 Αθήνα
Σηµαντικό τµήµα της έρευνας στο πεδίο της φυσικής ανθρωπολογίας, επικεντρώνεται
στη µελέτη των µορφολογικών διακυµάνσεων του ανθρώπινου σκελετού. Για τη µελέτη
του ανθρώπινου σκελετικού υλικού οι πρώτες χρήσιµες πληροφορίες που πρέπει να
λάβουµε είναι το φύλο και η ηλικία θανάτου. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο
προσδιορισµός του φύλου από µακρά και πλατέα οστά. Η συγκεκριµένη µελέτη
χρησιµοποίησε κλασικές οστεοµετρικές τεχνικές και ελήφθησαν µετρήσεις από την
ωµοπλάτη, το βραχιόνιο και το µηριαίο οστό. Το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε,
αποτελείται από 137 σκελετούς (70 άρρενες και 67 θήλεα), ηλικίας 26-96 χρόνων και
προήλθε από την σύγχρονη σκελετική συλλογή του τοµέα Φυσιολογίας Ζώων και
Ανθρώπου, του τµήµατος Βιολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Πραγµατοποιήθηκε t-test, προκειµένου να εντοπιστούν διαφορές σχετικά µε
την πλευρικότητα και τον φυλετικό διµορφισµό. Για την δηµιουργία τύπων, οι οποίοι θα
παράγουν τα υψηλότερα ποσοστά ακρίβειας στον προσδιορισµό του φύλου,
εφαρµόστηκε διαχωριστική ανάλυση τόσο για κάθε οστό όσο και για κάθε µια µέτρηση
ξεχωριστά. Βάσει των αποτελεσµάτων, δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές
µεταξύ των δύο πλευρών. Αντίθετα, ανάµεσα στα θηλυκά και αρσενικά άτοµα βρέθηκαν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Το µηριαίο εµφανίζει ποσοστό ακρίβειας στον
προσδιορισµό του φύλου της τάξεως του 92.3%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την
ωµοπλάτη και το βραχιόνιο είναι 93.7% και 96.5%. Επιπλέον, η µέγιστη διάµετρος της
κεφαλής του µηριαίου (89.7%) και του βραχιονίου (92.4%) καθώς και το µέγιστο µήκος
της ωµοπλάτης (89.9%), αποδεικνύονται τα περισσότερο διµορφικά χαρακτηριστικά.
Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, η ωµοπλάτη, το βραχιόνιο και το µηριαίο οστό,
µπορούν να χρησιµ οποιηθούν στην εκτίµ ηση του φύλου σύγχρονου ελληνικού
πληθυσµού. Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η σύγκριση των αποτελεσµάτων µε αντίστοιχες
έρευνες σε άλλους πληθυσµούς.
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SEXUAL DIMORPHISM OF LONG AND FLAT BONES ON MODERN GREEK
POPULATION
Kotsi Alexandra, Chovalopoulou Maria-Eleni, Valakos Efstratios
Department of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, National &
Kapodistrian University of Athens, Panepistimiopolis 15701 Athens
A significant part of the research taking place within the field of physical anthropology
focuses on the study of morphological variation of the human skeleton. Age at death and
sex determination is very important whenever skeletal remains are examined. The aim of
the present study is to determine sex based on measurements of long and flat bones. We
used standard osteometric techniques and took measurements of the scapula, humerus
and femur bones, in order to determine sex on a modern Greek skeletal population. The
sample consisted of 137 individuals (70 males and 67 females) aged 26-96 years old and
it was taken from the modern reference collection of the Biology Faculty at the
University of Athens. Τ-test was used to trace differences on laterality and sexual
dimorphism, which showed statistically significant differences between males and
females, but revealed no significant differences for laterality. Discriminant function
analysis (DFA) of the metrical data was applied for every single measurement taken and
each bone. DFA showed that the accuracy of sex determination was 92.3% for the femur,
93.7% for the scapula and 96.5% for the humerus. The single most effective
measurement was the maximum diameter of the head of the femur bone (89.7%) and that
of the humerus (92.4%), as well as the maximum length of the scapula (89.8% accuracy).
The results of this study show that the scapula, humerus and femur bones can be used for
sex determination on modern Greek population. Comparing the results of this study to the
results of similar studies based on different populations is essential
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ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΤΟΞΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΡΟΧΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
Λαβράνου Αλέξια, Αντωνοπούλου Μαρία, Κωνσταντίνου Φωτεινή, Κωνσταντίνου
Ιωάννης Κ., Βλαστός Δηµήτρης
Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο Πατρών
Η ποιοτική σύσταση του βρόχινου νερού συνδέεται µε τις τοπικές ανθρωπογενείς
εκποµπές ρύπων και την ρύπανση της ατµόσφαιρας. Το βρόχινο νερό είναι δυνατόν να
περιέχει βαρέα µέταλλα ή/και οργανικούς ρύπους µε άγνωστες επιπτώσεις στην
ανθρώπινη υγεία και την τροφική αλυσίδα. Στην παρούσα µελέτη, αναλύθηκε η
φυσικοχηµική σύσταση καθώς και η τοξική και γενοτοξική δράση βρόχινου νερού το
οποίο προέρχεται από τρείς πόλεις της Δ. Ελλάδας (Κέρκυρα, Αγρίνιο και Πάτρα). Η
συλλογή των δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε το δεύτερο εξάµηνο του 2014 (καλοκαίρι,
Οκτώβριο, Νοέµβριο, Δεκέµβριο). Για τη διερεύνηση της τοξικής και γενοτοξικής
δράσης του βρόχινου νερού χρησιµοποιήθηκαν τα βακτήρια Vibrio Fischeri τα οποία
εκπέµπουν βιοφωταύγεια ως παραπροϊόν της κυτταρικής τους αναπνοής και της
µεταβολικής διαδικασίας σε συνδυασµό µε το σύστηµα Microtox (Azur Enviromental)
καθώς και η τεχνική των µικροπυρήνων (micronuclei, MN) µε τη χρήση της
κυτταροχαλασίνης-B (Cytokinesis Block Micronucleus assay, CBMN assay) σε
καλλιέργειες ανθρώπινων λεµφοκυττάρων in vitro. Στα πειράµατα προσδιορισµού της
τοξικής και γενοτοξικής δράσης υπολογίστηκε αντίστοιχα η % αναστολή στη φωταύγεια
των βακτηρίων καθώς και η επαγωγή µικροπυρήνων µετά από έκθεση σε διαφορετικές
συγκεντρώσεις (5, 10%) βρόχινου νερού ανά πόλη και χρονική περίοδο συλλογής.
Παρατηρήθηκε αύξηση της γενοτοξικής δράσης του βρόχινου νερού στα δείγµατα που
συλλέχθηκαν τους µήνες Νοέµβριο και Δεκέµβριο και στις τρείς πόλεις ενώ η ανάλυση
του δείκτη κυτταροτοξικότητας (Cytokinesis block proliferation index, CBPI) έδειξε ότι
το βρόχινο νερό εµφανίζει κυτταροτοξική δράση σε όλα τα δείγµατα από όλες σχεδόν τις
περιόδους συλλογής µε ιδιαίτερη αύξηση την καλοκαιρινή περίοδο και στις τρείς πόλεις.
Όµοια, η µεγαλύτερη % αναστολή φωταύγειας των βακτηρίων Vibrio Fischeri
παρατηρήθηκε τους καλοκαιρινούς µήνες σε όλα τα υπό µελέτη δείγµατα. Περαιτέρω
µελέτες, για την διερεύνηση της τοξικής και γενοτοξικής δράσης του βρόχινου νερού
βρίσκονται σε εξέλιξη.
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EVALUATION OF TOXIC AND GENOTOXIC POTENTIAL OF RAINWATER:
Α PILOT STUDY
Lavranou Alexia, Antonopoulou Maria, Konstantinou Foteini, Konstantinou Ioannis
K., Vlastos Dimitris
Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Patras
The chemical composition of rainwater (RW) is related to the local anthropogenic
emissions and the atmospheric pollution. RW can often contain, among others, traces of
heavy metals as well as organic impurities with significant effect on human health and
the trophic chain. In the present study, we analyzed the physicochemical parameters as
well as the potential toxic and genotoxic effect of the tested RW samples from three
towns (Corfu, Agrinio, Patra) located in western Greece. The study was conducted during
the period from summer to December 2014. For this purpose, toxicity and genotoxicity of
the RW samples were evaluated by monitoring the inhibition of the luminescence emitted
by the marine bacterium Vibrio Fischeri, using a Microtox system (Azur Enviromental)
as well as by applying the cytokinesis block micronucleous (CBMN) assay in human
lymphocytes cultures in vitro, respectively. The RW samples were collected on
November and December from all the studied locations (Corfu, Agrinio, Patra) induced
an increase of MN frequencies at all the tested concentrations. The cytotoxic effect of
RW samples was evaluated by the determination of Cytokinesis block proliferation index
(CBPI). CBPI analysis showed a decrease in relation to the control, almost, at all the
tested concentrations per town and sampling and demonstrated that RW samples are more
cytotoxic during the summer in all the studied towns. Similarly, the highest % inhibition
of luminescence of bacteria Vibrio Fischeri observed during the summer months in all the
studied samples. Further studies, of the RW samples from January 2015 until today in the
same studied towns are in progress for the complete investigation of RW toxic and
genotoxic effect.
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ CORNU
ASPERSUN MAXIMUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ
Λαιµοδέτης Κ.1, Αποστόλου Κ.1, Θεοδώρου Α.1, Καραπαναγιωτίδης Ι.Θ.1, Στάικου
Α.2, Χατζηιωάννου Μ.1
1Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών
Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, οδός Φυτόκου, 38 445, Νέα Ιωνία, Ελλάδα 2Τµήµα
Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Στην εκτροφή σαλιγκαριών χρησιµοποιούνται ευρέως τεχνητά σιτηρέσια που
αποτελούνται από συστατικά φυτικής προέλευσης και ενισχυµένου περιεχοµένου σε
ασβέστιο. Στην παρούσα µελέτη σκοπός ήταν η εκτίµηση του διαιτητικού ενεργειακού
ισοζυγίου του πνευµονοφόρου γαστερόποδου Cornu aspersum maximum που εκτρέφεται
σε σηµαντικό αριθµό µονάδων στην Ελλάδα. Το διατροφικό πείραµα διεξήχθη στο
εργαστήριο Εκτροφής Γαστερόποδων του Τµήµατος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και
Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, τον Ιούλιο 2014.
Χρησιµοποιήθηκαν 90 ζώα (τρεις ηλικιακές κλάσεις) που τοποθετήθηκαν σε ατοµικούς
κλωβούς σε ηµιφυσικές συνθήκες, ενώ η σίτιση και η συλλογή περιττωµάτων
διεξάγονταν καθηµερινά για 10 ηµέρες. Οι τροφές που χορηγήθηκαν ήταν τρεις: α)
εµπορική τροφή νεοσσών κρεατοπαραγωγής (ορνιθοτροφή) πρώτης ηλικίας (16 %
πρωτεΐνη), β) εµπορική τροφή ανάπτυξης δεύτερης ηλικίας σαλιγκαριών (16 %
πρωτεΐνη), γ) σιτηρέσιο τεχνητής παρασκευής (12 % πρωτεΐνη). Η ορνιθοτροφή
καταναλώθηκε περισσότερο και είχε και την υψηλότερη αφοµοίωση, η σαλιγκαροτροφή
καταναλώθηκε λιγότερο από την ορνιθοτροφή αλλά είχε υψηλή αφοµοίωση, ενώ το
σιτηρέσιο τεχνητής παρασκευής καταναλώθηκε λιγότερο και παρουσίασε την
χαµηλότερη αφοµοίωση. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων (two-way ANOVA) έδειξε ότι
µόνο η ορνιθοτροφή διαφέρει στατιστικώς σηµαντικά από το σιτηρέσιο τεχνητής
παρασκευής τόσο για την ηµερήσια κατανάλωση (σε µονάδες ξηρής ουσίας ανά g υγρού
βάρους ζώου) όσο και για την αφοµοίωση. Επίσης παρατηρήθηκε ότι η αφοµοίωση στα
ανήλικα ζώα ήταν µεγαλύτερη από τα ενήλικα.
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FEED COMSUMPTION AND ASSIMILATION OF CORNU ASPERSUM
MAXIMUM FEEDING ON COMMERSIAL DIETS
Lemodetis K.1, Apostolou K.1, Theodorou A.1, Karapanagiotidis I.T.1, Staikou A.2,
Hatziioannou M.1
1Department of Ichthyology & Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences,
University of Thessaly, Fytoko Street, 38 445, Nea Ionia Magnesia, Greece 2 School of
Biology, Faculty of Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
In intensive farming, snail nutrition is based upon the supply of artificial diets consisting
of ingredients of plant origin and with enhanced calcium content. The aim of the present
study was to assess the dietary energy balance based on the feed consumption rate and
feed assimilation rate of three commercial diets in three different age groups (9 groups)
of Cornu aspersum maximum. The feeding experiment was conducted at the laboratory of
Heliciculture in the Department of Ichthyology and Aquatic Environment, University of
Thessaly. For the experiment, 90 animals were used and placed in individual boxes in
semi natural conditions, where the feeding and collection of the faeces performed daily
for 10 days in total (during July). The tested feeds were: a commercial feed for first age
broiler chicks (16 % protein) commonly used in snail farming, b) a commercial feed for
snail juveniles (16 % protein), and c) a compound feed produced by snail farmers (12 %
protein). The analysis of the results (two-way ANOVA) indicated that the broiler’s feed
consumed more and also had the highest percentage of assimilation, the juveniles’ feed
consumed less than the broiler’s feed but had high percentage of assimilation, while
preparing the compound feed consumed less compared with the broiler’s feed and by the
juveniles’ feed, and showed the lowest percentage of assimilation. Also observed that the
assimilation in immature animals was greater than the adult.
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ARG99 ΚΑΙ GLN109 ΤΗΣ ΠΟΛΥ(Α)
ΕΞΕΙΔΕΚΕΥΜΕΝΗΣ ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΗΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ, ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΡΟΛΟ
Λάσχου Βασιλική Χ.1, Κυρίτσης Αθανάσιος1, Χατζηλεοντιάδου Δήµητρα Σ.Μ.1,
Βλαχάκης Δηµήτριος2, Κοσσίδα Σοφία2, Λεωνίδας Δηµήτριος Δ.1, Μπαλατσός
Νικόλαος Α.Α.1
1/Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λάρισα, Ελλάδα - 2/
Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα
Η βράχυνση της πολυ(Α) ουράς είναι συνήθως το πρώτο και περιοριστικό βήµα για την
αποικοδόµηση του ευκαρυωτικού mRNA, και καταλύεται από µια οικογένεια ενζύµων
που είναι γνωστή ως αποαδενυλάσες. Μεταξύ των αποαδενυλασών, η πολυ(Α)
εξειδικευµένη-ριβονουκλεάση, PARN, είναι µοναδική καθώς είναι ολιγοµερής και
αλληλεπιδρά µε την 5' καλύπτρα για να µειώσει αποτελεσµατικά τις πολυ(Α) ουρές.
Έχουµε ήδη εντοπίσει το δυνητικό ρόλο των δύο αµετάβλητων καταλοίπων, Αργινίνη99
(R99) και Γλουταµίνη109 (Q109), για τον διµερισµό της PARN. Στη παρούσα µελέτη,
εξετάζουµε τον ρόλο των R99 και Q109 σχετικά µε τη δοµή, τη δραστικότητα και τις
επιπτώσεις της έκφρασης επιλεγµένων παραγόντων στην PARN. Δηµιουργήσαµε µονά
µεταλλάγµατα, όπου η R99 µεταλλάχθηκε είτε σε αλανίνη, είτε σε φαινυλαλανίνη ή σε
τρυπτοφάνη, η Q109 προς αλανίνη και ένα διπλό µετάλλαγµα R99A/Q109A. Τα
µεταλλάγµατα αποµονώθηκαν µε ρητίνες Ni2+ σεφαρόζης και γ-Aminophenyl m7GTP
αγαρόζης. Η ηλεκτροφόρηση σε µη αποδιατακτικές συνθήκες και ανάλυση στυπώµατος
Western έδειξε την ύπαρξη των µονοµερών, ενώ η PARN αγρίου τύπου παρέµεινε
ολιγοµερής. Η δραστικότητα της PARN µετρήθηκε βασιζόµενη σε µια χρωµατοµετρική
δοκιµασία και έδειξε ότι το ποσοστό αποικοδόµησης του πολυ(Α) µειώθηκε στα
µεταλλάγµατα όταν συγκρίθηκε µε το ένζυµο αγρίου τύπου. Στην κινητική ανάλυση,
όπως αντανακλάτε από τις τιµές των Km και Vmax, αµφότερα τα κατάλοιπα επηρεάζουν
τη δραστικότητα ˙ η R99 έχει περισσότερη συµβολή σε σχέση µε το Q109, ενώ στο διπλό
µετάλλαγµα έχει το µεγαλύτερο αντίκτυπο. Η PARN είναι γνωστό ότι ρυθµίζει την
σταθερότητα mRNAs αρκετών γονιδίων που συσχετίζονται µε τον καρκίνο. Για την
µελέτη της επίδρασης των µεταλλάξεων στην έκφρασή αυτών των mRNAs,
υπερεκφράσαµε την αγρίου τύπου PARN και το µετάλλαγµα R99A/Q109A στην
κυτταρική σειρά NCI-H520, όπου είναι κύτταρα του καρκίνου του πνεύµονα. Βρήκαµε
ότι η παρουσία της PARN µείωσε τα επίπεδα των διάφορων mRNAs,
συµπεριλαµβανοµένου και των k-ras, c-jun, c-fos, ενώ η υπερέκφραση του διπλού
µεταλλάγµατος σταθεροποιεί τα επίπεδα αυτών των mRNAs. Τα αποτελέσµατα αυτά µας
αποκάλυψαν, ότι τα κατάλοιπα R99 και Q109 είναι σηµαντικά για τη δοµή την
δραστικότητα και την σταθερότητα επιλεγµένων mRNAs.
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THE IMPACT OF ARG99 AND GLN109 ON POLY(A)-SPECIFIC
RIBONUCLEASE STRUCTURE, ACTIVITY AND BIOLOGICAL ROLE
Laschou Vasiliki C.1, Kyritsis Athanasios1, Chatzileontiadou Demetra S. M. 1,
Vlachakis Dimitrios2, Kossida Sophia2, Leonidas Demetres D.1, Balatsos Nikolaos
A. A. 1
1/Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly, Larissa,
Greece – 2/BRFAA - Biomedical Research Foundation Academy of Athens, Athens,
Greece
The shortening of poly(A) tails is usually the first and rate-limiting step of eukaryotic
mRNA degradation and it is catalyzed by a family of enzymes known as deadenylases.
Among deadenylases, Poly(A)-specific ribonuclease, PARN, is unique as it is oligomeric
and it interacts with the 5΄-cap to degrade efficiently poly(A) tails. We have previously
identified the potential role of two invariant residues, Arginine99 (R99) and
Glutamine109 (Q109), on PARN dimerization. In the present study, we examine the role
of R99 and Q109 on PARN structure, activity and the impact of the expression of
selected factors. We prepared single mutants, where R99 was mutated either to alanine,
phenylalanine or tryptophane, Q109 to alanine, and a double mutant R99A/Q109A. The
mutants were purified with Ni2+ Sepharose and γ-Aminophenyl m7GTP Agarose resins.
Native electrophoresis and western blot analysis of the mutants showed the presence of
monomers, while wild-type PARN remained mainly oligomeric. PARN activity was
measured based on a colorimetric assay and revealed that the rates of poly(A)
degradation were reduced in the mutants compared to the wild type enzyme. The kinetic
analysis, as reflected on the calculated KM and Vmax values, showed that both residues
affect activity; R99 has stronger contribution compared to Q109, while the double mutant
had the strongest impact. PARN is known to regulate the stability of mRNAs of several
cancer-related genes. To study the impact of the mutations on the expression of such
mRNAs, we overexpressed wild type PARN and the R99A/Q109A mutant in NCI-H520
cells of lung cancer origin. We found that the increased presence of PARN reduced the
levels of several mRNAs, including k-ras, c-jun and c-fos, while the overexpression of
the double mutant stabilized these mRNAs. Our results revealed R99 and Q109 as
important residues for PARN structure and activity that also contribute to the stability of
selected mRNAs.
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ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΔΙΝΟΜΑΣΤΙΓΩΤΟΥ Ostreopsis ΣΕ ΑΞΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΙΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ
Λεονταρίδου Κωνσταντίνα, Αλιγιζάκη Αικατερίνη, Σιβροπούλου Αφροδίτη,
Αρσενάκης Μηνάς
Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη
Το Ostreopsis είναι ένα µιξότροφο, βενθικό δινοµαστιγωτό που διαβιεί σε διαφορετικά
περιβάλλοντα και οι ανθίσεις του προκαλούν σοβαρά προβλήµατα στον τουρισµό, την
αλιεία, αλλά κυρίως στην υγεία των ανθρώπων, λόγω των τοξινών που παράγει. Με τα
κύτταρα του µικροφύκους αυτού σχετίζονται αρκετά βακτήρια που αναπτύσσονται µαζί
τους. Για να διερευνηθεί η σχέση µεταξύ αυτών των βακτηρίων και των κυττάρων του
Ostreopsis, δηµιουργήθηκαν αξενικές (ελεύθερες βακτηρίων) µετά την προσθήκη
στρεπτοµυκίνης 25 µg/ml, σιπροφλοξασίνης 46 µg/ml, γενταµυκίνης 240 µg/ml και
πενικιλλίνης G 20 Units/ml. Από τις ξενικές καλλιέργειες αποµονώθηκαν στελέχη
βακτηρίων τα οποία ταυτοποιήθηκαν µε βιοχηµικές δοκιµές και αλληλούχιση του 16S
rRNA. Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο ρυθµός ανάπτυξης των κυττάρων του Ostreopsis
και από τις δύο καλλιέργειες. Παρότι ο ρυθµός ανάπτυξης της αξενικής καλλιέργειας
ήταν µεγαλύτερος, η λανθάνουσα φάση διήρκησε περίπου 20 ηµέρες παραπάνω από την
ξενική καλλιέργεια στην οποία δεν προστέθηκαν αντιβιοτικά. Συνεπώς φαίνεται πως τα
βακτήρια προσφέρουν παράγοντες που χρησιµοποιούνται από το Ostreopsis για την
ανάπτυξή του, αλλά απουσία των βακτηρίων κατάφερε να αναπτυχτεί και να φτάσει στην
ίδια χρονική στιγµή το µέγιστο αριθµό κυττάρων στην καλλιέργεια. Τα βακτήρια που
αναπτύσσονταν στις καλλιέργειες του Ostreopsis ταυτοποιήθηκαν και βρέθηκε ότι
ανήκουν στα γένη Bacillus, Roseobacter, Thalassococcus, Vibrio, Marinobacter, Kocuria,
Limnobacter, Aestuariibacter και Alteromonas.
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ALLELOPATHY BETWEEN MICROALGAE AND BACTERIA - GROWTH OF
THE DINOFLAGELLATE Ostreopsis IN AXENIC AND XENIC CULTURES AND
IDENTIFICATION OF SYMBIOTIC BACTERIA
Leontaridou K., Aligizaki Aik., Sivropoulou A., Arsenakis M.
Laboratory of Microbiology, School of Biology, Faculty of Science, Aristotle University of
Thessaloniki, 54124, Thessaloniki
Ostreopsis is a mixotrophic, benthic dinoflagellate which is found at different
environments; its blooms cause serious problems not only in the fishery, but also on
human health due to the toxins that it produces. There are several bacteria species that are
associated with this dinoflagellate. In order to determine the relationship between these
bacteria and Ostreopsis cells, axenic (bacteria free) cultures were established, by adding
streptomycin 25 µg/ml, ciprofloxacin 46 µg/ml, gentamycin 240 µg/ml and penicillin G
20 Units/ml. From the xenic cultures bacteria were isolated and identified using
biochemical tests and sequencing of 16S rRNA. The growth rate of Ostreopsis was
calculated for both the axenic and xenic cultures. Although the growth rate was greater in
the axenic culture, the lag phase was extended by about twenty days compared to the
xenic culture in which antibiotics were not added. Therefore, it appears that the bacteria
provide factors used in Ostreopsis’ growth, but in the absence of bacteria, Ostreopsis
managed to thrive and reach at the same time the maximum number of cells in culture.
The bacteria isolated from the cultures of Ostreopsis were identified and found to belong
to the genera Bacillus, Roseobacter, Thalassococcus, Vibrio, Marinobacter, Kocuria,
Limnobacter, Aestuariibacter and Alteromonas.
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΑΣ
ΜΗΤΡΑΣ ΣΕ ΓΗΡΑΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ ΜΑΣΤΟΥ
Λιάκου Ελένη1, Βαµβακάς Σωτήριος-Σπυρίδων1, Μαυρογονάτου Ελένη1,
Παναγιώτου Πέτρος2, Πρατσίνης Χάρης1, Καραµάνος Νίκος3, Κλέτσας Δηµήτρης1
1/Εργαστήριο Κυτταρικού Πολλαπλασιασµού και Γήρανσης, Ινστιτούτο Βιοεπιστηµών και
Εφαρµογών, ΕΚΕΦΕ Δηµόκριτος, 15310, Αθήνα, Ελλάδα - 2/Τµήµα Πλαστικής
Χειρουργικής και Εγκαυµάτων, Νοσοκοµείο ΚΑΤ, Κηφισιά, Αθήνα, Ελλάδα - 3/Εργαστήριο
Βιοχηµείας, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα 26110, Ελλάδα
Οι στρωµατικοί ινοβλάστες αποτελούν τον πολυπληθέστερο κυτταρικό τύπο στο
µικροπεριβάλλον του όγκου. Βασική λειτουργία τους αποτελεί η έκφραση των µορίων
που σχετίζονται µε την εξωκυττάρια µήτρα, άρα και η τελική της σύσταση και
διαµόρφωση, αποτελώντας έτσι µια σηµ αντική παράµ ετρο των παρακρινών
αλληλεπιδράσεων µεταξύ όγκου και στρώµατος. Για την αντιµετώπιση του όγκου η
χρήση της ιονίζουσας ακτινοβολίας αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο, επάγωντας το θάνατο
των καρκινικών κυττάρων. Όµως, εκτός από τα καρκινικά κύτταρα, η ακτινοβολία
επηρεάζει και τα παρακείµενα στρωµατικά κύτταρα, οδηγώντας τα σε µια κατάσταση
γνωστή ως πρόωρη κυτταρική γήρανση. Μέχρι τώρα, δεν έχει διευκρινιστεί ο ρόλος των
γηρασµένων στρωµατικών κυττάρων µαστού στο σχηµατισµό του µικροπεριβάλλοντος
του όγκου. Για το σκοπό αυτό, αναπτύξαµε πρωτογενείς καλλιέργειες ανθρώπινων
στρωµατικών ινοβλαστών µαστού, οι οποίες οδηγήθηκαν σε πρόωρη κυτταρική γήρανση
µετά από έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία. Οι γηρασµένοι ινοβλάστες παρουσιάζουν
έναν καταβολικό φαινότυπο, που χαρακτηρίζεται από αυξηµένη έκφραση και ενεργότητα
µεταλλοπρωτεασών (MMPs), µειωµένη έκφραση και εναπόθεση κολλαγόνου, µείωση
της αγγρεκάνης καθώς και αύξηση της ADAMTS-5. Επίσης, παρατηρήσαµε σηµαντική
αύξηση στην έκφραση της Συνδεκάνης-1 (Sdc-1) τόσο σε επίπεδο RNA όσο και
πρωτεΐνης, αλλαγές που δεν σχετίζονται µε την p53 και την p38 MAPK. Το εύρηµα αυτό
είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον, καθώς είναι γνωστό πως η Sdc-1 αυξάνεται στους
στρωµατικούς ινοβλάστες σε καρκινώµατα του µαστού, προωθώντας την ανάπτυξη του
όγκου in vivo. Επιπλέον, βρήκαµε ότι τα επιθετικά επιθηλιακά καρκινικά κύτταρα
µαστού, MDA-MB-231, αυξάνουν µε παρακρινή τρόπο την έκφραση της Sdc-1 σε
νεαρούς και γηρασµένους ινοβλάστες. Αυτές οι αλλαγές υποδηλώνουν ότι η επαγώµενη
από ιονίζουσα ακτινοβολία γήρανση στους ινοβλάστες µαστού, καθώς και οι
αλληλεπιδράσεις όγκου-στώµατος προκαλλούν αλλαγές στη συσσώρευση και τη
διαµόρφωση της εξωκυττάριας µήτρας, δηµιουργώντας ένα επιτρεπτικό περιβάλλον για
την ανάπτυξη του όγκου.
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό
Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου.
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ALTERED EXPRESSION OF EXTRACELLULAR MATRIX COMPONENTS IN
HUMAN BREAST STROMAL FIBROBLASTS PREMATURELY SENESCENT
AFTER EXPOSURE TO IONIZING RADIATION
Liakou Eleni1, Vamvakas Sotirios-Spyridon1, Mavrogonatou Eleni1, Panayotou
Petros2, Pratsinis Harris1, Karamanos Nikos3, Kletsas Dimitris1
1/Laboratory of Cell Proliferation and Ageing, Institute of Biosciences and Applications,
NCSR Demokritos, 15310, Athens, Greece - 2/Department of Plastic Surgery and Burns,
KAT Hospital, Kifissia, Attiki, Greece - 3/Laboratory of Biochemistry, Department of
Chemistry, University of Patras, Patra 26110, Greece
The importance of stroma in cancer development and progression is recently largely
appreciated. Stromal fibroblasts, the most abundant cell type of tumor microenvironment,
are responsible for the formation and remodeling of extracellular matrix (ECM), thus
they are highly important for the paracrine interplay between tumor and stromal cells.
Ionizing radiation represents a powerful tool for the control of tumor growth. However,
besides cancer cells, radiotherapy affects also stromal cells and can induce a state of
premature senescence. Yet, the role of senescent breast stromal fibroblasts in the
formation of tumor microenvironment has not been widely investigated. Accordingly, we
developed primary cultures of human breast stromal fibroblasts which were rendered
senescent after exposure to ionizing radiation. Senescent fibroblasts express a catabolic
phenotype, characterized by an increased expression and activity of matrix
metalloproteinases (MMPs), decreased collagen expression and accumulation, downregulation of aggrecan, as well as up-regulation of ADAMTS-5. In addition, we found an
intense up-regulated expression of syndecan-1 (Sdc1) in senescent fibroblasts, at the
mRNA and protein level, and this increase is p53- and p38 MAPK-independent. This is
of particular interest as it is known that Sdc1 expression is increased in stromal
fibroblasts of breast carcinomas and that it promotes breast tumor growth in vivo.
Moreover, we found that the aggressive epithelial breast cancer cells (MDA-MB-231)
increase even more the expression of syndecan-1 in young and senescent fibroblasts, in a
paracrine manner. These alterations indicate that ionizing radiation-induced senescence in
human breast stromal fibroblasts, as well as stroma-tumor interactions, provoke
alterations in the accumulation and organization of ECM components, thus creating a
permissive environment for tumor development.
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund – ESF) and
Greek national funds through the Operational Program Education and Lifelong Learning of the
National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: Thales. Investing
in knowledge society through the European Social Fund.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟΞΙΑΣ,
ΟΞΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ
Λιούσια Β. Μαρία 1,2, Γιατροµανωλάκη Αλεξάνδρα 2, Κουκουράκης Ι. Μιχαήλ 1
1)Τµήµα Ακτινοθεραπείας/Μονάδα Ογκολογίας-Ραδιοβιολογίας και Ακτινοπαθολογίας, 2)
Τµήµα Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Ελλάδα
Το µικροπεριβάλλον ενός όγκου είναι πολύ διαφορετικό από αυτό ενός φυσιολογικού
ιστού, µε το ph να είναι µειωµένο και όξινο ενώ το οξυγόνο να κυµαίνεται σε πολύ
χαµηλά επίπεδα. Αυτό έχει σαν συνέπεια τα κύτταρα του όγκου να παρουσιάζουν
διαφορές στον µεταβολισµό τους σε σχέση µε τα φυσιολογικά κύτταρα. Επιπλέον, τα
καρκινικά κύτταρα έχουν την τάση ακόµα και σε επαρκή επίπεδα οξυγόνου να διατηρούν
υψηλά τα επίπεδα του αναερόβιου µεταβολισµού τους, δηλαδή την µετατροπή του
γαλακτικού σε πυρουβικό για την παραγωγή ATP (Warbourg effect). Σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι ο χαρακτηρισµός του µεταβολικού προφίλ σε φυσιολογικούς
ινοβλάστες και καρκινικά κύτταρα πνεύµονα που καλλιεργήθηκαν υπό συνθήκες υποξίας
(1% Ο2), οξέωσης (ph 6.5) αλλά και συνδυασµού των δύο αυτών συνθηκών
προσοµοιάζοντας το µικροπεριβάλλον ενός όγκου. Με την µέθοδο Western Blot
µελετήθηκε η έκφραση των πιο σηµαντικών µορίων που ελέγχουν τον αερόβιο και
αναερόβιο µεταβολισµό. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα καρκινικά κύτταρα αυξάνουν
την αναερόβια χρήση της γλυκόζης σε συνθήκες υποξίας, ενώ στα φυσιολογικά κύτταρα
αυξάνεται η πρόσληψη και χρήση της γλυκόζης αλλά µε αερόβια κατεύθυνση.
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CHARACTERIZATION OF THE METABOLIC PROFIL OF NORMAL AND
CANCER LUNG CELL LINES UNDER CONDITIONS OF HYPOXIA,
ACIDODIS AND THE COMBINATION OF THESE TWO.
Liousia V. Maria 1,2, Giatromanolaki Alexandra 2, Koukourakis I. Michael 1
1) Department of Radiotherapy/Oncology - Radiobiology and Radiopathology Unit, (2
Department of Pathology, School of Medicine, Democritus University of Thrace, Greece
The microenvironment of a tumor presents severe differences in comparison to a healthy
tissue. More specifically the pH is reduced and acidic while the oxygen is low. As a
consequence, tumor cells exhibit an altered metabolism. Also, cancer cells tend to use
aerobic glycolysis even in the presence of sufficient amounts of oxygen, converting
lactate to puruvate for ATP production (Warbourg effect). The present study aims to
investigate the metabolic profile in normal fibroblasts and cancer lung cell lines that were
incubated at conditions of hypoxia (1% Ο2), acidosis (ph 6.5) and also the combination
of these two stresses simulating the microenvironment of a tumor. The expression of the
most important proteins that control aerobic and anaerobic metabolism was studied using
the Western Blot analysis. The results indicate that under hypoxic conditions, cancer cells
increase the anaerobic usage of glucose while in normal fibroblasts the absorption and
usage of glucose increases but towards aerobic pathways.
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ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ G
ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΥΛΟΥΣ ΚΑΛΙΟΥ
Λογοθέτης Ε. Διοµήδης
Department of Physiology and Biophysics, Medical College of Virginia Campus, Sanger
Hall 3-038a, Virginia Commonwealth University, School of Medicine, 1101 E. Marshall
Street, Richmond, VA 23298-0551, USA
Μια ορισµένη κατηγορία καναλιών καλίου (GIRK) ενεργοποιείται από τις υποµονάδες
βγ των G πρωτεϊνών µέσω υποδοχέων Gi/o-πρωτεϊνών (Gi/oPCRs). Η ενεργοποίηση
αυτών των καναλιών παίζει σηµαντικό φυσιολογικό ρόλο, όπως στη µείωση του
καρδιακού ρυθµού (προκαλούµενη από την ακετυλοχολίνη που απελευθερώνεται από το
πνευµονογαστρικό νεύρο ενεργώντας µέσω µουσκαρινικών υποδοχέων Μ2) ή τη µείωση
της απελευθέρωσης της ντοπαµίνης στον εγκέφαλο (µεσολάβηση αυτοϋποδοχέων
ντοπαµίνης D2). Τα κανάλια GIRK χρησιµοποιούν φωσφοϊνοσιτίδια [στην κυτταρική
µεµβράνη, κυρίως ΡΙ (4,5) P2] για τη διατήρηση της δραστηριότητάς τους. Υδρόλυση
του ΡΙΡ2, που προκαλείται από διέγερση του Gq-συζευγµένων υποδοχέων (GqPCRs),
µειώνει την δραστικότητα διαύλων και ειναι υπεύθυνη για την απευαισθητοποίηση της
GIRK δραστικότητας που παρατηρείται σε κύτταρα των κόλπων της καρδιάς ή σε
ντοπαµινεργικούς νευρώνες στον εγκέφαλο. Έχουµε χρησιµοποιήσει GIRK τελεστές
εκφραζόµενους σε ετερόλογα κυτταρικά συστήµατα ως µόρια αναφοράς δραστικότητας
των Gi/o-συζευγµένων και Gq-συζευγµένων υποδοχέων. Το σύστηµα έκφρασης
ωοκυττάρων Xenopus laevis επιτρέπει την ανασύσταση αυτού του συστήµατος
σηµατοδότησης µε την ακριβή εισαγωγή mRNA του υποδοχέα, των G πρωτεΐνων και του
καναλιού. Έχουµε χρησιµοποιήσει αυτό το εξαιρετικά ευαίσθητο σύστηµα για τον
χαρακτηρισµό της δράσης των διαφορετικών προσδετών GPCR ως αγωνιστές,
ανταγωνιστές, αντίστροφους αγωνιστές και αλλοστερικούς τροποποιητές. Το σύστηµα
ωοκυττάρων Xenopus είναι επίσης ένα µοναδικό σύστηµα για λειτουργικό χαρακτηρισµό
ετεροµερών GPCRς. Οι µελέτες µας δύο ετεροµερών συµπλόκων GPCRς, του 5-ΗΤ2Α /
mGlu2 και του 5-ΗΤ2Α / D2, που εµπλέκονται στη σχιζοφρένεια, έδωσαν µη
αναµενόµενα αποτελέσµ ατα και αποκάλυψαν κοινούς µηχανισµούς δράσης των
αντιψυχωσικών φαρµάκων. Μελλοντικές έρευνες θα έχουν ως στόχο να σχεδιαστούν
φάρµακα που θα στοχεύουν ειδικά ετεροµερείς GPCRs τόσο για διαγνωστικές όσο και
θεραπευτικές χρήσεις.
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REGULATORS OF POTASSIUM CHANNEL ACTIVITY REPORT LIGAND
ACTION ON HETEROMERIC G PROTEIN COUPLED RECEPTORS
Logothetis E. Diomedes
Department of Physiology and Biophysics, Medical College of Virginia Campus, Sanger
Hall 3-038a, Virginia Commonwealth University, School of Medicine, 1101 E. Marshall
Street, Richmond, VA 23298-0551, USA
A certain class of potassium (GIRK) channels is activated by the βγ subunits of G
proteins via Gi/o-protein coupled receptors (Gi/oPCRs). Activation of these channels
plays important physiological roles, such as the decrease in heart rate (induced by
acetylcholine released by the vagus nerve acting via muscarinic M2 receptors) or the
decrease in dopamine release in the brain (mediated via dopamine D2 autoreceptors).
GIRK channels utilize phosphoinositides [in the plasma membrane mainly PI(4,5)P2] to
maintain their activity. Hydrolysis of PIP2, induced by stimulation of Gq-coupled
receptors (GqPCRs), reduces channel activity and accounts for the seconds-minutes
desensitization of GIRK activity seen in atrial cells of the heart or dopaminergic neurons
in the brain. We have utilized GIRK effectors expressed in heterologous cell systems as
reporters of Gi/o-coupled and Gq-coupled receptor activity. The Xenopus laevis oocyte
expression system allows reconstruction of this signaling system by precise injection of
receptor, G proteins and channel mRNAs. We have used this highly sensitive system to
characterize the action of different GPCR ligands as agonists, antagonists, inverse
agonists and allosteric modulators. The Xenopus oocyte system is also a unique system
for functional characterization of heteromeric GPCRs. Our studies of two heteromeric
GPCR complexes, the 5-HT2A/mGlu2 and the 5-HT2A/D2, involved in schizophrenia
have yielded unexpected results and revealed the unifying mechanisms of action of
antipsychotic drugs. Future directions will aim to design drugs that will specifically target
heteromeric GPCRs for both diagnostic as well as therapeutic uses.
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ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ CALCITONIN-GENE
RELATED PEPTIDES (CGRPs) ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΓΟΝΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Λούρος Νικόλαος Ν.1, Τσιολάκη Παρασκευή Λ.1, Λίτου Ζωή Ι.1, Χαµόδρακας
Ιωάννης Σ.1, Ιωαννίδης Βασίλειος2, Vali Dubravka2, Χαµόδρακας Σταύρος Ι.1,
Οικονοµίδου Βασιλική Α.1
1/Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Αθήνα 157 01, 2/Διεύθυνση Αναπτυξιακών προγραµµάτων, Micro2Gen Ε.Π.Ε.,
Τεχνολογικό Πάρκο Δηµόκριτος, Νεαπόλεως 27, Αγ. Παρασκευή, Αθήνα 15341
Η ανθρώπινη πεπτιδική ορ µόνη Calcitonin-gene related peptide (CGRP), µεγέθους 37
αµινοξικών καταλοίπων, εκφράζεται στους περιφεριακούς και κεντρικούς νευρώνες σε
δύο µορφές, γνωστές ως α-CGRP and β-CGRP, οι οποίες διαφέρουν σε µόνο 3 αµινοξικά
κατάλοιπα. Η βασική λειτουργία της ορ µόνης αυτής σχετίζεται µε την αγγειοδιαστολή
και την µεταφορά της αίσθησης του πόνου. Ταυτόχρονα, όταν εκφράζεται στους
κινητικούς νευρώνες του νωτιαίου µυελού, συµµετέχει στην επούλωση και ανάπλαση
του νευρικού ιστού µετά από τραυµατισµό. Τα CGRP πεπτίδια ανήκουν σε µια ο µάδα
πεπτιδικών ορµονών, που αποτελείται από την αµυλίνη (hIAPP), την καλσιτονίνη, την
αδρενοµεδουλίνη και την ιντερµεδίνη. Οι δύο πρώτες έχουν συσχετισθεί µε την
δηµιουργία αµυλοειδών εναποθέσεων που σχετίζονται µε τον διαβήτη τύπου ΙΙ και το
µυελώδες καρκίνωµα του θυρεοειδούς αδένα. Πειραµατικές µελέτες έχουν υποδείξει πως
ένα πεπτιδικό τµήµα της καλσιτονίνης εµφανίζει υψηλή τάση προς συσσωµάτωση και
συνεπώς συµµετέχει στον σχηµατισµό των αµυλοειδών ινιδίων της καλσιτονίνης. Με
βάση τα παραπάνω, συντέθηκε ένα πεπτίδιο-ανάλογο της οµόλογης περιοχής των CGRP
πεπτιδίων. Το πεπτίδιο αυτό µελετήθηκε πειραµ ατικά µε χρήση των µεθόδων
ηλεκτρονικής µικροσκοπίας διέλευσης, περίθλασης ακτίνων-Χ, φασµατοσκοπίας
υπερερύθρου (ATR FT-IR) και πολωτικής µικροσκοπίας. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα
υποδεικνύουν την τάση του πεπτιδίου για αυτοσυγκρότηση, οδηγώντας στο σχηµατισµό
ινιδίων µε χαρακτηριστικές αµυλοειδογόνες ιδιότητες. Συµπερασµατικά, τα
αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι όπως η αµυλίνη και η καλσιτονίνη, έτσι και τα CGRP
πεπτίδια πιθανώς οδηγούν στον σχηµατισµό αµυλοειδών ινιδίων.
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος 'Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα' του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός Έργου 11ΣΥΝ-1-1230).
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IDENTIFICATION OF AN “AGGREGATION-PRONE” SEGMENT OF THE
CALCITONIN-GENE RELATED PEPTIDES (CGRPs) WITH
AMYLOIDOGENIC PROPERTIES
Louros Nikolaos N.1, Tsiolaki Paraskevi L.1, Litou Zoi I.1, Hamodrakas Ioannis S.1,
Ioannidis Vasileios2, Vali Dubravka2, Hamodrakas Stavros J.1, Iconomidou
Vassiliki A.1
1/Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens,
Athens 157 01, 2/Development Programs Department, Micro2gen Ltd., Technology Park
NCSR Demokritos, Neapoleos 27, Ag. Paraskevi, Athens 15341
Calcitonin-gene related peptide (CGRP) is a 37 residue hormone, produced in both
peripheral and central neurons, in two forms, designated as α-CGRP and β-CGRP, which
in humans differ in 3 amino acids. It is a potent vasodilator that concurrently contributes
in transmission of pain. CGRP is derived mainly from motor neurons of the spinal cord
and is possibly associated with the regeneration of nervous tissue after injury. CGRP
peptides are members of the calcitonin family of peptides, consisting of amylin (hIAPP),
calcitonin, adrenomedullin and intermedin. The two former peptide hormones have been
extensively associated with the formation of amyloid fibrils, causing type II diabetes and
medullary thyroid carcinoma, respectively. Moreover, studies have portrayed a specific
segment of calcitonin with high aggregation propensity as important in the formation of
calcitonin derived amyloid fibrils. In this aspect, we have synthesized a peptide-analogue
corresponding to the homologous region of the CGRP peptide. The peptide was
experimentally examined utilizing transmission electron microscopy, X-ray fiber
diffraction, ATR FT-IR Spectroscopy, Congo red staining and polarizing microscopy.
Here, we present our experimental results indicating that the homologous region of both
forms of the CGRP peptide self-assembles into amyloid-like fibrils with characteristic
amyloidogenic properties, suggesting that the CGRP peptide also possibly forms amyloid
fibrils, similarly to calcitonin and hIAPP.
This research has been co-financed by the European Union (European Regional Development
Fund – ERDF) and Greek national funds through the Operational Program 'Competitiveness and
Entrepreneurship' of the National Strategic Reference Framework (NSRF) (Project code
11SYN-1-1230).
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΧΕΛΩΝΕΣ ΣΕ ΕΝΑ
ΜΕΤΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ:ΠΟΛΛΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΕΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
Μάζαρης Αντώνης
Tοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκη,
amazaris@bio.auth.gr
Με µια ιστορία που µετρά πάνω από 100 εκατοµµύρια έτη στον πλανήτη µας, οι
θαλάσσιες χελώνες αποτελούν χαρισµατικούς οργανισµ ούς απο τους οποίους
συνεχίζουµε να µαθαίνουµε. Καθώς το παγκόσµιο ενδιαφέρον για την κατάσταση και
προστασία των πληθυσµών των θαλάσσιων χελωνών αυξάνει συνεχώς, τα επτά είδη της
θαλάσσιας χελώνας συνεχίζουν να κατατάσσονται ως Κινδυνεύοντα ή Κρισίµως
Κινδυνεύοντα. Απο την άλλη, τα στοιχεία για τα παγκόσµια πληθυσµιακά πρότυπα
παραµένουν περιορισµένα, προσφέροντας µια µάλλον ασαφή εικόνα για το καθεστώς
διατήρησης των πληθυσµών, µε κάποιες πρόσφατες µελέτες να εµ φανίζουν
ενθαρρυντικές τάσεις αντικρούοντας αναφορές οι οποίες καταγράφουν σηµαντικές
µειώσεις άλλων πληθυσµών. Τι πραγµατικά όµως ισχύει; Απέδωσαν ή όχι οι πολύχρονες
προσπάθειες προστασίας στις παραλίες ωοτοκίας που κατανέµονται στα τροπικές και
υποτροπικές παραλίες του πλανήτη; Σε ποιο βαθµό οι προστατευόµενες περιοχές, ως το
ισχυρότερο εργαλείο των σύγχρονων κοινωνιών για την προστασία της βιοποικιλότητας,
κατάφεραν να ανταποκριθούν στις φωνές για προστασία; Γεγονός παραµένει ότι οι
θαλάσσιες χελώνες κατάφεραν και καταφέρνουν να επιβιώνουν. Ωστόσο, ως ένας
οργανισµός ο οποίος έχει ένα µεγάλο κύκλο ζωής, ο οποίος απαιτεί δεκαετίες ώσπου να
φτάσει σε ηλικία αναπαραγωγής και µε το φύλο των νεοσσών να καθορίζεται απο τη
θερµοκρασία του περιβάλλοντος, είναι πιθανό οι αλλαγές στο κλίµα του πλανήτη να
έχουν καταστροφικές συνέπειες. Έµφαση λοιπόν πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση νέων
ευέλικτων τεχνικών για τον προσδιορισµό των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στην
κατανοµή και συµπεριφορά των θαλάσσιων χελωνών.Ένα σύντοµο ταξίδι στην έρευνα,
µε τη βοήθεια εξειδικευµένων εργαλείων (µετα-αναλύσεις, µηχανιστικά µοντέλα,
µοντέλα ενεργειακού ισοζυγίου, µοντέλα κατανοµής ειδών, δεδοµένα δορυφορικής
παρακολούθησης), µας οδηγεί σε χρήσιµα συµπεράσµατα, ευχάριστες ανατροπές και
πολλά νέα ερωτήµατα.
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MODERN RESEARCH FOR SEA TURTLES IN A CHANGING PLANET:MANY
TURNOVERS AND PLENTY OF NEW CHALLENGES
Mazaris Antonios D.
Department of Ecology, School of Biology, Aristotle University of Thessalonikik, Greece,
amazaris@bio.auth.gr
Sea turtles represent charismatic megafauna which have populated the planet for more
than 100 million years. Although the global interest on the status and protection of sea
turtles is increasing, all seven species are still listed as endangered or critically
endangered. The evidence on the global population status remains limited offering a
rather vague picture on their conservation, with some recent studies presenting
encouraging increasing trends, opposing other studies that demonstrate pure evidence on
population declines. So what is actually happening? Are the conservation efforts at the
tropical and subtropical nesting sites efficient? To what degree, the protected areas, as the
main tool of modern societies to conserve biodiversity, have been proved effective for sea
turtle protection? The fact is that sea turtles have survived over several challenges and
threats, and are still present in the oceans of the planet. But given that we are talking
about a species with a long life span, that takes decades to reach age at maturity and with
sex of hatchlings determined by ambient temperature, it is extremely like that the
changing climate could have a significant impact upon their persistence. Under this
context, there is an increased need to assemble, integrate, and improve the most
promising approaches in order to improve our understanding on the impacts of climate
change upon sea turtle distribution and biology. A short journey on sea turtle research, by
the use of new methods and approaches (mechanistic models, dynamic energy models,
species distribution models, satellite tracking data), could lead us to some critical
conclusions, many turnovers and plenty of new challenges.
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ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ TRIPTYCHON ΤΗ ΔΡΑΣΗ
ΤΗΣ ΑΚΕΤΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΝΩΝ GCN5 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ARABIDOPSIS THALIANA;
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ try gcn5-1
Μακρής Αθανάσιος1, Πούλιος Στυλιανός1, Σαϊσανά Μαρίνα1, Doonan John2,
Βλαχονάσιος Κωνσταντίνος1
1/ Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα - 2/ National Plant Phenomics
Centre, Institute of Biological, Environmental & Rural Sciences, Aberystwyth University,
Gogerddan, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EE, UK
Ο µεταγραφικός παράγοντας TRIPTYCHON (TRY) είναι ένας αρνητικός ρυθµιστής της
ανάπτυξης του τριχώµατος των φύλλων στο Arabidopsis thaliana. Μεταλλάγµατα try
χαρακτηρίζονται από ο µάδες τριχιδίων, µε µικρότερο αριθµό τριχιδίων, τα οποία
εµφανίζουν αυξηµ ένη πλοειδία και πολλαπλές διακλαδώσεις . Ο µεταγραφικός
προσαρµοστής GCN5 είναι µια ακετυλοτρανσφεράση των ιστονών (ΗΑΤ) που
ακετυλιώνει κατάλοιπα λυσίνης στις ιστόνες Η3 και Η2Β και έχει συνδεθεί µε την
ενεργοποίηση της µεταγραφής. Τα µεταλλάγµατα gcn5-1 συµµετέχουν σε ποικίλες
αναπτυξιακές διεργασίες και επηρεάζουν το πρότυπο ανάπτυξης των τριχωµάτων. Στην
παρούσα εργασία, µελετήθηκε η επίδραση του GCN5 σε συνδυασµό µε το TRY στο
πρότυπο ανάπτυξης των τριχωµάτων του Arabidopsis thaliana. Για το σκοπό αυτό, έγινε
χαρακτηρισµός των διπλών ο µόζυγων µεταλλαγµάτων try gcn5-1. Τα τριχώµατα του
αγρίου τύπου (Col-0) στα δύο πρώτα ζεύγη φύλλων εµφανίζουν 3 διακλαδώσεις στην
επιφάνειά τους, ενώ τα µεταλλάγµατα gcn5-1 έχουν 1 ή 2 διακλαδώσεις και τα
µεταλλάγµατα try χαρακτηρίζονται από πολλαπλές (>3) διακλαδώσεις. Τα διπλά οµόζυγα
µεταλλάγµατα, χαρακτηρίζονται από τριχώµατα µε µειωµένο αριθµό πολλαπλών (>3)
διακλαδώσεων σε σχέση µε τα µεταλλάγµατα try, από λιγότερα τριχώµατα µε 1 ή 2
διακλαδώσεις σε σχέση µε τα µεταλλάγµατα gcn5-1 καθώς κι ένα µεγάλο αριθµό
τριχωµάτων µε 3 διακλαδώσεις . Ο ενδιάµ εσος φαινότυπος του προτύπου των
τριχωµάτων που εµφανίζεται στα διπλά µεταλλάγµατα φανερώνει µια πιθανή
αλληλεπίδραση των δύο παραγόντων και δείχνει πως τα γονίδια TRY και GCN5
συµµετέχουν σε ανεξάρτητα µονοπάτια.
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DOES TRANSCRIPTIONAL FACTOR TRIPTYCHON REQUIRE THE
FUNCTION OF HISTONE ACETYLTRANSFERASE GCN5 FOR TRICHOME
PATTERNING IN ARABIDOPSIS THALIANA? CHARACTERIZATION OF try
gcn5-1 DOUBLE MUTANTS
Makris Athanasios1, Poulios Stylianos1, Saisana Marina1, , Vlachonasios
Konstantinos1
1/ Department of Botany, School of Biology, Faculty of Science, Aristotle University of
Thessaloniki, 54124 Thessaloniki, Greece - 2/ National Plant Phenomics Centre, Institute
of Biological, Environmental & Rural Sciences, Aberystwyth University, Gogerddan,
Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EE, UK
The transcription factor TRIPTYCHON (TRY) is a negative regulator of the leaf
trichome patterning in Arabidopsis thaliana. The try mutants show characteristic trichome
clusters and fewer trichomes, with increased ploidy and multiple branches.
Transcriptional adaptor GCN5 is a histone acetyltransferase (HAT) that acetylates lysine
residues in H2 and H3B histones and is associated with transcriptional activation of
genes. The gcn5 mutants have pleiotropic developmental abnormalities and they also
affect trichome patterning. In this work, we studied the effect of GCN5 gene in
combination with TRY on the trichome patterning of Arabidopsis thaliana. Therefore, we
characterized the double homozygote mutants try gcn5. The wild type trichomes (Col-0)
display 3 branches on the surface of the first two leaf pairs, while the gcn5-1 mutants
show 1 to 2 branches and the try mutants show multiple (>3) branches. In the double
trygcn5-1 mutants plants, we observed fewer trichomes with multiple (<3) branches than
the try mutants, fewer trichomes with 1 to 2 branches than the gcn5 mutants and a large
number of 3-branched trichomes. The intermediate phenotype of trichome patterning
observed in the double mutant reveals a possible interaction between the two factors and
suggests that GCN5 and TRIPTYCHON act in independent pathways.
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Η ΡΑΝΟΛΑΖΙΝΗ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΧΑΛΑΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΡΔΙΠΙΝΗΣ ΣΕ
ΠΡΟΣΥΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ !1-ΑΔΡΕΝΕΡΓΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ
ΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΟΝΙΚΛΟΥ
Μαλαβάκη Χριστίνα, Χατζηευθυµίου Αποστολία, Στεφανίδης Ιωάννης,
Καρατζαφέρη Χριστίνα, Αηδονίδης Ισαάκ
1Εργαστήριο Νεφρολογίας, Τµήµα Ιατρικής, ΒΙΟΠΟΛΙΣ, Λάρισα, Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας, 2Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τµήµα Ιατρικής, ΒΙΟΠΟΛΙΣ, Λάρισα
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,3Οµάδα Φυσιολογίας και Μηχανικής Μυός, ΣΕΦΑΑ, Τρίκαλα,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Η ρανολαζίνη (ΡΑΝ), ένα νέο αντιστηθαγχικό φάρµακο µε αντιαρρυθµική δράση, έχει
βρεθεί ότι µπορεί να προκαλέσει χάλαση σε προσυσπώµενη αορτή µετά από διέγερση
των α1-αδρενεργικών υποδοχέων. Στόχος αυτής της µελέτης ήταν να διερευνήσει την
επίδραση της ΡΑΝ, της νικαρδιπίνης (ΝΙΚ), ως αναστολέα των τασεοεξαρτώµενων Lδιαύλων ασβεστίου, και του συνδυασµού ΡΑΝ+ΝΙΚ σε αορτικούς δακτυλίους κονίκλων.
Για τον σκοπό αυτό, αορτικοί δακτύλιοι (πλάτους 2-3 mm) τοποθετήθηκαν για
καταγραφή ισοµετρικής τάσης σε λουτρά διαπότισης που περιείχαν διάλυµα KrebsHenseleit. Η χάλαση που προκλήθηκε από τη ΡΑΝ (10-9-10-4 Μ), ΝΙΚ (10-9-10-5 Μ),
και ΡΑΝ+ΝΙΚ (3x10-6 Μ) µελετήθηκε σε προσυστελλόµενους µε φαινυλεφρίνη (Φ)
(3x10-6 Μ) δακτυλίους. Οι τιµές EC50 για ΡΑΝ και ΝΙΚ ήταν 6.5 x 10-6 Μ και Μ
1.4x10-5, αντίστοιχα. Η δράση της ΡAN ή ΝIΚ στα 65 min σε αορτικούς δακτυλίους που
είχαν προεπωαστεί µε Φ έδειξε ότι και οι δύο παράγοντες είχαν ένα διφασικό πρότυπο
χάλασης. Στα 35 λεπτά της επώασης, η ποσοστιαία επίδραση της ΡAN και NIΚ στη
χάλαση ήταν 23±3% και 14±4%, αντίστοιχα (Ν = 7, Ρ = NS, ΡAN vs NIΚ), ενώ o
συνδυασµός τους προκάλεσε χάλαση 34±4% (Ν =7, Ρ<0.01, ΡAN+NIΚ vs NIΚ). Στα 65
λεπτά επώασης η επίδραση της NIΚ επικράτησε προσεγγίζοντας τις τιµές του
συνδυασµού (Ρ<0.01, ΡAN+NIΚ vs ΡAN). Συµπερασµατικά, η πρόσθεση ΡAN σε NIΚ
προκάλεσε αθροιστική χάλαση σε δακτύλιους αορτής κονίκλων υποστηρίζοντας µια
συνεργική δράση της ΡΑΝ µέσω του µηχανισµού καταστολής των α1-αδρενεργικών
υποδοχέων.
Acknowledgements Christina Malavaki was supported by ‘‘IKY FELLOWSHIPS OF
EXCELLENCE FOR POSTGRADUATE STUDIES IN GREECE-SIEMENS PROGRAM’’. We
thank I. Makantasis for technical support.
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RANOLAZINE ENHANCES THE ANTI-VASOCONSTRICTORY EFFECT OF
NICARDIPINE IN ISOLATED RABBIT AORTA
Malavaki Christina J.1,2,, Hatziefthimiou Apostolia2 ,, Stefanidis Ioannis1.,,
Karatzaferi Christina3, Aidonidis Isaac 2
1Division of Nephrology, Medical School, University of Thessaly, Larissa, Greece,
2Laboratory of Physiology, Department of Medicine, School of Health Sciences,
University of Thessaly, Panepistimiou Str, 41500 BIOPOLIS Larissa, Greece, 3Muscle
Physiology & Mechanics Group, DPESS, University of Thessaly, Karyes 42100, Trikala,
Greece
Ranolazine (RAN), a new antianginal drug, has been found to possess vasorelaxant
effects predominantly mediated by a1-adrenergic receptor and calcium channel
antagonistic effects. This study examined the vasorelaxant effects of RAN, of nicardipine
(NIC), an L-type voltage-gated calcium channel antagonist (L-type VGCC), and of the
combination RAN+NIC on rabbit aortic rings. For that purpose, rabbit aortic rings (2-3
mm width) were mounted for isometric tension recording in organ baths containing
Krebs-Henseleit solution. The relaxant effect of RAN (10-9 to 10-4 M), NIC (10-9 to
10-5 M), and RAN+NIC (3x10-6 M) was studied on aortic rings precontracted with PE
(3x10-6 M). EC50 values for RAN and NIC were 6.5 x 10-6 M and 1.4x10-5 M,
respectively. The treatment of PE-precontracted aortic rings with either RAN or NIC up
to 65min showed that both agents had a biphasic pattern of relaxation. At 35 min of
incubation, the effects of RAN and NIC on relaxation were 23±3% and 14±4%,
respectively (N=7, P=NS, RAN vs NIC); their combination revealed a 34±4% relaxation
(N=7; P<0.01, RAN+NIC vs NIC). At 65 min the effect of NIC prevailed and tended to
approach values of the combination treatment (P<0.01, RAN+NIC vs RAN). In
conclusion, the combination of RAN and NIC caused a superior vasorelaxant effect
compared to RAN or NIC alone, supporting a potential synergistic effect. The finding
that RAN further increased relaxation of PE precontracted aorta when given on top of a
Ca+2 antagonist may strongly suggest the involvement of a1-adrenoreceptor blocking
mechanism. Such a possibility bears significance for further research towards new
pharmacological interventions to enhance vascular relaxation.
Acknowledgements Christina Malavaki was supported by ‘‘IKY FELLOWSHIPS OF
EXCELLENCE FOR POSTGRADUATE STUDIES IN GREECE-SIEMENS PROGRAM’’. We
thank I. Makantasis for technical support.
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Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣHΣ ΚΑΛΣΙΝΕΥΡΙΝΗΣ ΣΤΟΝ Aspergillus
nidulans
Μανώλη Μαρία-Τ., Espeso Eduardo A.
Τοµέας Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας, Κέντρο Βιολογικών Επιστηµών (CIB), CSIC,
Ramiro de Maeztu, 9, Μαδρίτη, 28040, Ισπανία
Η Καλσινευρίνη (CNA) είναι µια πρωτεϊνική φωσφατάση εξαρτώµενη από το ασβέστιο
και την καλµοδουλίνη (CaM). Αποτελείται από µία καταλυτική (CnaA) και µία
ρυθµιστική (CnaB), εξαρτώµενη από την πρόσδεση του ασβεστίου, υποµονάδα. Η CnaB
αποτελείται από τέσσερα σηµεία πρόσδεσης του ασβεστίου δοµής EF hand που
παρουσιάζουν πολλές ο µοιότητες µε την CaM. Η CNA µεσολαβεί στη σηµατοδότηση
του ασβεστίου σε πολλούς οργανισµούς µέσω της αποφωσφορυλίωσης σηµατοδοτών και
ρυθµιστικών πρωτεϊνών. Στους µύκητες ο µεταγραφικός παράγοντας (ΜΠ) δοµής
δακτύλων ψευδαργύρου , Crz (calcineurin regulated zinc finger) είναι ένας
αναγνωρισµένος στόχος της CNA. Ο ΜΠ CrzA (στον Aspergillus nidulans) απαιτείται
για την ανοχή υψηλών συγκεντρώσεων ασβεστίου και αλκαλινοποίησης του
περιβάλλοντος µέσου. Για την ενεργοποίηση της CNA απαιτείται η σύνδεση του
ασβεστίου στην CNAB και η αλληλεπίδραση της ενεργοποιηµένης από το ασβέστιο
CaM. Η ενεργοποίηση της CNA είναι παροδική. Αν η CNA είναι ενεργή σε µεγάλο
βαθµό, µπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή ενεργοποίηση των στόχων της . Η
αδρανοποίηση της CNA µπορεί να προκληθεί λόγω εξάντλησης των πηγών κυτοσολικού
ασβεστίου. Το δισθενές κατιόν µαγνήσιο παίζει σηµαντικό ρόλο στην απελευθέρωση του
ασβεστίου από την CNAB. Οι µεταλλάξεις στην CNAB έχουν χαρακτηριστεί ως
καταστολείς του φαινοτύπου ευαισθησίας στο ασβέστιο, που παρατηρείται στο
µετάλλαγµα που απουσιάζει το γονίδιο του CRZA (crzAΔ). Συγκεκριµένα, θα
µελετήσουµε µε περαιτέρω λεπτοµέρεια την επίδραση της µετάλλαξης cnaB2 στα
επίπεδα φοσφωρυλίωσης του ΜΠ CrzA. Το Μαγνήσιο και η Κυκλοσπορίνη, ένας
αναστολέας της φωσφατάσης καλσινευρίνη, επίσης καταστέλλουν τον φαινοτύπο crzAΔ.
Εποµένως, αναδεικνύεται ότι η παρατηρούµενη ευαισθησία στο ασβέστιο του crzAΔ
οφείλεται στην ανεξέλεγκτη και σε µεγάλο βαθµό δραστηριότητα της CNA. Τελικά,
προτείνουµε το σηµαντικό ρόλο που παίζει η ενεργοποίηση του ΜΠ CrzA στη ρύθµιση
της δραστηριότητας της CNA.
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REGULATION OF CALCINEURIN PHOSPHATASE ACTIVITY IN Aspergillus
nidulans
Manoli Maria T., Espeso Eduardo A.
Department of Cellular and Molecular Biology, Centro Investigaciones Biologicas,
CSIC, Ramiro de Maeztu, 9, Madrid, 28040, Spain
Calcineurin (CNA) is a calcium/calmolulin-dependent protein phosphatase consisting of
a catalytic (CnaA) and a Ca2+ -binding regulatory (CnaB) subunit. CnaB consists of four
EF-hand Ca2+ -binding sites and shares many similarities with calmodulin (CaM). CNA
mediates calcium signalling in many organisms through dephosphorylation of signalling
and regulatory proteins. In fungi a well known target of CNA is a transcription factor
(TF) named Crz, calcineurin-regulated-zinc finger. CrzA TF, in Aspergillus nidulans, is
required for tolerance to elevated concentrations of calcium and alkalinity. Activation of
CNA requires binding of calcium to the regulatory subunit and interaction with a
calcium-activated calmodulin. CNA activation is transient. An excess of CNA activity
could result in inadequate activation of its targets. Inactivation of CNA relies on calcium
depletion from cytoplasm. The divalent cation magnesium plays an important role on
calcium release from the regulatory unit CNAB. Mutations in CnaB have been identified
as suppressors of the calcium-sensitive phenotype caused by the null crzA allele. Here we
study in more detail the effect of cnaB2 mutation on the phosphorylation levels of TF
CrzA. Magnesium and Ciclosporin, an inhibitor of the phosphatase calcineurin pathway,
are also suppressors of null crzA phenotype. Our experiments demonstrate that calciumsensitivity displayed by a crzA! mutant strain results from excessive and deregulated
activity of CNA. Finally, we propose that CrzA activity is a necessary element for
regulating the activity of CNA.
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΙΟΝΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ: ΜΙΑ
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Μαργαρίτης Χ. Λουκάς
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
lmargar@biol.uoa.gr
Aντικείµενο της πολυδιάστατης αυτής µελέτης, που υλοποιείται εδώ και τρία συναπτά
έτη στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος ΘΑΛΗΣ MIS 375784, είναι η
αναζήτηση των πιθανών επιπτώσεων της µη ιονίζουσας ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας που εκπέµπεται από συσκευές της σύγχρονης ασύρµατης επικοινωνίας
(κινητά και ασύρµατα τηλέφωνα, ασύρµατα δίκτυα) σε πέντε πρότυπα βιολογικά
συστήµατα (ανθρώπινο δέρµα εθελοντών, τρωκτικά, έντοµα, σαύρες και νηµατώδεις).
Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιούνται διαφορετικές συνθήκες έκθεσης, καθώς επίσης και
διαφορετικές πειραµατικές προσεγγίσεις. Στο δέρµα ανθρώπου, µελετάται η διαδερµική
απώλεια νερού (Tewl, transepidermal water loss) και το οξειδωτικό στρες. Στα τρωκτικά,
η εµβρυογένεση, οι γνωστικές λειτουργίες (µάθηση και µνήµη), η δοµή, η έκφραση
γονιδίων και πρωτεϊνών του ιππόκαµπου του εγκεφάλου, η επαγωγή οξειδωτικού στρες
και απόπτωσης, καθώς επίσης και η ανοσολογική απόκριση. Στα έντοµα, η επαγωγή
οξειδωτικού στρες και κυτταρικού θανάτου και η γονιδιακή έκφραση κατά την
ωογένεση, η ικανότητα µάθησης και η βραχυπρόθεσµη µνήµη και τέλος η διάρκεια ζωής
τους. Στις σαύρες, η ανοσολογική απόκριση, η επαγωγή στρες, η ικανότητα αναγέννησης
της ουράς και η ποσότητα λιπιδίων και πρωτεϊνών στους ουραίους ιστούς. Στο νηµατώδη
σκώληκα, η διάρκεια ζωής, η αναπαραγωγική ικανότητα, η ανάπτυξή του, η λειτουργία
της µνήµης, η επαγωγή οξειδωτικού στρες και απόπτωσης και η γονιδιακή έκφραση. Για
την ακτινοβόληση χρησιµοποιήθηκαν: γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων, κινητό τηλέφωνο,
ασύρµατο τηλέφωνο τύπου DECT και ασύρµατο δίκτυο Wi-Fi µε διαφορετικές
συχνότητες, εντάσεις, διάρκεια έκθεσης και ρυθµό έκθεσης. Τα κύρια συµπεράσµατα της
έρευνας είναι: 1) µη γραµµική συσχέτιση βιολογικής επίδρασης και έντασης
ακτινοβολίας, αφού πολύ µικρές εντάσεις έχουν ίδια ή και µεγαλύτερη επίδραση από
υψηλότερες, 2) αύξηση Tewl στο δέρµα εθελοντών, 3) διαταραχή της βραχυπρόθεσµης
µνήµης, ενίοτε αντιστρεπτά αναλόγως της δόσης, 4) αύξηση παραγωγής δραστικών
ριζών οξυγόνου (ROS) συνοδευόµενες από επαγωγή κυτταρικού θανάτου κατά την
ωογένεση, 5) διαφορική έκφραση πρωτεϊνών, 6) διαφορική γονιδιακή έκφραση και 7)
µειωµένη ανοσολογική απόκριση. Συµπεραίνεται ότι οι παραπάνω επιπτώσεις µπορεί να
είναι δυνητικά επικίνδυνες για την ευζωία των ατόµων που χρησιµοποιούν συσκευές
ασύρµατης τεχνολογίας ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης και την ευαισθησία του κάθε
ατόµου στην ακτινοβολία.
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς
πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ –
Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. ΕΚΠΑ – MIS 375784: “Βιολογικές επιπτώσεις µη ιονίζουσας
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας: µια διεπιστηµονική προσέγγιση”. Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Λ.Χ. Μαργαρίτης.
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BIOLOGICAL EFFECTS OF NON IONIZING RADIATION: AN
INTERDISCIPLINARY APPROACH
Margaritis H. Lukas
Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens
lmargar@biol.uoa.gr
The objective of this multidimensional study, which is implemented the last three years,
in the framework of the research program THALIS MIS 375784, is to investigate the
possible effects of non-ionizing radiation (NIR) emitted from modern wireless
communication devices (mobile and cordless phones, Wi-Fi routers) in five biological
systems (human volunteers’ skin, rodents, insects, lizards and nematodes). In order to
achieve this scope, different exposure conditions and different experimental approaches
have been used. In human skin, the transepidermal water loss (Tewl) and oxidative stress
levels are evaluated. In rodents, embryogenesis, cognitive functions (learning and
memory) hippocampus structure, ultra-structure and chemistry, protein and gene
expression, oxidative stress and apoptosis, as well as immune response are studied. In
insects, ROS and apoptosis induction, as well as gene expression during oogenesis, short
term memory and lifespan are investigated. In lizards, immune system response, stress,
tail regeneration and lipid and protein content have been analyzed. In nematodes,
lifespan, reproduction, development, oxidative stress and apoptosis and also gene
expression were studied. The electromagnetic radiation exposure devices included, a
radio frequency signal generator, mobile phones, wireless DECT phones and Wi-Fi
router, emitting at different frequencies, intensities, durations and repetition rates. The
main conclusions of this research effort are summarized as follows: 1) there is no linear
correlation between biological response and intensity of radiation since even very small
intensities can trigger bigger bioeffectiveness than higher ones, 2) tewl can be affected in
the human skin depending on the dose, 3) cognitive functions are impaired, depending on
the dose in a reversible manner, 4) ROS increase and cell death induction are caused
during oogenesis in insects, 5) protein expression changes, 6) gene expression profile
alterations and 7) immune response decrease take place. It is concluded that these effects
may be potentially harmful for human health depending on the exposure conditions and
the sensitivity of each person to radiation exposure.
This research has been co-financed by the European Union (ESF) and Greek national funds
through the Operational Program “Education and Lifelong Learning” of the NSRF – Research
Funding Program: THALES. Investing in knowledge society through the European Social Fund.
“UoA – MIS 375784 – Biological effects of non - ionizing electromagnetic fields: a
multidisciplinary approach” coordinated by L.H. Margaritis.
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Ματσίνγκο Χ.Σ, Κατσιάπη Μ., Στεφανίδου Ν., Μουστάκα-Γούνη Μ.
Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24, Θεσσαλονίκη
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας του νερού σε
παράκτιες θέσεις του Θερµαϊκού Κόλπου κατά την περίοδο Οκτώβριος-Νοέµβριος 2014
µε βάση το φυτοπλαγκτό και σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/
ΕΕ. Επιπρόσθετα πραγµατοποιήθηκε η εκτίµηση της βιοποικιλότητας ως προς τα είδη
του φυτοπλαγκτού στις θέσεις δειγµατοληψίας εφαρµόζοντας τον δείκτη ποικιλότητας
Shannon-Wiener (Η). Τα Διάτοµα (Cylindrotheca closterium, Pseudo-nitzschia spp.,
Cerataulina pelagica) και τα Κρυπτοφύκη (Rhodomona ssp) ήταν οι κυρίαρχες
ταξινοµικές ο µάδες και στις 3 θέσεις (Λευκός Πύργος, Λιµάνι, Αγγελοχώρι). Για την
εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας χρησιµοποιήθηκαν οι µετρικές βιοµάζα (βιοόγκος)
και ανθίσεις φυτοπλαγκτού. Σε κάθε περίπτωση οι τιµές βιοµάζας ξεπέρασαν το όριο
Καλής/Μέτριας (0,7mg/l) ποιότητας όπως ορίζεται για τα παράκτια ύδατα των
µεσογειακών χωρών που ανήκουν στον Τύπο ΙΙ (αλατότητα 34,5-37,5‰). Χαµηλότερες
τιµές βιοµάζας καταγράφηκαν µόνο στις 12.11.2014 στη θέση Αγγελοχώρι και στις
20.11.2014 στη θέση Λευκός Πύργος. Όσον αφορά τις ανθίσεις, παρατηρήθηκαν και στις
3 θέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια των δειγµατοληψιών. Yψηλότερος αριθµός ειδών
καταγράφηκε στην θέση Λευκός Πύργος (88) και χαµηλότερος στη θέση Αγγελοχώρι
(59). Oι τιµές του δείκτη Shannon-Wienerµε βάση την αφθονία κυµάνθηκαν από 1,41
έως 2,36 και βρέθηκε να επηρεάζονται περισσότερο από τον πλούτο των ειδών (S).
Συνολικά, η θέση Αγγελοχώρι εµφάνισε την χαµηλότερη βιοποικιλότητα ενώ οι θέσεις
Λιµάνι και Λευκός Πύργος υπερείχαν.
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PRELIMINARY ECOLOGICAL WATER QUALITY ASSESSMENT OF
COASTAL AREA OF THERMAIKOS BAY (AEGEAN SEA) BASED ON
PHYTOPLANKTON
Matsinko Ch.S., Katsiapi M., Stefanidou N., Moustaka-Gouni M.
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124
Thessaloniki, Greece
The aim of the present study was to assess the ecological water quality of coastal area of
Thermaikos bay during the period October-November 2014, based on phytoplankton and
according to the Water Framework Directive 2000/60/EU. Additionally, biodiversity of
phytoplankton was expressed by the Shannon-Wiener diversity index (H) considering the
abundance values. Diatoms (Cylindrotheca closterium, Pseudo-nitzschia spp., Cerataulina
pelagica) together with cryptophytes (Rhodomona ssp.) were the dominant phytoplankton
groups at three coastal sites (White Tower, Port and Aggelochori). The metrics used for
the assessment were phytoplankton biomass (biovolume) and blooms. The three sites
were classified at Type II coastal waters according to salinity (34,5-37,5‰). Estimated
biomass values of the three sites were higher than Good/ Moderate boundary (0.7mg/l)
during the study period. Lower biomass values were recorded only on 12.11.2014 at
Aggelochori site and on 20.11.2014 at White Tower site. Blooms were observed at three
coastal sites during all the study period. Highest number of species was recorded at White
Tower site (88) and lowest at Aggelochori (59). Shannon-wiener values varied from 1,41
to 2,36 and were found to be more affected by number of species (S). In conclusion, the
maximal biodiversity was appeared at White Tower and Port sites while the minimal at
Aggelochori site.
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Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ PPARβ/δ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ
ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Μελλίδης Κυριάκος1, Γαλάτου Ελευθερία1, Σακελλαρίου Ελένη1, Μαυροειδής
Μανώλης2, Καπετανάκη Γιασεµή2, Λάζου Αντιγόνη1
1/Εργαστήριο Φυσιολογίας ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης- 2/Κέντρο Βασικής Έρευνας, ΙΙΒΕΑΑ
Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί την κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιµότητας σε
παγκόσµιο επίπεδο. Οι ποντικοί χωρίς δεσµίνη (des-/-) αναπτύσσουν διατατική
µυοκαρδιοπάθεια που χαρακτηρίζεται από οξεία φλεγµονώδη απόκριση, εκτεταµένο
θάνατο των καρδιοµυοκυττάρων, ίνωση, αποτιτάνωση και καρδιακή ανεπάρκεια. Εκτός
από το ρόλο τους στη µεταγραφική ρύθµιση του ενεργειακού µεταβολισµού, οι πυρηνικοί
υποδοχείς PPARs έχουν αντι-φλεγµονώδη, αντι-οξειδωτική και αντι-αποπτωτική δράση
στην καρδιά. Σε αυτή την εργασία, επιδιώξαµε να προσδιορίσουµε αν η ενεργοποίηση
του PPARβ/δ µπορεί να βελτιώσει την οξεία φλεγµονώδη απόκριση καθώς και το θάνατο
των καρδιοµυοκυττάρων που παρατηρείται σε ποντικούς des -/-. Οι ποντικοί
υποβλήθηκαν σε αγωγή µε τον ειδικό προσδέτη του PPARβ/δ GW0742 (3 mg/kg/24
ώρες) από την 16η έως την 24η ηµέρα µετά τη γέννηση τους. Την 25η ηµέρα οι καρδιές
αφαιρέθηκαν και προσδιορίστηκε το ποσοστό αποτιτάνωσης καθώς και τα επίπεδα
έκφρασης του mRNA των IL1β και ΤNFα. Επίσης προσδιορίστηκαν µε ανοσοστύπωση
τα επίπεδα πρωτεινών αυτοφαγίας (LC3b, p62 και Beclin-1) καθώς και προ-αποπτωτικών
και αντι-αποπτωτικών πρωτεινών (Βax και Bcl-2). Μετά τη χορήγηση GW0742,
παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση της φλεγµονής και της αποτιτάνωσης καθώς και των
επιπέδων έκφρασης του mRNA των IL-1β και TNFα σε σύγκριση µε τα ζώα des -/-.
Επιπλέον, η χορήγηση του GW0742 είχε ως αποτέλεσµα την αναστολή της αυτοφαγίας
και την αύξηση της πρωτεΐνης Bcl-2 στην καρδιά. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι η
ενεργοποίηση του ΡΡΑRβ/δ έχει προστατευτική δράση στην καρδιά των ποντικών
(des-/-) βελτιώνοντας τη φλεγµονή και την κυτταρική βλάβη.
Η εργασία αυτή έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο - ΕΚΤ ) και Ελληνικά εθνικά κονδύλια του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
( ΕΣΠΑ ) - Ερευνητικό Πρόγραµµα Χρηµατοδότησης Συνεργασία.
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ACTIVATION OF PPARΒ/Δ ATTENUATES CARDIAC TISSUE DAMAGE AND
INFLAMMATION IN A HEART FAILURE MOUSE MODEL
Mellidis Kyriakos1, Galatou Eleftheria1, Sakellariou Eleni1, Mavroidis Manolis2,
Capetanaki Yassemi2, Lazou Antigone1
1/Lab of Animal Physiology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki
Greece- 2/Center of Basic Research , Biomedical Research Foundation Academy of
Athens Greece
Heart failure is the leading cause of morbidity and mortality worldwide and the
development of strategies for the management of the disease remain challenging. Mice
null for desmin (Des -/-) develop dilated cardiomyopathy characterized by an acute
inflammatory reaction, extensive cardiomyocyte death, fibrosis, calcification and
eventual heart failure. Apart from their role in the transcriptional regulation of lipid and
energy metabolism, peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) have been
shown to exert anti-inflammatory, anti-oxidant and anti-apoptotic effects in heart. In this
study, we sought to determine whether activation of PPARβ/δ can ameliorate the acute
inflammatory response, cardiomyocyte death observed in des-/- mice. Mice were treated
with PPARβ/δ ligand GW0742 (3mg/kg were injected intraperitoneally every 24 h) from
day 16 to 24 after birth. On day 25 the hearts were excised and the calcification,
replacement index as well as cytokine mRNA expression levels were determined.
Autophagy markers (LC3b p62 and beclin) and apoptosis related protein levels (Bax,
Bcl-2) were also determined by immunoblotting. Considerable reduction of calcification
and inflammation as well as IL-1β and TNFα mRNA expression levels was observed in
the heart of GW0742-treated des -/- mice compared with the non-treated animals.
Furthermore, treatment of des -/- mice with GW0742 resulted in inhibition of autophagy
and up-regulation of cardiac Bcl-2 protein while the levels of Bax remained constant
compared with the non-treated mice. These results demonstrate that activation of PPARβ/
δ protects against cardiomyocyte death and development of inflammation in desmin null
mice myocardium leading to the amelioration of cardiac tissue damage.
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund – ESF) and
Greek national funds of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding
Program Cooperation.
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Η TGF-β, Act & BMP ΕΠΑΓΩΜΕΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗ
ΜΕΤΑΓΕΝΕΘΛΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Μεντώνης Βασίλειος1,2, Σουντουλίδης Αλέξανδρος2, Σταυρόπουλος Αθανάσιος2,
Σιδεράς Πασχάλης2, Μαρουλάκου Ιωάννα1
1/ Εργαστήριο Γενετικής Καρκίνου και Επίκτητων Νοσηµάτων, Τµήµα Μοριακής
Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Πανεπιστηµιούπολη
Δραγάνας, Αλεξανδρούπολη 68100, Ελλάδα - 2/ Εργαστήριο Ανοσολογίας, Κέντρο
Κλινικής, Πειραµατικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυµα
Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών, Σωρανού Εφεσίου 4, Παπάγος 11527,
Αττική, Ελλάδα
Ο µαστός, καίριο χαρακτηριστικό των θηλαστικών, αποτελεί ένα δυναµικό όργανο το
οποίο υποβάλλεται σε συνεχείς αλλαγές κατά τη διάρκεια της ζωής επηρεαζόµενος από
ορµόνες όπως τα οιστρογόνα, η προγεστερόνη και η προλακτίνη. Διαδέχοντας την
εµβρυική ανάπτυξη, οι µεταγενέθλιες αλλαγές χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη των
αγωγών στην εφηβεία, τη δηµιουργία και ανάπτυξη των αδενοκυψελίδων κατά την
εγκυµοσύνη και γαλουχία καθώς και τη κατακρίµνηση των δοµών αυτών µαζί µε
αναδόµηση του ιστού στην υποστροφή. Καθοριστικής σηµασίας στην ανάπτυξη του
µαστού θεωρείται η συνεισφορά µελών της Υπεροικογένειας των Παραγόντων
Μεταµόρφωσης-β (TGF-β). Οι TGF-βs είναι εξελικτικά συντηρηµένοι πολυπεπτιδικοί
αυξητικοί παράγοντες που ενορχηστρώνουν πλήθος βιολογικών διαδικασιών όπως η
εγκαθίδρυση του σωµατικού προτύπου και η αναδόµηση ιστών. Μέλη της
υπεροικογένειας όπως οι TGF-β, οι Ακτιβίνες (Act) και οι Μορφογενετικές Πρωτεΐνες
των Οστών (BMPs) έχει δειχθεί πως διαδραµατίζουν ένα παράδοξο ρόλο στο καρκίνο
λειτουργώντας τόσο σαν ογκοκαταστολείς όσο σαν επαγωγείς καρκινωµάτων. Στόχος της
παρούσας εργασίας είναι η εδραίωση ενός λειτουργικού µοντέλου το οποίο θα
επαληθεύσει όλες τις υποθέσεις που αναφέρονται σε TGF-β επαγώµενη σηµατοδότηση
κατά τη µεταγενέθλια ανάπτυξη του µαστού σε συγκεκριµένο χωροχρονικό και
κυτταρικό επίπεδο. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, χρησιµοποιήθηκαν διπλά
διαγονιδιακοί παρθένοι θηλυκοί µύες, οι οποίοι εξέφραζαν το γονίδιο της πράσινης
φθορίζουσας πρωτεΐνης υπό τον έλεγχο του υποκινητή της αλληλουχίας απόκρισης σε
σηµατοδοτικά µονοπάτια επαγώµενα από τις µορφογενετικές πρωτεΐνες των οστών και
το γονίδιο της κόκκινης φθορίζουσας πρωτεΐνης υπό τον έλεγχο του υποκινητή της
αλληλουχίας απόκρισης σε σηµατοδοτικά µονοπάτια επαγώµενα από παράγοντες
µεταµόρφωσης-β ή/και ακτιβίνες. Τα αποτελέσµατά µας υποδεικνύουν ΒΜΡ επαγώµενη
σηµατοδότηση κατά τη δηµιουργία διακλαδώσεων στην εφηβεία ενώ TGF-β επαγώµενα
µονοπάτια απαντούν κατά τη γαλουχία και την υποστροφή. Η έρευνά µας θα
προσπαθήσει να απαντήσει ερωτήµατα που σχετίζονται µε το ρόλο των TGF-β
σηµατοδοτικών µονοπατιών κατά την µεταγενέθλια ανάπτυξη και τον καρκίνο του
µαστού.
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TGF-β, Act & BMP MEDIATED SIGNALLING DURING POSTNATAL
MAMMARY GLAND DEVELOPMENT
Mentonis Vassileios1,2, Sountoulidis Alexandros2, Stavropoulos Athanasios2,
Sideras Paschalis2, Maroulakou Ioanna1
1/ Lab of Cancer Genetics and Acquired Diseases, Department of Molecular Biology and
Genetics, Democritus University of Thrace, Dragana Campus, Alexandroupolis 68100,
Greece - 2/ Lab of Immunology, Centre of Clinical, Experimental Surgery and
Translational Research, Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens,
Soranou Efessiou 4, Papagos 11527, Attica, Greece
The mammary gland, a defining feature of all mammals, is a dynamic organ undergoing
changes throughout life influenced by hormones such as oestrogen, progesterone and
prolactin. Following embryonic development, these postnatal changes include ductal tree
development during puberty, lobuloalveolar formation and development during
pregnancy and lactation as well as lobuloalveolar degradation and tissue remodeling
during involution. Key contributors in mammary gland development are members of the
Transforming Growth Factor-β (TGF-β) superfamily of proteins. The TGF-βs are
evolutionally preserved polypeptide growth factors orchestrating numerous biological
processes as diverse as body plan patterning and tissue remodeling. Members of the
superfamily, including TGF-βs themselves, Activins (Act) and Bone Morphogenetic
Proteins (BMPs) are found to have a paradoxal role in cancer acting both as tumor
suppressors and promoters according to the stage of the disease. This work aims to
establish a functional model which will link evidence hinting TGF-β mediated signalling
pathways during postnatal mammary gland development in a spatiotemporal and cell
specific manner. To do so, we utilised double transgenic virgin female mice which
expressed the enhanced green fluorescent protein (eGFP) under the control of a BMP
Responsive Element (BRE) to directly visualise activation of the canonical BMPpathway and the red fluorescent protein (RFP) under the control of a TGF-β/Act
Responsive Element (TRE) to directly visualise activation of the canonical TGF-β/Actpathway. Our results demonstrate BMP mediated signalling during braching formation
taking place in ductal development while TGF-β mediated signalling takes place during
lactation and involution. Our work will attempt to address questions regarding the role of
TGF-β signalling pathways during postnatal mammary gland development and breast
cancer.
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ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΑΛΑΤΟΣ ΣΤΗ
ΡΕΤΣΙΝΟΛΑΔΙΑ (RICINUS COMMUNIS)
Μερκουρόπουλος Γεώργιος, Παπαγαβριήλ Φωτεινή, Καπάζογλου Αλίκη, Δρόσου
Βικτωρία, Χιλιώτη Ζωή
Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων Βιοεπιστηµών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη
Η ρετσινολαδιά (Ricinus communis) είναι µέλος της οικογένειας των ευφορβιιδών
(Euphorbiaceae). Η ανακριβής και παραπλανητική κοινή ονοµασία στην αγγλική γλώσσα
(castor bean) έχει προταθεί να τροποποιηθεί σε «castor plant» δεδοµένου ότι δεν
πρόκειται για ψυχανθές είδος. Πρόκειται για ένα καλλιεργούµενο είδος που παράγει
υψηλής ποιότητας µη-εδώδιµο έλαιο το οποίο αποτελεί υλικό για πολλές βιοµηχανικές
χρήσεις συµµετέχοντας στην παραγωγή πλειάδας προϊόντων στα βιοκαύσιµα, λιπαντικά,
βαφές, φαρµακευτικά προϊόντα, καλλυντικά, σαπούνια και κλωστοϋφαντουργία. Ως
τόποι προέλευσης έχουν προταθεί άνυδρες και ηµι-άνυδρες περιοχές όπως η Αιθιοπία, η
Αραβία, η Ινδία και η Κίνα. Ωστόσο, η ικανότητά του να προσαρµόζεται άριστα σε
εύκρατα κλίµατα αποτέλεσε τη βάση για την διάδοσή του είτε ως καλλιεργούµενο φυτό
είτε ως ζιζάνιο σε πολλές χώρες. Στην παρούσα µελέτη, ώριµα φυτά από τρεις
ελληνικούς και έναν ινδικό γενότυπο ρετσινολαδιάς υποβλήθηκαν σε καταπόνηση
υψηλής αλατότητας. Τα φυτά αναπτύχθηκαν σε θαλάµους ανάπτυξης σε θερµοκρασία
240C, σε περιβάλλον µε 80% υγρασία αέρος και φωτοπερίοδο 16 ωρών. Πριν την έναρξη
του πειράµατος αφέθηκαν χωρίς πότισµα για πέντε µέρες. Στη συνέχεια, ποτίστηκαν είτε
µε νερό (φυτά µάρτυρες) είτε µε διάλυµα 200mΜ NaCl (πειραµατικά φυτά). Η εφαρµογή
του ποτίσµατος πραγµατοποιήθηκε µέσω των ριζών αποφεύγοντας την άµεση επαφή µε
τα αέρια µέρη των φυτών. Συλλέχθηκαν φύλλα σε διαφορετικά χρονικά σηµεία µε τρόπο
ώστε να διερευνηθούν τόσο οι πρώϊµες όσο και οι όψι µες γονιδιακές αντιδράσεις. Τα
δείγµατα αρχικά αποθηκεύτηκαν στους -800C ενώ στη συνέχεια εκχυλίστηκε ολικό
RNA, συντέθηκε cDNA και διερευνήθηκε η έκφραση γονιδίων που συµµετέχουν σε
µονοπάτια µεταγωγής σήµατος στα φυτά όπως οι πρωτεΐνικές κινάσες MAPK. Τα
αποτελέσµατά µας αποτελούν µία συγκριτική προσέγγιση η οποία επιτρέπει την
ανίχνευση διαφοροποιήσεων µεταξύ γενοτύπων, πληροφορία χρήσιµη για µελλοντικά
βελτιωτικά προγράµµατα.
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EXPRESSION PROFILE OF SIGNAL TRANSDUCTION GENES IN RICINUS
COMMUNIS VARIETIES UPON SALINITY STRESS
Merkouropoulos Georgios, Papagavriil Foteini, Kapazoglou Aliki, Drosou Victoria,
Hillioti Zoe
Institute of Applied Biosciences, Centre for Research and Technology Hellas (CERTH),
57001 Thermi, Thessaloniki
Ricinus communis is a member of the Euphorbiaceae family. The inaccurate and
deceiving common annotation as castor bean has been recently suggested to change into
castor plant. It is a crop that produces high quality non-edible oil which is widely used in
the industry sector to manufacture more than 700 products such as biofuels, lubricants,
paints, pharmaceuticals, cosmetics, soaps and textiles. Castor plant originates from arid
and semi-arid areas (Ethiopia, Arabia, India, China); nonetheless, due to its great ability
to adapt in temperate climates it is found, either as a crop or as a weed, in many
countries. In the current study, we have subjected three Greek and one Indian castor plant
varieties to salinity stress. During the experiment, the plants were growing independently
in pods in growth chambers at 240C, 80% humidity, and under a 16/8 light/dark cycle. At
their maturity, they were left unwatered for five days in order to drain the soil water and
then they were watered either with tap water (control plants) or with 200mΜ NaCl (salttreated plants). In both cases, the watering solution was supplied through the roots in
order to avoid direct contact with the aerial tissues. Leaf samples were collected from
different time points aiming to explore early and late plant reactions, and were stored at
-800C until total RNA was extracted. cDNA synthesis was followed and then gene
expression profiling studies were performed investigating the expression of genes known
to be involved in signaling pathways, such as those in the MAPK cascades. Our results
represent a comparative approach enabling the detection of individual differentiations
among various genotypes, providing a baseline for genotype evaluation and future
breeding programs.
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Η ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ ΟΣΜΗ ΤΟΥ «ΘΥΜΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΕΡΠΥΛΛΟΥ» ΣΤΑ
ΦΥΤΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μερτζανίδης Δηµήτριος1, Κουρέας Δηµήτριος2, Καρούσου Ρεγγίνα3, Χανλίδου
Έφη3, Λαναράς Θωµάς3, Κοκκίνη Στυλιανή3
1/Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική
Εκµετάλλευση Αυτοφυών Φυτών», Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα - 2/Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Λονδίνο,
Ηνωµένο Βασίλειο - 3/Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Ο θύµος (Thymbra capitata) και ο έρπυλλος (είδη του γένους Thymus) είναι
µορφολογικά διακριτά, αυτοφυή φυτά της ελληνικής χλωρίδας ευρέως γνωστά και
πολλαπλώς χρησιµοποιούµενα από την αρχαιότητα. Αναφερόµενα ως θεραπευτικά από
τον Διοσκουρίδη, αποτέλεσαν για πολλούς αιώνες αντικείµενο ερευνητικής αναζήτησης
από τους ευρωπαίους βοτανικούς. Προσεγγίζεται η σύγχρονη γνώση όπως προκύπτει
µέσα από ερευνητικά δηµοσιεύµατα, για την ένταση [περιεκτικότητα σε αιθέριο έλαιο
(ΑΕ) ως mL 100g-1 DW] και τον τύπο (% σύσταση ΑΕ) της οσµής σε σχέση µε τη
γεωγραφική τους κατανοµή στα φυτογεωγραφικά διαµερίσµατα (ΦΔ) της Ελλάδας. Στις
περιπτώσεις που αυτά συνυπάρχουν στο ίδιο ΦΔ είναι οικολογικά αποµονωµένα, µε τον
θύµο να φύεται σε περιοχές που επικρατούν τα Μεσογειακά φρύγανα και τον έρπυλλο σε
ποικίλα ενδιαιτήµατα από τα Μεσογειακά λιβάδια µέχρι τη βλάστηση των υψηλών
ορέων. Μεγαλύτερη ένταση οσµής έχουν τα φυτά του Thymbra capitata (Μ.Ο.
περιεκτικότητας σε ΑΕ 3,46 ±1,51) µε τις υψηλότερες τιµές (µέχρι 6,55%) να έχουν
καταγραφεί στο ΦΔ του Ανατολικού Αιγαίου. Τα είδη του γένους Thymus έχουν
χαµηλότερης έντασης οσµή (Μ.Ο. περιεκτικότητας σε ΑΕ 1,36±0,92) µε τις υψηλότερες
τιµές στο ΦΔ της Νότιας Πίνδου (µέχρι 4,96% στο Thymus leucospermus). Ο θύµος έχει
οσµή ρίγανης (κύριο συστατικό ΑΕ η καρβακρόλη) ή θυµαριού (θυµόλη), οσµές που
συναντώνται και στον έρπυλλο. Εξαιρετικά ποικίλα ως προς τον τύπο της οσµής είναι τα
φυτά του έρπυλλου, µια και στα είδη του γένους Thymus συναντάται επιπλέον ο τύπος
της «λουλουδένιας» οσµής (κυριαρχούν άκυκλες ενώσεις) καθώς και ποικίλες οσµές που
οφείλονται στην κυρίαρχη παρουσία σεσκιτερπενικών ενώσεων. Η µεγαλύτερη
ποικιλότητα οσµών συναντάται στα φυτά του έρπυλλου που φύονται στα ΦΔ της
ηπειρωτικής και Βόρειας Ελλάδας.
Ευχαριστίες για την οικονοµική υποστήριξη: ΕΣΠΑ - Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο της
Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ (NATURAL AROMA- 4204)
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THE AROMATIC SMELLS OF “THYMOS” AND “ERPYLLOS” IN THE
GREEK FLORISTIC REGIONS
Mertzanidis Dimitrios1, Koureas Dimitrios2, Karousou Regina3, Chanlidou Efi3,
Lanaras Thomas3, Kokkini Styliani3
1/Postgraduate Studies Programme “Conservation of Biodiversity and Sustainable
Exploitation of Native Plants”, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
GR-541 24 Thessaloniki, Greece - 2/Natural History Museum, London, United Kingdom 3/Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, GR-541
24 Thessaloniki, Greece
Thymos (Thymbra capitata) and erpyllos (species of the genus Thymus) are
morphologically distinct, native plants of the Greek flora which are widely known and
used in many ways since ancient times. Reported as therapeutic by Dioscourides, they
have been for centuries the main subject of research by European botanists. Modern
knowledge is approached through research publications with the aim to find out if the
their smell intensity [essential oil (EO) content as mL 100g-1 DW] and type (% EO
composition) is related to their occurrence in the floristic regions (FR) of Greece. The
two plants are ecologically isolated, with thymos growing in areas dominated by
Mediterranean phrygana and erpyllos growing in a variety of habitats from
Mediterranean grasslands to high mountains vegetation. Plants of Thymbra capitata are
strongly aromatic (AVG EO content 3,46 ± 1,51); the highest values of EO content (up to
6.55%) reported in the FR of East Aegean. Thymus species have lower smell intensity
(AVG EO content 1,36 ± 0,92); the highest EO content recorded in the FR of South
Pindos (up to 4.96% in Thymus leucospermus). Thymos may have an oregano- (due to
the high participation of carvacrol in the EO composition) or thyme-type (due to thymol)
smell. Both smell-types are also found in erpyllos. Besides, a variety of smell types have
been encountered in Thymus species due to the dominant occurrence in their EOs of
acyclic monoterpenes or a variety of sesquiterpenes. The highest diversity of smell-type
is recorded in erpyllos plants growing in the FR of Mainland and Northern Greece.
Financially supported by the National Strategic Reference Framework (NSRF), Research
Funding Programme of the Action ARISTEIA II (NATURAL AROMA-4204)
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ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ
ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ
Μεσάρης Αλέξανδρος, Παπαζαφείρη Παναγιώτα
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Η διαδικασία της γήρανσης προκαλεί σταδιακή µείωση της διατήρησης της οµοιόστασης
όλων των ιστών και των οργάνων και συµβάλει σε διαταραχές που σχετίζονται µε την
ηλικία όπως η παθολογική συσσώρευση πρωτεϊνών στο κύτταρο. Το ανάλογο της
γλυκόζης 2-δεόξυ-D-γλυκόζη (2-DG) αναστέλλει την ανάπτυξη των κυττάρων και
χρησιµοποιείται ευρέως ως ένας γλυκολυτικός αναστολέας για τη µελέτη της
µεταβολικής δραστηριότητας των κυττάρων όσον αφορά στον καρκίνο, στο
νευροεκφυλισµό και στην γήρανση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι
πολλές επιδηµιολογικές µελέτες έχουν δείξει σαφή συσχέτιση µεταξύ διαβήτη και
αυξηµένου κινδύνου ανάπτυξης της νόσου του Αλτσχάιµερ. Έχουν προταθεί
διαφορετικοί µηχανισµοί µερικοί από τους οποιούς είναι : η ανοχή, αλλά και η
ανεπάρκεια ινσουλίνης, η µειωµένη ενεργότητα του υποδοχέα ινσουλίνης, αλλά και
µειωµένη σηµατοδότηση . Στην παρούσα µελέτη χρησιµ οποιήθηκαν πρωτογενείς
καλλιέργειες φυσιολογικών ανθρώπινων ινοβλαστών για να συγκριθούν οι αποκρίσεις
νεαρών και γερασµένων κυττάρων σε συνθήκες στέρησης γλυκόζης/ορού. Επίσης,
εξετάστηκε ο πιθανός προστατευτικός ρόλος του θρεπτικού µέσου που προήλθε από
νεαρούς ινοβλάστες. Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν πως σε νεαρούς ινοβλάστες, η
ινσουλίνη και η στέρηση γλυκόζης ενεργοποιούν το µονοπάτι σηµατοδότησης PI3K/Akt
χωρίς κάποια εµφανή επίδραση στις pERKs. Αντιθέτως στους γηρασµένους ινοβλάστες,
η στέρηση γλυκόζης είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των επιπέδων των pERKs και µια
µικρότερη –συγκρινόµενη µε την αύξηση των νεαρών ινοβλαστών- αύξηση στα επίπεδα
της pAkt. Τα παραπάνω αποτελέσµ ατα εξαίρουν τη σηµ ασία για έλεγχο του
µεταβολισµού της γλυκόζης κατά τη γήρανση και παρέχουν πληροφορίες αναφορικά µε
τους µηχανισµούς που ενεργοποιούνται από τη διαταραχή του µεταβολισµού της
γλυκόζης.
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος -Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση- του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)-Ερευνητικό πρόγραµµα:
ΑΡΙΣΤΕΙΑ-ΕΚΠΑ- Η επίδραση της στέρησης της γλυκόζης στην ανάπτυξη της νευροπαθολογίας της
νόσου Alzheimer.

236

Proccedings of the 37th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences
Volos, May 21-23, 2015

DECREASE OF SURVIVAL PATHWAYS ACTIVATION INDUCED BY
GLUCOSE DEPRIVATION IN AGED NORMAL FIBROBLASTS
Messaris Alexandros, Papazafiri Panagiota
Department of Animal and Human Physiology, School of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens
The aging process causes a gradual decrease in the maintenance of homeostasis of all
tissues and organs. One mechanism commonly postulated as underlying human ageing is
replicative cellular senescence which can contribute to age related degenerations as
senescence parallels an accumulation of damaged proteins in the cell. On the other hand,
the glucose analogue 2-deoxy-d-glucose (2-DG) restrains growth of cells and is widely
used as a glycolytic inhibitor to study metabolic activity with regard to cancer,
neurodegeneration, and aging. Interestingly, numerous epidemiological studies have
shown a clear association between diabetes and an increased risk of developing
Alzheimer’s disease. Several mechanisms have been proposed, including insulin
resistance and deficiency, impaired insulin receptor and impaired insulin growth factor
signaling, glucose toxicity and others. In this study we used primary cultures of normal
human normal fibroblasts and we compared the responses of young and aged cells to high
glucose and glucose/serum deprivation. Also we examined the potential cytoprotective
role of conditioned medium from young fibroblasts. ‘‘Young fibroblasts’’ refers to cells
dividing regularly during the exponential growth phase below 20 population doublings.
‘‘Aged fibroblasts’’ refers to cells in cultures having reached the senescence plateau. Our
results show that insulin and glucose deprivation activate the Akt pathway leaving pERKs
unaffected in young fibroblasts. On the contrary, in aged fibroblasts, glucose deprivation
results in a decrease of pERKs and a smaller increase of pAkt levels. The above results
underline the established significance of glucose control during ageing and provide
insight on the molecular pathways induced by glucose dis-homeostasis.
This research has been co-financed by the European Union and Greek national funds through the
Operational Program -Education and Lifelong Learning- of the National Strategic Reference
Framework (NSRF)-Research Funding Program: ΑΡΙΣΤΕΙΑ –UOA-The effect of glucose
deprivation on the development of Alzheimer’s disease neuropathology
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ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Μηνούδη Στυλιανή, Καραΐσκου Νικολέτα, Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Η ακριβής επισήµανση των τροφίµων είναι απαραίτητη και επιβάλλεται από την
ευρωπαϊκή νοµοθεσία (Κανονισµός ΕΕ 1169/2011), έτσι ώστε οι καταναλωτές να είναι
σίγουροι για τα προϊόντα τα οποία κυκλοφορούν στην αγορά. Ωστόσο, πολλές φορές
αυτό µπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολο, κυρίως όταν αναφερόµαστε σε επεξεργασµένα
προϊόντα διατροφής, όπου η διάκριση των διαφόρων συστατικών απαιτεί πιο σύνθετες
διαδικασίες. Σε πολλές περιπτώσεις έχει µάλιστα παρατηρηθεί ότι οι ετικέτες των
προϊόντων είναι ανακριβείς, µε αποτέλεσµα την ακούσια ή εκούσια παραπλάνηση και
εξαπάτηση του καταναλωτή. Χαρακτηριστικό είναι το πανευρωπαϊκό διατροφικό
σκάνδαλο του 2013, όπου µε DNA ανάλυση, εντοπίστηκε και στην Ελληνική αγορά
υποκατάσταση µε κρέας αλόγου. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εκτιµηθεί η
κατάσταση της ελληνικής αγοράς, πραγµατοποιώντας γενετικές αναλύσεις σε 50
διαφορετικά επεξεργασµένα προϊόντα κρέατος Τα προϊόντα αυτά ελέγχθηκαν ποιοτικά
αλλά και ποσοτικά µε real-time PCR για τα είδη: χοίρος, µοσχάρι, κοτόπουλο και άλογο.
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ποιοτική επισήµανση ήταν απόλυτα ακριβής στο 70%
των δειγµάτων (θεωρώντας ότι ανίχνευση κρέατος σε ποσοστό <2% δεν αποτελεί νοθεία
µε οικονοµικό κέρδος). Η ανάλυση ακρίβειας στην ποσοτική σύσταση των δηλωµένων
ειδών έδειξε ότι σωστή επισήµανση παρατηρήθηκε µόνο σε 11 δείγµατα. Τέλος, DNA
αλόγου εντοπίστηκε σε ένα µόνο δείγµα (ποσοστό <2%). Φαίνεται ότι σε αρκετές
περιπτώσεις οι εταιρείες παρέχουν µη ακριβείς πληροφορίες στις ετικέτες των προϊόντων
τους. Αυτό δε σηµαίνει απαραίτητα και εσκεµµένη εξαπάτηση του καταναλωτή. Σε
κάποιες περιπτώσεις η εύρεση µη δηλωµένων ειδών, πιθανόν να οφείλεται στη
διαδικασία παραγωγής (κοινή χρήση του εξοπλισµού). Απαιτείται ό µως σίγουρα
περαιτέρω διερεύνηση της Ελληνικής αγοράς µε ανάλυση περισσότερων προϊόντων.
Προς αυτή την κατεύθυνση, το παρόν προτεινόµενο πρωτόκολλο εργασίας επιτρέπει την
επιτυχή και επαναλήψιµη ανάλυση σύνθετων προϊόντων κρέατος.

238

Proccedings of the 37th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences
Volos, May 21-23, 2015

QUALITATIVE AND QUANTITATIVE GENETIC ANALYSES OF FOOD
Minoudi S., Karaiskou N., Trianafillidis A.
Aristotle University of Thessaloniki
Accurate food labeling is essential and is embedded within European legislation (EU
Regulation 1169/2011), so that consumers can be confident about market products .
However, this can sometimes be very difficult, especially as regards processed food
products, where the distinction of the various components requires more complex
procedures. Product labels have proven many times to be inaccurate, resulting in
unintentional or deliberate deception of the consumer. The most recent and typical
example is the European wide food scandal of 2013 where DNA analyses revealed
substitution with horse meat even in the Greek market. The aim of this study was to
assess the current state of the Greek market, performing genetic analyses in 50 different
processed meat products. These products were tested at qualitative as well as quantitative
level with real-time PCR for the species: pig, beef, chicken and horse. The qualitative
results showed that labeling was completely accurate in 70% of samples (assuming that
meat detection at <2% level cannot be considered fraud with some financial gain).
Quantitative detection showed that correct labeling, concerning the percentage of the
declared species, was observed in 11 samples only. Finally, horse DNA was detected only
in one sample (at <2% level). It seems that in many cases the companies provide
misleading information on product labels. Nevertheless, this does not necessarily mean
deliberate deception of the consumer. In some cases the detection of undeclared species
may probably be due to the production process (common use of equipment). It is evident,
however, that more analyses are needed. The current developed protocol allows the
successful and reproducible analysis of such composite meat products.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ COUP-TF II ΣΕ
ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ
Μιχαήλ Άρτεµις, Παγανός Περικλής, Τοπούζης Σταύρος, Φλυτζάνης Κωνσταντίνος
Πανεπιστήµιο Πατρών
Τα ενδοθηλιακά κύτταρα σχηµατίζουν µία µονή στοιβάδα η οποία επενδύει όλα τα αγγεία
του σώµατος και διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο σε µία πλειάδα ο µοιοστατικών
µηχανισµών. Δύο από τις πιο χαρακτηριστικές λειτουργίες των ενδοθηλιακών κυττάρων
είναι η συµµετοχή τους στην φλεγµονή και η δυνατότητά τους να αναδιαµορφώνουν το
αγγειακό τοίχωµα (αγγειογένεση). Ο µεταγραφικός παράγοντας COUP-TF II (Chicken
Ovalbumin Upstream Promoter Transcription Factor) ανήκει στην υπεροικογένεια των
υποδοχέων στεροειδών-θυροειδικών ορ µονών και φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο
στην διαδικασία της αγγειογένεσης τόσο κατά την διάρκεια της εµβρυογένεσης όσο και
σε παθολογικές καταστάσεις. Knock down του γονιδίου του COUP-TF II σε έµβρυα
θηλαστικών οδηγεί σε θνησιµότητα µε έντονες ανωµαλίες στην δηµιουργία του
αγγειακού, λεµφαγγειακού συστήµατος, καθώς και σε µη φυσιολογική ανάπτυξη της
καρδιάς. Ακόµα, ο COUP-TF II φαίνεται να εµπλέκεται στο µοριακό µονοπάτι που
καθορίζει την δηµιουργία της φλέβας έναντι της αρτηρίας. Εφόσον ο COUP-TF II
εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στα ενδοθηλιακά κύτταρα ανθρώπου (Human Umbilical
Endothelial Cells, HUVECs), υποθέσαµε πως µπορεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στις
εγγενείς λειτουργίες των κυττάρων αυτών. Για να ελέγξουµε την υπόθεση αυτή,
καταστείλαµε µε ένα ειδικό si RNA τον COUP-TF II και εξετάσαµε την δυνατότητα των
κυττάρων να σχηµατίζουν αγγεία, να πολλαπλασιάζονται και να µεταναστεύουν.
Παρατηρήσαµε ότι η καταστολή του COUP-TF II οδηγεί σε µειωµένη ικανότητα
δηµιουργίας αγγείων και πολλαπλασιασµού των κυττάρων, αλλά και η µετανάστευσή
τους επηρεάστηκε σε πολύ µεγάλο βαθµό.
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THE ROLE OF COUP-TFII IN MAMMALIAN ENDOTHELIAL CELLS
Michail A., Paganos P., Topouzis S., Flytzanis K.
University of Patras
Endothelial cells form a single layer that envelops all the vessels of the body and play an
extremely important role in a variety of homeostatic mechanisms. Two of the most
characteristic features of endothelium are the participation in the process of inflammation
and its ability to remodel the vascular wall (angiogenesis). Chicken ovalbumin upstream
promoter transcription factor II (COUP-TFII), a member of the nuclear receptor
superfamily, plays a critical role in angiogenesis during development and in pathological
conditions. Knockout of the COUP-TFII gene results in embryonic lethality with defects
in angiogenesis, lymph angiogenesis and heart development. COUP-TFII is also involved
in the molecular pathway determining vein formation. Since COUP-TFII is highly
expressed in Human Umbilical Endothelial Cells (HUVECs), we propose that it plays an
essential role in the intrinsic function of endothelial cells. To address this question, we
knocked down COUP-TFII using a specific siRNA in HUVEC cells and examined their
ability in sprouting, proliferation and migration. We observed that depletion of COUPTFII decreased substantially the number of sprouts as well as the number of proliferating
cells, whereas endothelial cell migration was affected in a critical way.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΕΛΥΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΥΠΕΡΟΣΤΩΣΗΣ (DISH) ΣΕ
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Μιχαήλ Δ.Ε., Μανώλης Σ.Κ.
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη 157 84 Αθήνα
Η Σπονδυλική Ελυτροειδής Υπερόστωση (Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis,
DISH), έχει συσχετιστεί σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, µε την παχυσαρκία, τον διαβήτη
τύπου II και εποµένως µε την υψηλότερη θερµιδική πρόσληψη. Γι’ αυτό το λόγο, η
πάθηση αυτή µπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιµο δείκτη για την διερεύνηση του τρόπου
διαβίωσης πληθυσµών όπου υπήρχε κοινωνική διαστρωµάτωση και ενδεχόµενη
διαφορετική πρόσβαση σε διατροφικές πηγές. Μελετήθηκαν 48 άτοµα από την αρχαία
Κόρινθο (Γεωµετρική εποχή-Κλασική εποχή), 32 άτοµα από την Κέρκυρα (7ος-2ος
αιώνας µ.Χ), 22 άτοµα από την ρωµαϊκή Έδεσσα (2ος-4ος αιώνας µ.Χ.) και τέλος 140
άτοµα από την Σύγχρονη συλλογή Αναφοράς (2ο µισό του 20ου αιώνα). Στις συλλογές
της Κορίνθου και της Κέρκυρας εντοπίστηκαν πολύ µικρά ποσοστά, ενώ στην Έδεσσα
και την Σύγχρονη Συλλογή Αναφοράς οι συχνότητες ήταν υψηλότερες µε τα αρσενικά
άτοµα να επικρατούν. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της DISH ειδικότερα στην Έδεσσα
και τη Σύγχρονη συλλογή, εµφανίζουν ισχυρή εξάρτηση µε την ηλικία. Τα αποτελέσµατά
µας επιβεβαιώνουν ότι η πάθηση σχετίζεται µε την ηλικία και εµφανίζεται περισσότερο
στα αρσενικά άτοµα. Επιπλέον, οι υψηλότερες συχνότητες της DISH στον πληθυσµό της
Έδεσσας, σε σχέση µε αυτόν της Κέρκυρας µε τον οποίον παρουσιάζουν χρονική
εγγύτητα, ενδεχοµένως φανερώνουν µια πλουσιότερη διατροφή και έναν καλύτερο τρόπο
διαβίωσης. Η εικόνα αυτή συµφωνεί τόσο µε τις ιστορικές πληροφορίες που έχουµε για
την Έδεσσα της εποχής, όσο και µε τα δεδοµένα του Αλµυρού (Κέρκυρα), µιας
κοινωνίας φτωχής και κλειστής µε λιτή διατροφή. Τέλος, τα σχετικά χαµηλά ποσοστά της
DISH στη Σύγχρονη Συλλογή Αναφοράς, ενδεχοµένως να αντικατοπτρίζουν το
κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο των ατόµων που την απαρτίζουν.
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STUDY OF THE DIFFUSE IDIOPATHIC SKELETAL HYPEROSTOSIS (DISH)
IN MODERN AND ARCHAEOLOGICAL SKELETAL SAMPLES
Michael D.E., Manolis S.K.
Department of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, School of Sciences,
National & Kapodistrian Unioversity of Athens, Panepistimiopolis 157 84 Athens, Greece
Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH), has been associated according to the
bibliographic sources, to obesity, and type II diabetes and thus to a higher caloric intake.
For this reason, this condition may be a useful marker for exploring a population’s level
of subsistence, in case of social stratification and possibly different access to food
sources. We studied 48 individuals from ancient Corinth (Geometric age - Classical era),
32 skeletons from Corfu (7th - 2nd century BC), 22 from the Roman Edessa (2nd - 4th
century AD) and finally 140 skeletons from the “Athens Collection” (Modern Reference
Skeletal Collection of the Department of Animal & Human Physiology, Athens
University) (2nd half of the 20th Century). In the skeletal collections of Corinth and
Corfu very low levels of DISH were detected, while in Edessa and the Athens Collection
frequencies were higher in males. Moreover, the results of DISH show that there is a
strong dependence on age, particularly in Edessa and Athens Collection. Our results
confirm that the condition is associated with age, and occurs more in males. Furthermore,
higher frequencies of DISH in the population of Edessa, compared with that of Corfu,
might reveal a richer diet and a better way of living. This picture is consistent with the
historical information we have for both Edessa, and Corfu Island (Almiros cemetery, a
poor society and closed economy with frugal diet). Finally, the relatively low rates of
DISH in the Athens Collection possibly reflect the socio-economic level of the
individuals that compose it.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΝΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ
Μιχοπούλου Ευφροσύνη1, Νικήτα Ευθυµία2, Βαλάκος Ευστράτιος1
1.Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου , Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ,2 Fitch Laboratory,
British School at Athens
Κατά την τελευταία δεκαετία έχουν διεξαχθεί εκτενείς έρευνες σχετικά µε το κατά πόσο
οι µορφολογικές αλλαγές που παρατηρούνται στις ενθέσεις (σηµεία πρόσφυσης των
µυών στα οστά) µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως δείκτες δραστηριότητας σε
παρελθόντες πληθυσµούς. Ωστόσο, δεν έχει πραγµατοποιηθεί συγκριτική µελέτη των
διαθέσιµων πρωτοκόλλων καταγραφής των µορφολογικών αυτών αλλαγών αναφορικά µε
τον βαθµό συσχέτισής τους µε γνωστά επίπεδα δραστηριότητας. Στα πλαίσια της
παρούσας ανακοίνωσης καταγράφηκαν οι µορφολογικές αλλαγές σε ινοµεµβρανώδεις
ενθέσεις των άνω άκρων σε 90 σκελετούς αρρένων από τη Σύγχρονη Συλλογή του
Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστήµιου Αθηνών. Η καταγραφή τους έγινε µε χρήση
τριών διαφορετικών µεθόδων (Hawkey-Merbs 1995, Marriotti et al. 2004 και Villotte et
al. 2010). Τα επίπεδα δραστηριότητας των υπό εξέταση ατόµων εκτιµήθηκαν µέσω του
καταγεγραµµένου επαγγέλµατος αυτών καθώς και µε τον υπολογισµό των γεωµετρικών
ιδιοτήτων της διατοµής των άνω άκρων. Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων έγινε
µε τη χρήση Generalised Linear Models ώστε να εξεταστεί η ταυτόχρονη επίδραση της
ηλικίας, του βάρους και της δραστηριότητας στην εκδήλωση µορφολογικών αλλαγών
στις ενθέσεις. Τα αποτελέσµατά µας υποδεικνύουν ότι η ηλικία και δευτερευόντως το
βάρος του σώµατος είναι οι βασικοί παράγοντες στην εκδήλωση παραµορφώσεων στις
ενθέσεις, ενώ η δραστηριότητα δε φαίνεται να διαδραµατίζει συγκεκριµένο ρόλο.
Ωστόσο, οι αµφιπλευρικές διαφοροποιήσεις που εντοπίστηκαν στην επίδραση της
ηλικίας και του βάρους φαίνεται να συνδέονται µε τη δραστηριότητα των ατόµων σε
κάποιο βαθµό αλλά οι ισχύουσες µέθοδοι καταγραφής της µορφολογία των ενθέσεων δεν
είναι αρκετά ευαίσθητες ώστε να το ανιχνεύσουν. Αυτό συνεπάγεται πως απαιτείται πιο
συστηµατική έρευνα προς τη βελτίωση των µεθόδων καταγραφής.
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EVALUATING ENTHESEAL CHANGES AS OCCUPATIONAL MARKERS IN A
MODERN DOCUMENTED COLLECTION USING ARCHIVAL DATA AND
CROSS-SECTIONAL GEOMETRIC PROPERTIES
Michopoulou Efrosyni1, Nikita Efthymia2, Valakos Efstratios1
1.Section of Animal & Human Physiology,Department of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens, 2 Fitch Laboratory, British School at Athens
In the past decade there have been extensive discussions on the potential utility of
entheseal changes (EC) as activity markers. Nevertheless, no study to date has compared
different EC recording protocols in respect to their correlation to activity patterns. The
current paper records changes on fibricartilaginous entheses of the upper limbs of 90
male skeletons from the documented Athens Collection using the three most commonly
employed recording schemes, the Hawkey-Merbs (1995), Marriotti et al. (2004) and
Villotte et al. (2010), in order to determine which one, if any, exhibits the highest
correlation with activity. Activity is assessed both by means of the recorded profession of
each individual, as well as employing cross-sectional geometric properties. Generalised
Linear Models are used to explore the impact of age, body size, and activity on EC
expression. Our results agree with previous studies in finding that age is the primary
factor determining EC, whether activity is deduced by means of documented profession
or through diaphyseal cross-sectional geometric properties, whereas body mass is the
second most influential factor. In contrast, activity in the form of profession and crosssectional geometry rarely showed a significant effect to EC expression and no clear
pattern could be discerned irrespective of the recording technique. However, the
differences found in the bilateral impact of age and body mass highlight the fact that the
activity patterns of the individuals under examination must play an underlying role to EC
expression, but current recording schemes for EC do not capture this, thus further work is
required in the direction of developing more elaborate recording standards.
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ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΞΥΤΥΡΟΣΟΛΗΣ ΤΗΣ
ΕΛΙΑΣ (OLEA EUROPAEA cv. KORONEIKI) ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΛΟΓΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΖΥΜΗ (SACCHAROMYCES CEREVISIAE).
Μούγιου Νίκη1,2, Νικολαϊδης Αλέξανδρος2, Τραντάς Εµµανουήλ3, Αργυρίου
Αναγνώστης2, Βερβερίδης Φίλιππος3, Μακρής Αντώνης2, Βλαχονάσιος
Κωνσταντίνος1
1/Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη. 2/Ινστιτούτο Εφαρµοσµένων
Βιοεπιστηµών, ΕΚΕΤΑ, 6ο χλµ Χαριλάου- Θέρµης, 57001 Θέρµη, Θεσσαλονίκη. 3/
Εργαστήριο Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας Φυτών, Τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ
Κρήτης, 71004 Ηράκλειο Κρήτης
Η υδροξυτυροσόλη (ΥΤ) είναι µία φαινολική ένωση µε ισχυρή αντιοξειδωτική δράση
που συναντάται στην ελιά. Παράγεται από τον καταβολισµού της ελευρωπαϊνης και από
µονοπάτια του δευτερογενούς µεταβολισµού. Η κατανάλωση της µέσω του ελαιολάδου
και των ελιών έχει συσχετισθεί µε ευεργετικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία.
Επιπλέον η ΥΤ έχει υψηλή αντιβακτηριδιακή δράση ενάντια σε ορισµένα παθογόνα
βακτήρια. Το µονοπάτι βιοσύνθεσης της ΥΤ στην ελιά δεν είναι αποσαφηνισµένο.
Σκοπός της έρευνάς µας είναι ο εντοπισµός των γονιδίων της ελιάς που µελέτες έχουν
δείξει να εµπλέκονται στη βιοσύνθεση της ΥΤ και προσπάθεια ανασύστασης του
µεταβολικού µονοπατιού στη ζύµη . Χρησιµ οποιώντας αλληλούχιση του
µεταγραφώµατος του καρπού ελιάς ποικιλίας Κορωνέικης (RNA-seq), ηλικίας 30
ηµερών µετά την καρπόδεση, προέκυψαν 76272 µοναδικά µετάγραφα, εκ των οποίων τα
53864 µπορούν να χαρακτηριστούν λειτουργικά σε βάσεις δεδοµένων . Μέσω
βιοπληροφορικής ανάλυσης εντοπίστηκαν µετάγραφα των 4 γονιδίων που ενδέχεται να
συµµετέχουν στη βιοσύνθεση της υδροξυτυροσόλης: της αποκαρβοξυλάσης της
τυροσίνης (OeTDC), της χαλκοεξαρτώµενης οξειδάσης (OeCuAO), της αλκοολικής
αφυδρογονάσης (OeALDH) και της τυροσινάσης (OeTYR). Από αυτά τα γονίδια το
γονιδίωµα της ζύµης φέρει µόνο την ALDH. Τα άλλα 3 cDNA κλωνοποιήθηκαν σε
πλασµίδια, που φέρουν υποκινητή συνεχούς µεταγραφής και µια µεταφραστική
επισήµανση επίτοπου myc στο καρβοξυτελικό άκρο. Η αυξοτροφική κυτταρική σειρά
ζύµης EGY48 τροποποιήθηκε γενετικά ώστε να υπερεκφράζει την τυροσίνη, που
θεωρείται η πρόδροµη ένωση της ΥΤ. Για τον σκοπό αυτό εισήχθησαν στην ζύµη
µεταλλαγµένα αλληλόµορφα των γονιδίων ARO4 και ARO7 τα οποία έχουν χάσει την
ευαίσθησια στην τυρόσινη και δεν ελέγχουν πλέον τα επίπεδα βιοσύνθεσής της. Η
παραγόµενη σειρά ΝΜ3, µε διπλάσια επίπεδα τυροσίνης, µετασχηµατίστηκε µε τα
πλασµίδια pHTDH3myc/ OeTYR, pWTDH3myc/ OeTDC και pUGPD1myc/ OeCuAO
ώστε να οδηγηθεί στην βιοσύνθεση ΥΤ.
Η έρευνα χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα “ΘΑΛΗΣ BIOHYDROX-T - MIS380210”, στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
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ISOLATION OF GENES INVOLVED IN HYDROXYTYROSOL BIOSYNTHESIS
IN OLIVE (OLEA EUROPAEA cv. KORONEIKI) AND HETEROLOGOUS
EXPRESSION OF THOSE GENES IN YEAST (SACCHAROMYCES
CEREVISIAE).
Mougiou Niki1,2, Nikolaidis Alexandros2, Trantas Emmanouil3, Argiriou
Anagnostis2, Ververidis Filippos3, Makris Antonis2, Vlachonasios Konstantinos1
1/Department of Botany, School of Biology, Faculty of Science, Aristotle University of
Thessaloniki, 54124 Thessaloniki. 2/Institute of Applied BioSciences, CERTH, 6th km
Charilaou- Thermis, 57001 Thermi Thessaloniki.3/Laboratory of Plant Biochemistry and
Biotechnology, Department of Agricultural Technology, TEI of Crete, 71004 Heraklion,
Greece.
Hydroxytyrosol (HT) is a phenolic compound with high antioxidant activity present in
olive fruits. It is obtained by oleuropein degradation during fruit maturation, as well as by
branches of olive’s secondary metabolism. HT consumption has been correlated with
health benefits in humans. Moreover HT has antibacterial activity against various
pathogenic bacteria. HT biosynthetic pathway is not yet clarified. Our goal is to identify
the genes that are proposed to be involved in olive HT biosynthesis and try to reconstitute
the metabolic pathway in yeast. We used RNA-seq of the cv. Koroneiki fruit, at age 30
days after fruit set. The transcriptome analysis data revealed 76272 unigenes (unique
transcripts), 53864 of which were functionally annotated in databases. The transcripts of
the four proposed genes for HT biosynthesis, tyrosine decarboxylase (OeTDC), copperamine oxidase (OeCuAO), alcohol dehydrogenase (OeALDH) and tyrosinase (OeTYR)
were identified based on their enzyme commission number (EC). Yeast genome only
bears an ALDH gene, thus the other 3 cDNAs were cloned into yeast vectors, all carrying
a constitutive promoter and the myc epitope tag. The auxotrophic yeast strain EGY48
was genetically modified in order to overexpress the tyrosine amino acid, which is
believed to be the precursor molecule for HT biosynthesis. The feedback inhibition was
alleviated by introducing tyrosine-insensitive alleles of ARO4 and ARO7 genes that
control tyrosine biosynthesis. The resulted yeast strain, NM3, which doubled its tyrosine
levels was transformed using the pHTDH3myc/ OeTYR, pWTDH3myc/ OeTDC and
pUGPD1myc/ OeCuAO constructs in an attempt to reconstitute the HT biosynthetic
pathway.
This project is funded by the program “THALES BIOHYDROX-T, MIS 380210” within the
framework of NSRF.
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ΒΙΟΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΛΑΣΑΡΝΑΣ (ΚΩΣ)
Μουντράκης Κ.1, Χοβαλοπούλου Μ.-Ε.1, Καλοπίση-Βέρτη Σ.2, ΠαναγιωτίδηΚεσίσογλου Μ.2, Μανώλης Σ.Κ.1
1 Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη 157 84 Αθήνα. 2 Τµήµα Αρχαιολογίας και
Ιστορίας της Τέχνης, Σχολή Θεωρητικών Επιστηµών, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη 157 84 Αθήνα
Η βιοαρχαιολογική µελέτη ενός σκελετικού πληθυσµού είναι µια σηµαντική διαδικασία
που συµπληρώνει την αρχαιολογική έρευνα. Η ανασκαφή της Παλαιο-χριστιανικής
Αλάσαρνας στην Κω, έφερε στο «φως» µια πρόχειρη οµαδική ταφή. Ποιος ο λόγος µιας
τέτοιας ταφής; Τα ιστορικά δεδοµένα καταγράφουν µια έντονη σεισµική δόνηση το 554
µ.Χ. και η αρχαιολογική σκαπάνη το επιβεβαιώνει. Μένει να επιβεβαιωθεί από τα
σκελετικά υπολείµµατα. Άρα ο στόχος της έρευνας αυτής ήταν η διερεύνηση των αιτίων
θανάτου. Πρώτον, έπρεπε να υπολογιστεί ο ελάχιστος αριθµός νεκρών (MNI). Από την
σκελετική ανάλυση προέκυψε ότι πρόκειται για 260 νεκρούς (144 ενήλικες και 116
ανήλικα άτοµα. Στο δείγµα αντιπροσωπεύονται και τα δυο φύλα, καθώς και όλες οι
ηλικιακές οµάδες. Ο προσδιορισµός του φύλου και η εκτίµηση της ηλικίας θανάτου των
ενήλικων παρουσίασε δυσκολίες εξαιτίας το αναµεµιγµένου χαρακτήρα του σκελετικού
υλικού. Δεύτερον, να καταγραφούν οι παθολογικές αλλοιώσεις. Η πιο κοινή ένδειξη
σκελετικής παθολογίας είναι η περιοστίτιδα στις διαφύσεις των µακρών οστών η οποία
υποδηλώνει την παρουσία µακροχρόνιων µη-ειδικών µολυσµατικών ασθενειών.
Επιπλέον, παρατηρήθηκε πόρωση στις οφθαλµικές κόγχες γεγονός που φανερώνει την
παρουσία αναιµικών επεισοδίων κατά την παιδική ηλικία. Μεταξύ των παθολογικών
αλλοιώσεων περιλαµβάνονται µορφές τραύµατος, οστεόφυτα, εκφυλιστικές αλλοιώσεις
της σπονδυλικής στήλης, οζίδια του Schmorl καθώς και αγκύλωση φαλαγγών. Οι
οδοντικές παθολογίες περιλαµβάνουν υποπλασία της αδαµαντίνης, τερηδόνα, εκτεταµένη
απώλεια δοντιών εν ζωή και αποστήµατα. Ο πληθυσµός φαίνεται να προσαρµόζεται σε
ένα µεταβαλλόµενο περιβάλλον µε χαµηλές συνθήκες διαβίωσης. Η εικόνα των οστών
δεν επιβεβαιώνει θάνατο λόγω αιφνίδιου περιβαλλοντικού γεγονότος (σεισµός). Η µόνη
πιθανή ερµηνεία είναι η εµφάνιση κάποιου λοιµού, µετά τον σεισµό (και το τσουνάµι,
που ακολούθησε), ο οποίος αφάνισε τον πληθυσµό και έτσι µπορεί να εξηγηθεί η
οµαδική ταφή.
Η έρευνα επιχορηγήθηκε από το Πρόγραµµα Θαλής
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BIOARCHAEOLOGICAL ANALYSIS OF A PALEOCHRISTIAN POPULATION
SAMPLE FROM THE ISLAND OF KOS
Mountrakis K.1, Chovalopoulou M.-E.1, Kalopissi-Verti S.2, Panagiotidi-Kesisoglou
M.2, Manolis S.K.1
1 Department of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, School of Sciences,
National & Kapodistrian University of Athens, Panepistimiopolis 157 84 Athens, Greece
2 Department of Archaeology and History of Art, School of Philosophy, National &
Kapodistrian University of Athens, Panepistimiopolis 157 84 Athens, Greece
The bioarchaeological study of skeletal population is an important process that completes
the archaeological research. The excavation of Paleochristian Alasarna, brought to light a
rough massive burial. Why such a burial? Historical data record a strong earthquake in
554 AD and archaeologists confirms. It remains to be confirmed by the skeletal remains.
So the aim of this research was to investigate the cause of death. As mentioned previously
it is a massive burial, resulting in considerable difficulties in the study. The first phase
was to estimate the minimum number of dead individuals (MNI). The skeletal analysis
revealed 260 dead people (144 adults and 116 juveniles. The sample represented both
sexes and all age groups. Sex determination and estimation of age at death of adults
presented difficulties because the mixed nature of the skeletal material. The next step was
to identify pathological lesions. The most common skeletal pathology indication is
periostitis in diaphyses of long bones which indicates the presence of long non-specific
infectious diseases. Moreover, there was poration in eye socket and moderate porous
hyperostosis indicating the presence of anemic episodes during childhood. Among the
pathological lesions include forms trauma, osteophytes, degenerative changes of the
spine, Schmorl's nodes and ankylosis. Dental pathologies include enamel hypoplasia,
caries, calculus, extensive tooth loss in life and abscesses. The population of this period
seems to adapt to a fast changing environment with low living conditions. The gross
pathological bone picture does not confirm death due to sudden environmental event (i.e.
earthquake). The only possible interpretation is the appearance of a plague, after the
earthquake (and the tsunami that followed), who wiped out the population and this can
explain the rough massive burial.
This research was supported by EU Programme Thales
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ MET ΣΤΟΝ ΜΗ
ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
Μουρκιώτη Ιωάννα 1,2, Χατζηανδρέου Ηλένια 1, Τσικαλάκης Σπύρος 1, Σβολάκη
Ιωάννα 1,2, Παπασιδέρη Ισιδώρα 2, Πατσούρης Ευστράτιος 1, Σαέττα Αγγελική 1
1/ Α' Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Γενικό Νοσοκοµείο
Λαϊκό, Αθήνα 11527, Ελλάδα - 2/ Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα
Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστηµιούπολη 15784, Αθήνα, Ελλάδα
Εισαγωγή: Ένας από τους µηχανισµούς ενεργοποίησης του γονιδίου MET και του
σηµατοδοτικού µονοπατιού που επάγεται από τον υποδοχέα ΜΕΤ, είναι η γονιδιακή
ενίσχυση του που εµπλέκεται στην ανάπτυξη του µη µικροκυτταρικού καρκίνου του
πνεύµονα (ΜΜΚΠ). Στη παρούσα εργασία µελετήθηκε η γονιδιακή ενίσχυση του MET
σε Έλληνες ασθενείς µε ΜΜΚΠ σε σχέση µε µεταλλαγές στα γονίδια EGFR, KRAS και
µε κλινικοπαθολογοανατοµικά χαρακτηριστικά. Μεθοδολογία: Αποµονώθηκε γενετικό
υλικό DNA από 82 περιπτώσεις ΜΜΚΠ και 11 φυσιολογικά δείγµατα πνεύµονα
µονιµοποιηµένα σε φορµόλη και εγκλεισµένα σε κύβους παραφίνης. Ακολούθησε
ανάλυση των δειγµάτων µε την µέθοδο της ηµιποποσοτικής Real-Time PCR µε
ενδογενές γονίδιο ελέγχου το GAPDΗ. Ο αριθµός αντιγράφων του γονιδίου MET
υπολογίστηκε µε βάση τον τύπο του κανονικοποιηµένου λόγου (normalised ratio).Τέλος,
πραγµατοποιήθηκε στατιστική ανάλυση (Pearson’s Chi Square (x2)) για την ανεύρεση
συσχετίσεων µε την ύπαρξη µεταλλαγών και µε τα κλινικοπαθολογοανατοµικά
χαρακτηριστικά των δειγµάτων. Αποτελέσµατα: Ενίσχυση του γονιδίου ΜΕΤ
παρατηρήθηκε σε ποσοστό 17.9% (15/82 δείγµατα). Από τα 9 δείγµατα µε µεταλλαγή
στο γονίδιο EGFR, 2 παρουσίασαν ενίσχυση του ΜΕΤ (22%). Επιπλέον από τα 11
δείγµατα µε µεταλλαγή στο γονίδιο KRAS, σε 1 ανευρέθηκε ενίσχυση του MET. Δεν
προέκυψε σηµαντικά στατιστική συσχέτιση µεταξύ της ενίσχυσης του MET και
διάφορων κλινικοπαθολογοανατοµικών χαρακτηριστικών (φύλο, ηλικία, ιστολογικός
τύπος, ιστορικό καπνίσµατος διαφοροποίηση, στάδιο), ή µε µεταλλαγές στα γονίδια
KRAS, EGFR. Συµπεράσµατα: Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας συνάδουν µε
παρόµοιες µελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας. Η ενίσχυση του ΜΕΤ µπορεί να
εµφανιστεί σε µικρό ποσοστό ασθενών µε ΜΜΚΠ ταυτόχρονα µε µεταλλαγές στα
γονίδια EGFR και KRAS προκαλώντας ανθεκτικότητα σε στοχευµένες θεραπείες και για
το λόγο αυτό αποτελεί έναν υπό διερεύνηση προβλεπτικό βιοδείκτη αλλά και στόχο για
εξατοµικευµένη θεραπεία των ασθενών µε ΜΜΚΠ.

250

Proccedings of the 37th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences
Volos, May 21-23, 2015

ANALYSIS OF MET GENE AMPLIFICATION IN NON SMALL CELL LUNG
CANCER PATIENTS
Mourkioti Ioanna 1,2, Chatziandreou Ilenia 1, Tsikalakis Spyros 1, Svolaki Ioanna
1,2, Papasideri Isidora 2, Patsouris Eustratios 1, Saetta Angelica 1
1/ 1st Department of Pathology, Medical School, University of Athens, Laikon General
Hospital, Athens 11527, Greece - 2/ Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty
of Biology, University of Athens, Panepistimiopolis 15784, Athens, Greece
Aim: One of the activating mechanisms of MET signaling pathway is by MET gene
amplification which is involved in the development of non-small cell lung cancer
(NSCLC). In this study, we investigated MET amplification status and examined possible
correlations with the presence of EGFR and KRAS mutations as well as
clinicopathological characteristics of Greek patients with NSCLC. Methods: DNA was
extracted from 82 NSCLC and 11 normal lung FFPE tissues. The samples were analysed
with Real-Time PCR and GAPDH was used as an endogenous control gene. MET
amplification was expressed as Ratio based on the formula of normalised ratio. Statistical
analysis of Pearson's Chi Square (x2), was conducted in order to correlate MET
amplification with clinicopathological characteristics as well as EGFR and KRAS
mutations. Results: MET was amplified in 15 of 82 samples (17.9%) examined. It is
worth noting that MET was amplified in 2 of 9 samples with mutation in EGFR (22%),
and in 1 of 11 samples with mutation in KRAS. No statistically significant correlations
between MET gene amplification and clinicopathological characteristics (age,
differentiation, staging, histological type, smoking history) or mutations, were found.
Conclusion: The results of this study are in agreement with similar studies of recent
literature. In our study we show that a percentage of NSCLC chemo/TKi naive patients
have MET amplification and it may also occur simultaneously with mutations in EGFR
and KRAS genes in a small percentage of patients, causing resistance to targeted
therapies. Furthermore, MET amplification is a potential predictive biomarker and a
target for individualized treatment of patients with NSCLC, which value is currently
under investigation.
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ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ACROBATES PYGMAEUS (DIPROTODONTIA, ACROBATIDAE ):
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΩΙΜΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΩΝ
Μούσα Δήµητρα 1,2, Καραντάνης Νικόλαος-Ευάγγελος 2, Γιουλάτος Διονύσιος 2
1/Τοµέας Εξελικτικής Βιολογίας και Γενετικής Πληθυσµών, Τµήµα Βιολογικών
Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων,
Ιώαννινα - 2/Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστηµιούπολη Αριστοτέλειου
Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Οι οικολογικοί και ηθολογικοί συσχετισµοί που προώθησαν την εξέλιξη των πρώιµων
πρωτευόντων, κατά την ύστερη Κρητιδική ή το πρώιµο Παλαιόκαινο, είναι ακόµη υπό
συζήτηση. Τα ζώντα δενδρόβια θηλαστικά, τα οποία µοιράζονται µορφολογικά και
ηθολογικά χαρακτηριστικά µε τα πρωτεύοντα, αποτελούν καλά µοντέλα για την
διευκρίνηση αυτού του ερωτήµατος. Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η κινητική και
στατική συµπεριφορά, όπως και η χρήση των υποστρωµάτων του µικρόσωµου
µαρσιποφόρου πυγµαίου ακροβάτη (Acrobates pygmaeus) σε αιχµαλωσία, ως πιθανά
πρότυπα εξέλιξης της ευέλικτης συµπεριφοράς, της χρήσης λεπτών κλαδιών και της
συλληπτήριας ικανότητας των ποδιών στα πρώιµα µικρόσωµα πρωτεύοντα. Η ανάλυση
κινηµατογραφηµένου υλικού έδειξε ότι ο Α. pygmaeus εµφανίζει µια ευέλικτη
συµπεριφορά, µε έµφαση στην τετράποδη κίνηση, την αναρρίχηση, τα άλµατα, το
τετράποδο κάθισµα και την προσκόλληση. Η χρήση µικρών και κεκλιµένων
υποστρωµάτων κυριαρχεί, ενώ τα µεσαία και τα οριζόντια χρησιµοποιούνταν µε
µικρότερη συχνότητα. Μικρά και οριζόντια υποστρώµατα χρησιµοποιήθηκαν εκτενώς
στην τετράποδη κίνηση και κάθισµα, όπως και στα άλµατα. Κατά την αναρρίχηση
κυριαρχούν τα κάθετα και µεγάλα υποστρώµατα, ενώ κατά την προσκόλληση τα κάθετα
και µικρά. Ο συλληπτήριος αντιτακτός δάκτυλος του ποδιού ήταν ο κύριος τρόπος
λαβής, ιδίως σε µικρά, οριζόντια και κεκλιµένα υποστρώµατα. Αντιθέτως, στα κάθετα και
µεγάλα υποστρώµατα χρησιµοποιήθηκε η συγκλίνουσα και η πεπλατυσµένη λαβή. Τα
αποτελέσµατά αυτά δείχνουν ότι τα µικρά δενδρόβια θηλαστικά µε συλληπτήρια άκρα
επιδεικνύουν συγκλίνουσα συµπεριφορά µε αυτή των πρωτευόντων και είναι ικανά να
αξιοποιούν αποτελεσµατικά το µικροενδιαίτηµα των λεπτών εύκαµπτων υποστρωµάτων
στα δέντρα. Μέσω αυτού καθίσταται δυνατή η προοπτική κατανόησης των εξελικτικών
περιορισµών που συνέβαλαν στην εξέλιξη των πρώιµων πρωτευόντων.
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LOCOMOTION, POSTURES AND SUBSTRATE USE BY ACROBATES
PYGMAEUS (DIPROTODONTIA, ACROBATIDAE): MEANS FOR
MODELLING EARLY PRIMATE BEHAVIOUR
Moussa Dimitra 1,2, Karantanis Nikolaos-Evangelos 2, Youlatos Dionisios 2
1/ Faculty of Evolution and Population Genetics, Department of Biological Applications
and Technology, University of Ioannina - 2/Department of Zoology, School of Biology,
Aristotle University of Thessaloniki
The ecological and behavioural correlates that promoted early primate evolution, in late
Cretaceous or early Palaeocene times, are still debated. Extant arboreal mammals, that
share morpho-behavioural features with primates, constitute good models for
comprehending this context. The current study examines locomotion, postures and
substrate use of tiny-sized captive feathertail gliding possums (Acrobates pygmaeus) as
living models for inferring the evolution of versatile behavior, flexible branch use and
pedal grasping in early small-sized primates. Our video analysis showed that A.
pygmaeus exhibited a versatile behavior, emphasizing on quadrupedalism, climbing,
leaping, crouching and clinging. The use of small and oblique substrates dominated with
lesser use of medium and horizontal ones. Small and horizontal substrates were
extensively used in crouching, quadrupedalism and leaping. Climb occurred on large and
vertical substrates, whereas clinging on small and vertical ones. Hallucal grasp was the
principal grasping mode, especially on small and horizontal and oblique substrates. In
contrast, large and vertical substrates were grasped using both convergent and flattened
grips. Our results indicate that small arboreal mammals with prehensile extremities
demonstrate behavioral convergences to primates and are able to effectively negotiate the
fine branch milieu. This provides insights and perspectives for the understanding of the
evolutionary constraints that contributed to the evolution of early primates.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ERKs ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥΣ
ΜΥΟΒΛΑΣΤΕΣ Η9C2
Μπαλή Μ., Χρυσάνθου Μ., Αγγελή I.K.
Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Η κουρκουµίνη συνιστά πολυφαινολική ένωση που εντοπίζεται στο ρίζωµα του φυτού
Curcuma longa. Μελέτες έχουν καταδείξει την πλειοτροπική της δράση, καθώς φαίνεται
να έχει προ- ή αντιοξειδωτικές, αντιφλεγµονώδεις όπως και αντικαρκινικές ιδιότητες.
Επειδή το οξειδωτικό στρες εµπλέκεται στην παθογένεια πολλών καρδιαγγειακών νόσων,
µε τα αυξηµένα επίπεδα ενεργών ριζών οξυγόνου (ROS) να επιφέρουν δυσχερείς
επιπτώσεις στη λειτουργία των καρδιακών κυττάρων π.χ. κατά τη διάρκεια ισχαιµίας,
κρίθηκε σκόπιµη η διερεύνηση της επίδρασης της κουρκουµίνης στην επαγόµενη από το
υπεροξείδιο (οξειδωτικό στρες) σηµατοδότηση σε καρδιακούς µυοβλάστες H9c2.
Ειδικότερα, µελετήθηκε η ενεργοποίηση µιας υπο-οικογένειας των ενεργοποιούµενων
από µιτογόνα πρωτεϊνικών κινασών (mitogen-activated protein kinases - ΜΑΡΚs), των
ERKs (extracellular signal-regulated kinases) κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αρχικά,
προσδιορίστηκαν τα επίπεδα φωσφορυλίωσης (δηλαδή ενεργοποίησης) των ERKs µετά
από έκθεση κυττάρων H9c2 σε H2O2. Ανάλυση κατά Western έδειξε ότι οι ERKs
ενεργοποιούνται µε δοσο- και χρονο-εξαρτώµενο τρόπο. Συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε
µέγιστη ενεργοποίησή τους µετά από επίδραση 800µΜ H2O2 στα 15 λεπτά. Προεπώαση
των κυττάρων για 30 λεπτά µε διαφορετικές συγκεντρώσεις κουρκουµίνης έδειξαν ότι
10µΜ κουρκουµίνης αναστέλλουν µερικώς την παρατηρούµενη απόκριση των ERKs,
ενώ η αναστολή είναι πλήρης σε προεώαση µε 20µΜ κουρκουµίνης. Ακολούθως,
διερευνήθηκε η επίδραση της ταυτόχρονης παρουσίας κουρκουµίνης µε τον προοξειδωτικό παράγοντα, καθώς και η πιθανή προστατευτική δράση της µελατονίνης. Η
µελατονίνη είναι ορµόνη που εκκρίνεται από την επίφυση και φαίνεται να λειτουργεί ως
µη ενζυµατικός αντιοξειδωτικός παράγοντας, δεσµεύοντας ROS ή και επάγοντας
αντιοξειδωτικά ένζυµα. Περαιτέρω µελέτες χρειάζονται προκειµένου να αποσαφηνιστούν
οι µοριακοί µηχανισµοί και οι σηµατοδοτικοί τελεστές που µεσολαβούν στις
συγκεκριµένες αποκρίσεις.
Η παρούσα έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από πρόγραµµα του Ε.Λ.Κ.Ε του ΕΚΠΑ [70/4/11242]
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STUDY OF THE EFFECT OF CURCUMIN ON OXIDATIVE STRESS-INDUCED
ACTIVATION OF ERKs, IN H9C2 CARDIAC MYOBLASTS
Mpali M., Chrysanthou M., Aggeli I.K.
Faculty of Biology, University of Athens
Curcumin, a polyphenol derived from the rizome of turmeric (Curcuma longa L.) exhibits
a pleiotropic action with its pro- or anti-oxidative, anti-inflammatory as well as anticarcinogenic properties. Since oxidative stress is implicated in the pathology of many
cardiac disorders, with elevated reactive oxygen species (ROS) levels exerting
deleterious effects on cardiac myocyte function i.e. during ischemia, probing into its
action on signaling pathways induced by oxidative stress in cardiac myoblasts is of
outstanding importance. Thus, in the present study, we decided to look into the
phosphorylation of ERKs (extracellular signal-regulated kinases), a subfamily of MAPKs
(mitogen-activated protein kinases), after treatment with H2O2. Western blot analysis
showed that ERKs are activated in a dose- and time-dependent manner. In particular,
ERKs were maximally activated by 800µM H2O2 after 15min. Cell pre-incubation with
increasing concentrations of curcumin for 30min, showed that 10µM of the agent resulted
in the partial inhibition of ERKs activation, while 20µM of curcumin were found to
completely abrogate H2O2-induced ERKs activation. Subsequently, we studied the effect
of simultaneously treating H9c2 cells with H2O2 and curcumin as well as the potential
salutary effect of melatonin. In mammals, melatonin is synthesized in a circadian fashion
by the pineal gland and is unique among other anti-oxidants, due to its physio-chemical
properties (free radical scavenger which crosses biological membranes easily and induces
anti-oxidative enzymes activation). Further studies are required, in order to clarify and
decipher the molecular mechanisms and signaling effectors mediating these responses.
This work was funded by a grant from the Special Research Account of the University of Athens
[70/4/11242]

255

Πρακτικά 37ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Βόλος, 21-23 Μαΐου 2015

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ DNA ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (hMSCs), ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ ΤΕΛΟΜΕΡΑΣΗΣ
(hTERT)
Μπαλής Βασίλειος1, Ντόγκα Αντριάνα1, Φωτιάδης Ζήσης1, Πετράκης Σπύρος2,
Κολιάκος Γεώργιος2, Καλογιάννη Μάρθα1, Τραχανά Βαρβάρα3
1/Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών
Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124, Θεσσαλονίκη - 2/
Biohellenika Εταιρία Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλονίκη - 3/Σχολή Ιατρικής, Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας, Λάρισα
Τα τελευταία χρόνια βλαστικά κύτταρα ενήλικων και ιδιαίτερα ανθρώπινα
µεσεγχυµατικά βλαστικά κύτταρα (hMSCs) έχουν χρησιµοποιηθεί και έχουν αποδείξει
ότι είναι σηµαντικά εργαλεία για πολλές θεραπείες, που βασίζονται σε κύτταρα. Η χρήση
τους σε τέτοιες θεραπείες απαιτούν in vitro καλλιέργεια, κατά την οποία πολύ σύντοµα
φθάνουν σε αντιγραφική γήρανση καθώς και χάνουν την ανταπόκριση τους στα σήµατα
διαφοροποίησης. Ελεύθερες ρίζες οξυγόνου (ROS) µπορούν να προκαλέσουν εκτεταµένη
βλάβη σε µακροµόρια, κυρίως σε πρωτεΐνες όπως το DNA. Αυτή η βλάβη του DNA, που
προκαλείται από ROS και οι επακόλουθες θραύσης διπλής έλικας (DSB), διαδραµατίζουν
σηµαντικό ρόλο στην κυτταρική γήρανση. Επιπλέον, πρόσφατες µελέτες έχουν δείξει ότι
η τελοµεράση έχει λειτουργία ανεξάρτητη του µήκους των τελοµερών, προάγοντας έτσι
την κυτταρική επιβίωση και την αντίσταση έναντι του οξειδωτικού στρες. Στη παρούσα
µελέτη µελετήσαµε την γήρανση, καθώς και την απόκριση στην έκθεση σε οξύ
εξωτερικό οξειδωτικό στρες των hMSCs από λιπώδη ιστό. Δείξαµε ότι καθώς τα κύτταρα
γηράσκουν συσσωρεύονται βλάβες στο DNA και ότι τα γερασµένα κύτταρα είναι σε
θέση να επισκευάσουν τη ζηµιά που προκαλείται από εξωγενές οξειδωτικό στρες.
Δηµιουργήσαµε επίσης µεσεγχυµατικά κύτταρα από το λιπώδη ιστό που υπερεκφράζουν
την καταλυτική υποµονάδα του γονιδίου της τελοµεράσης (hTERT). Τα κύτταρα
εξετάστηκαν σε δύο διαφορετικά στάδια της ανάπτυξής τους. Προκαταρκτικά δεδοµένα
υποδεικνύουν ότι τα hMSCs υπερεκφράζουν την hTERT και δεν εµφανίζουν καµία
διαφορά σε σύγκριση µε τα κύτταρα ελέγχου στο ποσό των ζηµιών που προκαλούνται
από εξωτερικό οξειδωτικό στρες. Παρ 'όλα αυτά, φάνηκε ότι η hTERT προσφέρει
σηµαντική προστασία έναντι της βλάβης του DNA, η οποία συσσωρεύεται στους
πυρήνες των κυττάρων κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής κυτταρικής γήρανσης.
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OXIDATIVE RESPONSE TO DNA DAMAGE IN HUMAN MESENCHYMAL
STEM CELLS (hMSCs), OVEREXPRESSING TELOMERASE CATALYTIC
SUBUNIT (hTERT)
Balis Vasileios1, Ntogka Andriana1, Fotiadis Zissis1, Petrakis Spyros2, Koliakos
George2, Kaloyianni Martha1, Trachana Varvara3
1/Laboratory of Animal Physiology, Zoology Department, School of Biology, Faculty of
Science, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, 54124, Greece - 2/
Biohellenika Biotechnology Company, Thessaloniki, Greece - 3/Faculty of Medicine,
University of Thessaly, Larisa, Greece
In recent years, stem cells and particularly adult human mesenchymal stem cells
(hMSCs) have been widely used and have been shown to be important tools for many cell
based therapies and assays. Their use in such treatments requires in vitro culture, in
which they reach very early replicative aging and lose their response to differentiation
signals. Reactive oxygen species (ROS) can cause extensive damage to macromolecules,
especially proteins such as DNA. This damage of DNA, caused by ROS and subsequent
double-stranded breaks (DSB), plays an important role in cellular aging. Furthermore,
recent studies have shown that telomerase is functioning independently of the length of
telomeres, thereby promoting cell survival and resistance against oxidative stress. This
study investigated the aging, and the response to exposure to severe outer oxidative stress
of hMSCs from adipose tissue. We have shown that as cells become senescent, they
accumulate in DNA damage and senescent cells are able to repair the damage caused by
exogenous oxidative stress. We have also created mesenchymal cells from adipose tissue
that overexpress the catalytic subunit of the telomerase gene (hTERT). The cells were
tested at two different stages of their developmental course. Preliminary data suggest that
hMSCs overexpressing hTERT, show no difference compared with control cells for the
amount of damage caused by external oxidative stress. Nevertheless, it appeared that the
hTERT offers significant protection against damage of DNA, which accumulates in the
nuclei of cells during normal cell aging.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΜΟΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΗΣ
ΓΑΛΛΟΚΥΑΝΙΝΗΣ, ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ WNT ΚΑΙ ΤΗΣ
ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ TAU
Μπαλωµένος Αθανάσιος1, Αβραµίδης Νίκος1, Σαρλή Βασιλική2, Ευθυµιόπουλος
Σπύρος1
1/Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 157
84 Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια
Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της νόσου Alzheimer είναι τα νευροϊνιδιακά
δεµάτια (NFTs) που δηµιουργούνται όταν η πρωτείνη Tau υπερφωσφορυλιωθεί. Η
GSK-3β είναι από τις σηµαντικότερες κινάσες που φωσφορυλιώνουν την Tau και
αναστέλλεται όταν το σηµατοδοτικό µονοπάτι Wnt είναι ενεργοποιηµένο. Το Wnt
ρυθµίζεται αρνητικά από την εξωκυττάρια πρωτείνη Dickkopf-1 (DKK1), η οποία
συνδέεται µε τη διαµεµβρανική πρωτείνη LRP εµποδίζοντας την αλληλεπίδραση µε τις
πρωτείνες wnt, και ενεργοποιώντας έτσι την GSK-3β. Έχει δειχθεί ότι η γαλλοκυανίνη
αναστέλλει αυτή την σύνδεση λειτουργώντας θεραπευτικά στις νευροεκφυλιστικές
διαταραχές. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της επίδρασης µορίων,
χηµικών αναλόγων της γαλλοκυανίνης, α) στην πρόσδεση LRP5,6/DKK1, β) στη
φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης tau και γ) στη βιωσιµότητα πρωτογενών νευρώνων. Η
παρεµπόδιση της αλληλεπίδρασης της DKK1 µε τον LRP6 µελετήθηκε µε την τεχνική
της πρόσδεσης στην επιφάνεια κυττάρων που υπερκφράζουν τον LRP6. Τα
αποτελέσµατα έδειξαν ότι διάφορα ανάλογα της γαλλοκυανίνης (4b, 4c, 4e, 4h, και 5h)
προκάλεσαν σηµαντική µείωση στην πρόσδεση DKK1/LRP6 ακόµα και σε σύγκριση µε
τη γαλλοκυανίνη (γαλλοκυανίνη 48%, 4b 45%, 4c 40%, 4e 37%, 4h 38% και 5h 60%).
Οι ουσίες αυτές ανέστειλαν την επαγόµενη από την προσταγλανδίνη φωσφορυλίωση της
tau στη θέση ser396 (γαλλοκυανίνη 70%, 4b 46%, 4c 26%, 4e 52%, 4h 86% και 5h
87%). Οι ενώσεις αυτές δεν επιδρούν τοξικά σε πρωτογενείς καλλιέργειες νευρώνων.
Συνεπώς, τα ανάλογα της γαλλοκυανίνης , που µπορούν να διαπεράσουν τον
αιµατοεγκεφαλικό φραγµό, επιδρούν θετικά στην µείωση της υπερφωσφορυλίωσης της
tau πιθανά µέσω της πρόσδεσης τους µε τον LRP υποδοχέα.
Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ: Αριστεία ΙΙ. Και συν-χρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
από εθνικούς πόρους.
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STUDY OF ACTIVITY OF SMALL MOLECULES, ANALOGUES OF
GALLOCYANINE, IN THE REGULATION OF WNT SIGNALING AND
PHOSPHORYLATION OF TAU PROTEIN
Balomenos Athanasios1, Avramidis Nikos1, Sarli Vasiliki2, Efthimiopoulos Spyros1
1/UNIVERSITY OF ATHENS (UOA)
One of the basic characteristics of Alzheimer’s disease is neurofibrillary tangles (NFTs),
which are created when Tau protein becomes hyperphosphorylated. GSK-3β is one of the
major tau kinases that is inhibited by the activation of Wnt signaling pathway. The Wnt
pathway is negatively modulated by the extracellular protein Dickkopf-1 (DKK1), which
binds to the transmembrane protein LRP leading to the inhibition of the interaction with
wnt proteins, and thus activation of GSK-3β. It has been shown that gallocyanine inhibits
this binding, constituting a therapeutic approach for treating neurodegenerative disorders.
The aim of this research is to investigate the effect of chemical gallocyanine analogues on
a) LRP5,6/DKK1 binding, b) tau phosphorylation and c) viability of primary cortical
neuronal cultures. Inhibition of DKK1 and LRP6 interaction was examined by a specific
'binding assay', using cells that overexpress LRP6. The results showed that several
analogues of gallocyanine (4b, 4c, 4e, 4h, and 5h) lead to a significant reduction in
binding of DKK1 to LRP6, even compared to gallocyanine (gallocyanine 48%, 4b 45%,
4c 40%, 4e 37%, 4h 38% και 5h 60%). These substances inhibited the prostaglandininduced phosphorylation of tau at the ser396 site (gallocyanine 70%, 4b 46%, 4c 26%, 4e
52%, 4h 86% και 5h 87%). All gallocyanine analogues do not cause toxicity on primary
neuronal cultures. Thus, gallocyanine analogues, which have the ability to go through the
blood-brain barrier, lead to a reduction in tau phosphorylation, likely via their binding to
the LRP receptor.
This programme was implemented within the framework of the Operational Programme
«Education and Lifelong Learning» of NSRF: ARISTEIA II. It was co-funded by the European
Union and national resources.
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗΣ ΜΕ
ΑΝΟΣΟΡΑΔΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ, ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΔΕΝΩΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΔΙΑ
ΤΕΧΝΗΤΙΟΥ 99m Tc-MIBI. ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ p-ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ;
Μπάρµπα Ευγενία-Μαρία, Τσαρτσαράκης Αντώνιος, Βάτσιου Σοφία, Θεοχάρης
Θωµάς, Γιαµουστάρης Αθανάσιος, Ζησιµόπουλος Αθανάσιος
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το αδένωµα των παραθυρεοειδών αδένων αποτελεί την κύρια αιτία
πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισµ ού και υπερασβεστιαιµίας . Η διάγνωση του
πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισµού τίθεται µε τα αυξηµένα επίπεδα Ca και P στο
αίµα, ακολουθούµενα από σπινθηρογράφηµα παραθυρεοειδών για τη διάγνωση πιθανού
αδενώµατος. Υπάρχουν περιπτώσεις αρνητικών σπινθηρογραφηµάτων παρά την κλινική
και εργαστηριακή εικόνα υπερπαραθυρεοειδισµού. Σε αυτά τα περιστατικά
πραγµατοποιείται εργαστηριακός έλεγχος της p-γλυκοπρωτεΐνης. ΑΣΘΕΝΕΙΣ :
Μελετήθηκαν 41 ασθενείς µε εικόνα υπερασβεστιαιµίας, µέσης ηλικίας 42 ± 9 έτη, οι
οποίοι υποβλήθηκαν σε προσδιορισµ ό των τιµ ών της παραθορµ όνης ορού και
σπινθηρογράφηµα παραθυρεοειδών αδένων . ΜΕΘΟΔΟΣ: Το σπινθηρογράφηµ α
πραγµατοποιήθηκε µε χρήση τεχνητίου 99m Sestamibi, κατά το οποίο λαµβάνονται
εικόνες του τραχήλου και του µεσοθωράκιου σε 20 λεπτά και µετά από δύο ώρες. Το
τεχνήτιο 99m Sestamibi απορροφάται από τον θυρεοειδή και τους παραθυρεοειδείς
αδένες και αποβάλλεται ταχέως από τους φυσιολογικούς ιστούς αυτών. Σε περίπτωση
αδενώµατος, πραγµατοποιείται κατακράτηση του ραδιοφαρµάκου από τους
παραθυρεοειδείς, λόγω µεγάλου αριθµού µιτοχονδρίων, έτσι κατά τη δεύτερη απεικόνιση
(των δύο ωρών) απεικονίζονται µόνο οι παθολογικές περιοχές των αδένων εν αντιθέσει
µε τις φυσιολογικές που έχουν ήδη αποβάλλει το φάρµακο. Παράλληλα γίνεται
προσδιορισµός της παραθορµόνης µε µέθοδο IRMA, η οποία χρησιµοποιεί ένα αντίσωµα
ανίχνευσης εναντίον του καρβοξυτελικού άκρου της. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 10 ασθενείς
παρουσίασαν χαµηλές τιµ ές παραθορµ όνης και αρνητικό σπινθηρογράφηµ α
παραθυρεοειδών. 27 ασθενείς παρουσίασαν υψηλές τιµές παραθορµόνης και αδενώµατα
παραθυρεοειδών όπως αναµενόταν. Ωστόσο 4 ασθενείς παρουσίασαν υψηλές τιµές
παραθορµόνης και ψευδώς αρνητικό σπινθηρογράφηµα παραθυρεοειδών. Οι ασθενείς
αυτοί υποβλήθηκαν σε περεταίρω έλεγχο για τον εργαστηριακό προσδιορισµό της pγλυκοπρωτεΐνης, η οποία βρέθηκε θετική. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα υψηλά επίπεδα
παραθορµόνης συνδέονται µε την εµ φάνιση αδενωµ άτων των παραθυρεοειδών .
Περιπτώσεις ασθενών µε ψευδώς αρνητικά σπινθηρογραφικά ευρήµατα και υψηλές τιµές
παραθορµόνης, συνδέονται µε την παρουσία θετικής p-γλυκοπρωτεΐνης. Αυτές οι
περιπτώσεις θα πρέπει να διερευνώνται περεταίρω µε τον εργαστηριακό προσδιορισµό
της p-γλυκοπρωτεΐνης, η µέτρηση της οποίας αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη σε
περίπτωση διαγνωστικού προβλήµατος.
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PARATHORMONE LEVELS EVALUATION IN THE SERUM OF PATIENTS
WITH PARATHYROID ADENOMAS, USING IMMUNORADIOMETRIC ASSAY
METHOD. CORRELATION WITH 99m Tc-MIBI SCINTIGRAPHY. THE pGLYCOPROTEIN ROLE.
Barba E.-M., Tsartsarakis A., Vatsiou S., Theocharis Th., Giamoustaris A.,
Zhsimopoulos A.
Democritus University of Thrace
INTRODUCTION: Parathyroid adenoma is the main cause of hyperparathyroidism and
hypercalcemia. Primary hyperparathyroidism is diagnosed by elevated Ca and P blood
levels, followed by parathyroid glands scintigraphy for diagnosing potential adenoma.
There are cases of negative scintigraphies despite the clinical and laboratory picture of
hyperparathyroidism. In those cases, p-glycoprotein laboratory test is being performed.
PATIENTS: 41 patients with clinical picture of hypercalcemia were studied, aged 42 ± 9
years old. They underwent parathormone serum levels evaluation and parathyroid glands
scintigraphy. METHOD: Scintigraphy was performed using technitium 99m Sestamibi.
During the scintigraphy we receive images of the neck and the mediastinum after a period
of twenty minutes and after a period of two hours. Tc 99m-Sestamibi is taken up by
thyroid and parathyroid glands and washes out rapidly from normal thyroid and
parathyroid tissues. In case of adenoma, there is a great retention of the
radiopharmaceutical by the parathyroid glands, due to the large amount of mitochondria,
so that in late acquisition (two hours) only the pathological gland areas are shown in
contrast to the normal ones that have already washed out the radiopharmaceutical. In the
same time, parathormone levels evaluation is performed with the IRMA method, that uses
a detection antibody compatible with the carbo-acid end of parathormone. RESULTS: 10
patients showed low parathormone levels and negative parathyroid scintigraphy. 27
patients showed elevated parathormone levels and parathyroid adenomas, as expected.
However, 4 patients showed elevated parathormone levels and false negative parathyroid
scintigraphy. Those patients underwent p-glycoprotein evaluation test and the results
were positive. CONCLUSION: Elevated parathormone levels are connected to the
appearance of parathyroid adenomas. Cases of patients with false negative scintigraphic
results and elevated parathormone levels, are connected to the appearance of pglycoprotein. Those cases should be further investigated with p-glycoprotein evaluation
laboratory test. The evaluation of p-glycoprotein is a reliable indicator in case of
diagnostic problems.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΣΤ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 96 h) ΤΩΝ
ΙΟΝΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ [BMIM][BF4] ΚΑΙ [OMIM][BF4] ΣΤΟ ΔΙΘΥΡΟ ΜΑΛΑΚΙΟ
MYTILUS GALLOPROVINCIALIS: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΚΕΤΟΝΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ
Μπελαβγένη Αλεξία, Τσαρπαλή Βασιλική, Νταϊλιάνης Στέφανος
Τοµέας Βιολογίας Ζώων, Εργαστήριο Ζωολογίας, (Μονάδα Οικοτοξικολογίας και Μελέτης
της Ρύπανσης), Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Πατρών,
26500, Πάτρα, Ελλάδα
Στην παρούσα µελέτη διερευνήθηκαν οι θανατογόνες και υποθανατογόνες
συγκεντρώσεις (LC50) των ιοντικών υγρών 1-butyl-3-methylimidazolium
tetrafluoroborate ([bmim][BF4]) και 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborate
([omim][BF4]) στο θαλάσσιο οργανισµό Mytilus galloprovincialis, καθώς επίσης και η
συµβολή της ακετόνης στη ρύθµιση της τοξικότητά τους. Πιο συγκεκριµένα, µύδια
εκτέθηκαν για 96 ώρες σε [bmim][BF4] (0.5-500 mgL-1) ή [omim][BF4] (0.01-500
mgL-1) παρουσία ή απουσία ακετόνης (τελικής συγκέντρωσης 0,06% v/v). Το εύρος των
εξεταζόµενων συγκεντρώσεων βασίστηκε σε πειραµατικές µελέτες γνωστών καµπυλών
βαθµονόµησης, που πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση UV-Vis φασµατοφωτοµετρικής
ανάλυσης. Στη συνέχεια, βασιζόµενοι στις παρατηρούµενες θανατογόνες συγκεντρώσεις
των ιοντικών υγρών, µύδια εκτέθηκαν σε υποθανατογόνες συγκεντρώσεις, έτσι ώστε να
διερευνηθεί η ικανότητά τους να διαταράσσουν τη σταθερότητα των λυσσοσωµικών
µεµβρανών (µε βάση την τεχνική neutral red retention time/NRRT). Τα αποτελέσµατα
έδειξαν µια αυξηµένη τοξικότητα του [omim][BF4] έναντι του [bmim][BF4], ενώ
παρουσία ακετόνης εξασθένησε ελαφρά . Σηµ αντικά µειωµένες τιµ ές NRRT
παρατηρήθηκαν στα εκτεθειµένα σε [omim][BF4] µύδια, συγκρινόµενες µε αυτά που
εκτέθηκαν σε [bmim][BF4], σε όλες τις περιπτώσεις. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, τα
ιοντικά υγρά [bmim][BF4] και [omim][BF4] µπορούν να επάγουν θανατογόνες όσο και
υποθανατογόνες επιπτώσεις σε υδρόβιους οργανισµούς, όπως το δίθυρο µαλάκιο Mytilus
galloprovincialis. Οι διαφορές της τοξικότητας µπορεί να αποδοθούν στο διαφορετικό
µήκος της αλκαλικής τους αλυσίδας, καθώς και σε διαφορές στο λιπόφιλο χαρακτήρας
τους. Τέλος, ο ρόλος της ακετόνης στην τοξικότητά τους µελετήθηκε για πρώτη φορά,
παρέχοντας σηµαντικά δεδοµένα σχετικά µε την αλληλεπίδρασή της µε την αλκαλική
τους αλυσίδα και τη διαµόρφωση της τοξικότητά τους.
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INVESTIGATION OF IMIDAZOLIUM IONIC LIQUIDS [BMIM][BF4] AND
[OMIM][BF4] TOXIC EFFECTS ON THE BIVALVE MOLLUSK MYTILUS
GALLOPROVINCIALIS: THE ROLE OF CONVENTIONAL SOLVENTS, SUCH
AS ACETONE, ON THE OBTAINED TOXIC RESULTS
Belavgeni Alexia, Tsarpali Vasiliki, Dailianis Stefanos
Department of Biology, Section of Animal Biology (Unit of Ecotoxicology and Pollution
Research), School of Natural Sciences, University of Patras, 26500, Patras Greece
This study investigated the lethal (in terms of LC50 values) and sub-lethal effects of 1butyl-3-methylimidazolium and 1-methyl-3-octylimidazolium tetrafluoroborates ([bmim]
[BF4] and [omim][BF4] respectively) on the marine mussel Mytilus galloprovincialis, as
well as whether acetone could mediate their toxic potency. Specifically, mussels exposed
for 96 h to [bmim][BF4] (0.5-500 mgL-1) or [omim][BF4] (0.01-500 mgL-1) with or
without the presence of acetone (at a final concentration of 0.06% v/v) in all cases. The
range of the tested concentration was based on initial experimental studies with the use of
known calibration curves, commonly performed with the use of UV-Vis
spectrophotometric analysis. Thereafter, based on the observed ILs-induced lethal
endpoints, mussels were also exposed to sub-lethal concentrations in order to determine
ionic liquids ability to disturb lysosomal membrane integrity (commonly tested with the
use of neutral red retention time assay). The results showed that [omim][BF4] was more
toxic than [bmim][BF4] in all cases, while the presence of acetone (at a final
concentration of 0.06% v/v) resulted in a slight attenuation of its toxicity. Moreover,
significantly lower NRRT values were observed in [omim][BF4]-treated mussels,
compared to those occurred in [bmim][BF4] in all cases. According to the results, the
present study showed that [bmim][BF4] and [omim][BF4] could induce not only lethal
but also non lethal effects on mussel Mytilus galloprovincialis. The extent of lysosomal
membrane impairment in mussel hemocytes could be ascribed to the length of each IL
alkyl chain, as well as to their lipophilicity. Moreover, the role of acetone on the obtained
toxic effects of those ILs was firstly reported, thus giving evidence for its interaction with
the ILs’ alkyl chains and the modulation of their toxicity.
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ΒΙΟΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΦΑΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ STENOSIS (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ TENEBRIONIDAE) ΣΕ
ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Μπόγρη Αµαλία, Παφίλης Παναγιώτης, Αναστασίου Γιάννης
Τοµέας Ζωολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσσια, 157-84, Αθήνα
Το Αιγαίο αποτελεί µια νησιωτική γέφυρα µεταξύ τριών ηπείρων και τα νησιά του
εµφανίζουν ποικιλία τόσο στο µέγεθος και στην ηλικία, όσο και στον βαθµό αποµόνωσης
και απόστασης από τις ηπειρωτικές περιοχές. Παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ενδηµισµού
σε πολλές οµάδες οργανισµών µε µικρή ικανότητα διασποράς, όπως τα Tenebrionidae.
Τυπικό παράδειγµα αποτελεί το γένος Stenosis, που διαφοροποιείται πολύ έντονα στα
νησιά του Αιγαίου µε δέκα συνολικά ενδηµικά είδη. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν
η µελέτη των βιοτοπικών προτιµήσεων και της µηνιαίας φαινολογίας των ειδών του
γένους Stenosis σε νησιά του Κεντρικού Αιγαίου. Για την διερεύνηση των προτύπων
κατανοµής των ειδών, τοποθετήθηκαν σταθµοί δειγµατοληψίας στους κυρίαρχους τύπους
βιοτόπου σε 12 νησιά του κεντρικού Αιγαίου. Σε κάθε σταθµό τοποθετήθηκαν παγίδες
παρεµβολής, οι οποίες συλλέγονταν κάθε µήνα για 7 συνεχόµενους µήνες. Συνολικά
συλλέχθηκαν 2.977 άτοµα που ανήκουν σε 3 είδη, το Stenosis syrensis, το S. milosana
και το S. rhodica. Το πρώτο αντιπροσωπεύεται από 2 υποείδη, το S. syrensis syrensis και
το S. syrensis naxica. To S. milosana συλλέχθηκε από τη Μήλο και αποτελεί ενδηµικό
είδος του νησιού, το S. rhodica από την Κω, το S. syrensis syrensis από τη Μύκονο, ενώ
το S. syrensis naxica από την Άνδρο, την Τήνο, τη Νάξο και την Πάρο. Σε αντίθεση µε τα
περισσότερα είδη της οικογένειας Tenebrionidae που δραστηριοποιούνται κυρίως τους
θερινούς µήνες, τα 4 taxa που µελετήθηκαν εµφάνισαν υψηλότερες τιµές δραστηριότητας
τους εαρινούς µήνες. Ως προς τους τύπους βιοτόπου, υψηλότερες τιµές αφθονίας
εµφάνισαν στη φρυγανική βλάστηση ιδιαίτερα µε αµµώδες υπόστρωµα. Το S. syrensis
naxica, το οποίο εµφανίζει την υψηλότερη αφθονία και τη µεγαλύτερη γεωγραφική
κατανοµή, έχει και το µεγαλύτερο εύρος εξάπλωσης στους διαφορετικούς τύπους
βιοτόπου.
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HABITAT PREFERENCES AND PATTERNS OF MONTHLY PHENOLOGY OF
THE SPECIES OF THE GENUS STENOSIS (FAMILY TENEBRIONIDAE) ON
ISLANDS OF THE CENTRAL AEGEAN SEA.
Bogri Amalia, Pafilis Panayiotis, Anastasiou Giannis
Department of Zoology and Marine Biology, Faculty of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens, Panepistimioupolis, Ilisia,157-84, Athens
The Aegean Sea is a natural bridge among three continents and its islands show variety in
both size and age, as well as in the degree of isolation and distance from the mainland. It
presents high rates of endemism in many groups of organisms with small dispersion, like
Tenebrionidae. One typical example is the genus Stenosis, which shows great
differensiation on the Aegean islands, with a total of ten endemic species. The objective
of this project was the study of the habitat preferences and the monthly phenology of the
species of the genus Stenosis on islands of the central Aegean Sea. To investigate the
distribution patterns of the species, sampling stations were placed in the dominant habitat
types on 12 islands of the central Aegean. At each station pitfall traps were placed, which
were collected every month for seven consecutive months. A total of 2.977 individuals
were collected belonging to three species, Stenosis syrensis, S. milosana and S. rhodica.
The former is represented by two subspecies, S. syrensis syrensis and S. syrensis naxica.
S. milosana was collected from Milos constituting an endemic species, S. rhodica from
Kos, S. syrensis syrensis from Mykonos, while S. syrensis naxica from Andros, Tinos,
Naxos and Paros . Unlike most species of Tenebrionidae family, which are active mostly
in summer, the 4 taxa of this study showed higher activity rates during the spring months.
As for the habitat types, they exhibited higher abundance values in phryganic vegetation
especially with sandy substrate. The S. syrensis naxica, which shows the highest
abundance and greater geographical distribution, has also the largest range of spread in
the different types of habitat.
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ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΝΟΣ “ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ-ΑΝΑΛΟΓΟΥ” ΤΗΣ CsgB
ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΤΩΝ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΝ ΙΝΙΔΙΩΝ CURLI ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΓΟΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Μπόλας Γεώργιος, Λούρος Νικόλαος, Τσιολάκη Παρασκευή, Οικονοµίδου
Βασιλική, Χαµόδρακας Σταύρος
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Αθήνα 157 01
Τα αµυλοειδή αποτελούν εξωκυτταρικές ή ενδοκυτταρικές εναποθέσεις αδιάλυτων
πρωτεϊνικών ινιδίων που δηµιουργούνται από διαλυµένες πρωτεΐνες ή πεπτίδια, όταν
αυτά διπλώνονται και αυτοσυγκροτούνται. Αρκετοί οργανισµοί εκµεταλλεύονται τις
ιδιότητες των αµυλοειδών για να υποστηρίξουν πολύπλοκες βιολογικές δοµές και
διεργασίες, σχηµατίζοντας λειτουργικά αµυλοειδή. Στη κατηγορία αυτή ανήκουν τα
ινίδια curli, τα οποία παράγονται από πολλά εντεροβακτήρια κατά το σχηµατισµό των
βιοϋµενίων τους. Τα ινίδια curli αποτελούν βασικό συστατικό των βιοϋµενίωντους,
συµµετέχοντας στην αρχική προσκόλληση των βακτηρίων σε επιφάνειες ή κύτταρα και
σχηµατίζοντας τον βασικό σκελετό. Τα ινίδια σχηµατίζονται από δύο δοµικές πρωτεΐνες,
τις CsgA και CsgΒ. Η CsgB είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία των αρχικών ολιγοµερών/
πυρήνων που επάγουν τον πολυµερισµό της CsgA, η οποία σχηµατίζει τον κύριο άξονα
του ινιδίου. Με τη χρήση του AMYLPRED2, ενός συναινετικού εργαλείου πρόγνωσης
πρωτεϊνικών περιοχών µε τάση προς συσσωµάτωση, που αναπτύχθηκε στο εργαστήριό
µας, οδηγηθήκαµε στη σύνθεση ενός “πεπτιδίου-αναλόγου” της CsgB πρωτεΐνης του
εντεροβακτηρίου E.coli. Το “πεπτίδιο-ανάλογο” (διαλύµατα του και δοµ ές που
δηµιουργεί) µελετήθηκε µε χρώση Congo Red και παρατήρηση µε πολωτική
µικροσκοπία, φασµατοσκοπία υπερύθρου ΑΤR-FTIR, ηλεκτρονική µικροσκοπία
διέλευσης (ΤΕΜ) και περίθλαση ακτίνων-Χ . Τα πειραµ ατικά αποτελέσµ ατα
υποδεικνύουν οτι το πεπτίδιο-ανάλογο αυτοσυγκροτείται, δηµιουργώντας ινίδια µε
χαρακτηριστικές αµυλοειδογόνες ιδιότητες.
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STRUCTURAL STUDIES OF AN “AGGREGATION-PRONE” PEPTIDE
SEGMENT OF CsgB PROTEIN, A COMPONENT OF CURLI AMYLOID FIBERS
Bolas Georgios, Louros Nikolaos, Tsiolaki Paraskevi, Iconomidou Vassiliki,
Hamodrakas Stavros
Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens,
Athens 157 01, Greece
Several organisms exploit the extraordinary physical properties of amyloid fibrils to
support complex biological functions, forming natural protective amyloids. Curli fibers,
which are produced by many Enterobacteriaceae during biofilm creation and maturity,
appertain to functional amyloid fibrils. Curli fibers are a major component of these
biofilms, inducing the initial adhesion of bacteria to surfaces or cells and assembling the
backbone of the biofilm. The fibers are formed by the major structural subunit CsgA and
the nucleator protein CsgB. Specifically, CsgB is responsible for creating the original
oligomeric/nuclei that induce polymerization of CsgA, which forms the major axis of the
fiber. Using AMYLPRED2, a consensus prediction method for identifying ‘aggregationprone’ regions in protein sequences, developed in our laboratory, we were guided to
synthesize one predicted peptide of the CsgB subunit of E.coli. This “peptide-analogue”
and structures formed by this peptide were studied, utilizing Congo Red staining and
polarized light microscopy, Attenuated Τotal Reﬂectance Fourier-Transform Infrared
Spectroscopy (ATR FT-IR), Transmission electron microscopy (TEM) and X-ray
diffraction. Our experimental data indicate that, this “peptide-analogue” self-assembles in
solutions, forming fibrils with characteristic amyloidogenic properties.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΛΕΙΟΥ ΜΥΟΣ
Μπόµπου Ε. Θ.1, ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ Α. 2, ΣΑΚΚΑΣ Γ.Κ 1, ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ Χ.
1/Εργαστηριο Φυσιολογιας κ Μηχανικης του Μυος, ΤΕΦΑΑ ΠΘ Τρικαλα-2/Εργαστηριο
Ιατρικης Φυσιολογιας Ιατρικη Λαρισας ΠΘ
Η βαρύτητα και συχνότητα των εξάρσεων των αναπνευστικών νόσων σχετίζονται µε τα
επίπεδα οξειδωτικού στρες. Δεν γνωρίζουµε όµως εάν επηρεάζεται η καθαυτή
συσταλτικότητα των αεραγωγών. Εξετάστηκε η επίδραση του Η2Ο2 (0.3-10mM) στον
βασικό τόνο λείου µυός τραχείας κονίκλου New Zealand (Ν=10) και στην επαγόµενη
από KCl (80mM) µέγιστη ισοµετρική σύσπαση του, µέσω δυναµοµετρίας. Επίσης
µελετήθηκαν ο ρόλος του επιθηλίου, του pH (7.4 ή 7.2) και ενός αναγωγικού παράγοντα
(dithiothreitol, DTT, 10mM) στη δράση του Η2Ο2. Τα αποτελέσµατα εκφράστηκαν σε
γραµµάρια τάσης ανά εµβαδό της εγκάρσιας διατοµής (g/mm2) και παρουσιάζονται ως
µέσος όρος (Μean) ± τυπικό σφάλµα (SEM). Έγινε σύγκριση t-test για ανεξάρτητα και
για εξαρτηµένα δείγµατα µε το GraphPad Prism 5. Σε συνθήκες «ηρεµίας» το Η2Ο2
προκάλεσε στον λείο µυ στατιστικά σηµαντική (p<0,05) άµεση δοσοεξαρτώµενη
επιθηλιο-ανεξάρτητη σύσπαση (µε τιµές στο 30-40% της επαγόµενης µε 80mM KCl
µέγιστης ισοµετρικής τάσης), και συγκεκριµένα Bmax 0.1874±0.03072 gr/mm2 για τον
ιστό µε άθικτο επιθήλιο και 0.1353±0.02321 gr/mm2 για τον ιστό χωρίς επιθήλιο. Δεν
βρέθηκαν διαφορές στις τιµές EC50, 987.2µΜ για ιστό µε άθικτο επιθήλιο και 904.8µΜ
για ιστό χωρίς επιθήλιο. Η µεταβολή του pH στο υγρό διαπότισης του ιστού από 7.4 σε
7.2 δεν είχε στατιστικά σηµαντική επίδραση στη δράση του Η2Ο2. Επίσης, η προεπώαση
σε DTT παρεµπόδισε την συσπαστική επίδραση του Η2Ο2 στον λείο µυ µε άθικτο
επιθήλιο. Το επιθήλιο έδρασε προστατευτικά στην ικανότητα του µυός να επαναλάβει
την επαγόµενη από KCl µέγιστη ισοµετρική σύσπαση µετά από την έκθεση στο Η2Ο2
(ανάκτηση 95% µε, vs 50% χωρίς επιθήλιο). Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν την πιθανή
συµβολή του οξειδωτικού στρες στην αυξηµένη συσταλτικότητα των αεραγωγών σε
νόσους του αναπνευστικού και δικαιολογούν περεταίρω έρευνα για τον σχεδιασµό
παρεµβάσεων για την βελτίωση/προστασία της οξειδοαναγωγικής κατάστασης του
αναπνευστικού συστήµατος.
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THE EFFECT OF OXIDATIVE STRESS ON SMOOTH MUSCLE'S
CONTRACTILITY
Bompou E.T1., Hatziefthimiou A.2, ,Sakkas G.K1.,, Karatzaferi C. 1
1/Muscle Physiology & Mechanics Group, DPESS, University of Thessaly, Trikala,
Karyes 42100, Greece- 2/Laboratory of Physiology, Department of Medicine, School of
Health Sciences, University of Thessaly, 3 Panepistimiou Str, 41500 BIOPOLIS Larissa,
Greece
The severity and frequency of exacerbations of respiratory diseases associated with
oxidative stress levels. Is not known if this affects airway contractility itself. This study
examined the effect of H2O2 (0.3-10mM) in in basic tracheal smooth muscle tone of
rabbit New Zealand (N = 10) and induced by KCl (80mM) maximum isometric
contraction through a dynamometer. Also we examined,the role of the epithelium, ,PH
(7.4 or 7.2), DTT (10mM) to the action of H2O2. The results were expressed in grams of
tension per cross-sectional area (g / mm2) and are reportedas as mean (Mean)± standard
error (SEM). A comparison t-test for independent and dependent samples is used with
GraphPad Prism 5. On resting conditions H2O2 induced smooth muscle statistically
significant (p <0,05) direct dose-dependent epithelium-independent contraction (with
prices 30-40 % induced with 80mM KCl maximal isometric tension), with Bmax 0.1874
± 0.03072 gr / mm2 on the tissue with an intact epithelium and 0.1353 ± 0.02321 gr /
mm2 on the tissue without epithelium. There were no differences in rates EC50,
987.2mM for tissue with intact epithelium and 904.8mM for tissue without epithelium.
The change in pH in the liquid infiltration of tissue from 7.4 to 7.2 had no statistically
significant effect on the activity of H2O2. Furthermore, preincubation in DTT inhibited
the contractile effect of H2O2 on smooth muscle with intact epithelium. The epithelium
was active in protective ability of muscle to repeat induced KCl maximum isometric
twitch after exposure to H2O2 (recovery 95% with, vs 50% without epithelium). The
results indicate the potential contribution of oxidative stress in increased contractility of
airway diseases of the respiratory and justify further research on the design of
interventions in order to improve / protect the redox state of the respiratory system.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Beta-nodavirus ΣΤΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ
ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ (D. Labrax): ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΓΟΝΙΔΙΩΝ
Μπουζιώτης Δηµήτρης 1,2, Τουµπανάκη Δήµητρα Κ 1, Μαργαρώνη Μαρίτσα 1,
Γιαγνίση Μαρία 3, Λάµπου Ειρήνη 2, Μπιτχαβά Κων, Μπακόπουλος Βασίλης 4,
Ντότσικα Ελένη 1, Αθανασοπούλου Φ.2, Καραγκούνη Ευδοκία 1*
1/Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας, Τµήµα Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 127, 11521, Αθήνα, Ελλάδα. 2/Tµήµα Κτηνιατρικής,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τρικάλων 224, Τ.Θ. 199, 43100, Καρδίτσα, Ελλάδα. 3/
Iνστιτούτο Yδατοκαλλιεργειών, Eλληνικό Kέντρο Θαλάσσιων Eρευνών, Αγ. Κοσµάς, 16610
Ελληνικό, Αθήνα, Eλλάδα. 4/Τµήµα Επιστηµών της Θάλασσας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου,
Λόφος Πανεπιστηµίου, Μυτιλήνη, 81100, Ελλάδα.
Ο προσδιορισµός ανοσολογικών παραγόντων της έµφυτης και προσαρµοστικής ανοσίας
παίζει σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση της παθολογίας µολυσµατικών νοσηµάτων που
πλήττουν τις ιχθυοκαλλιέργειες. Στις ελληνικές εκτροφές εµφανίζεται ένα σηµαντικό
νόσηµα το οποίο οφείλεται σε ιογενή παράγοντα: η ιογενής εγκεφαλοπάθεια και
αµφιβληστροειδοπάθεια που οφείλονται σε ιούς Noda. Σκοπός της παρούσας µελέτης
ήταν ο προσδιορισµός των µεταβολών έκφρασης που υφίστανται ανοσολογικά γονίδια
κατά την πειραµατική µόλυνση λαβρακιού (D. Labrax) µε στέλεχος β-nodavirus, καθώς
και η εκτίµηση της ενδεχόµενης ανοσοτροποποιητικής δράσης πειραµατικού σιτηρεσίου
εµπλουτισµένου µε αιθέριο έλαιο ρίγανης. Το σωµατίδιο των Betanoda-ιών είναι
σφαιρικό, µε διάµετρο 25-34nm και πολλαπλασιάζεται στο κυτταρόπλασµα των
µολυσµένων κυττάρων. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι η προσβολή του κεντρικού
νευρικού συστήµατος και του αµφιβληστροειδούς χιτώνα. Μέχρι σήµερα, η νόσος έχει
αναφερθεί σε περισσότερα από 30 είδη ψαριών. Τα αιθέρια έλαια εντοπίζονται ως
δευτερογενείς µεταβολίτες και διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην προστασία ως
αντιβακτηριακά, αντιιικά, αντιµυκητιασικά. Το αιθέριο έλαιο της ρίγανης, θεωρείται το
πιο σηµαντικό αντιµικροβιακό έλαιο λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε
φαινολικές ενώσεις. Στη παρούσα µελέτη µελετήθηκε η έκφραση γονιδίων της χυµικής
ανοσίας (IgM), του κλωνικού πολλαπλασιασµού και της αντιγονικής διέγερσης Τ
κυττάρων (TCRβ, CD4, CD8α) και της διακυτταρικής επικοινωνίας µακροφάγων µε
κύτταρα του ανοσολογικού συστήµατος (IL-10 και TGFb) σε λεµφικούς ιστούς
λαβρακιών που µολύνθηκαν µε nodavirus κατόπιν ενδοµυϊκής χορήγησης 0,5 ml
διαλύµατος του ιού (105TCID50/ml) στην περιοχή κάτω του κέντρου του ραχιαίου
πτερυγίου σε διάφορα χρονικά σηµεία µετά τη µόλυνση (6 ώρες έως 14 ηµέρες). Η
έκφραση των γονιδίων αυτών συσχετίσθηκε µε την αντίστοιχη έκφραση λαβρακιών που
διετράφησαν µε πειραµατικό σιτηρέσιο µε αιθέριο έλαιο ρίγανης σε συγκέντρωση
1000ppm και 2000ppm. Επίσης, η µεταβολή της γονιδιακής έκφρασης συσχετίσθηκε και
µε το ιικό φορτίο σε όργανα-στόχους του ιού.
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THE EFFECT OF Beta-nodavirus ON THE IMMUNE SYSTEM OF D. labrax: AN
IMMUNOLOGICAL GENE EXPRESSION ANALYSIS
Bouziotis Dimitris 1,2, Toubanaki Dimitra K 1, Margaroni Maritsa 1, Giagnisi
Maria 3, Labou Eirini 2, να 2, Bakopoulos Vasilios 4, Dotsika Eleni 1,
Athanasopoulou Foteini 2, Karagouni Evdokia 1*
1/Laboratory of Cellular Immunology, Department of Microbiology, Hellenic Pasteur
Institute, Vas. Sofias Av. 127, 11521, Athens, Greece. 2/Department of Veterinary
Medicine, University of Thessaly, Trikala 224, PO Box 199, 43100, Karditsa, Greece. 3/
Hellenic Centre for Marine Research, Ag. Kosmas, 16610 Greek, Athens, Greece. 4/
Department of Marine Sciences, University of the Aegean, Mytilene 81100, Greece
The determination of immunological factors of the innate and adaptive immunity plays an
important role in understanding the pathology of infectious diseases affecting the
aquaculture. In Greek fish farms, an important disease appears due to a viral factor: Viral
encephalopathy and retinopathy caused by nodavirus. The purpose of this study was to
determine the changes that immunological genes undergo after experimental infection
with a β-nodavirus strain and to evaluate the possible immonomodulatory effect of
experimental diet enriched with essential oregano oil. The Beta-nodavirus is a spherical
particle, has 25-34nm diameter and it multiplies in the infected-cells’ cytoplasm. The
disease’s characteristic is the impairment of the central nervous system and the retina. So
far, the disease has been reported in more than 30 fish species. The essential oils are
identified as secondary metabolites that play an important role in protection as
antibacterias, antivirals and antifungals. The essential oregano oil is considered an
important antimicrobial oil due to the high content of phenolic compounds. In this study,
the expression of humoral immunity genes (IgM), the clonal proliferation and antigenic
stimulation of T-cells (TCRβ, CD4, CD8α) and intercellular communication macrophageimmune system’s cells (IL-10 and TGFβ), were investigated in lymphoid tissues of labrax
infected with Nodavirus after intramusclular administration of 0.5 ml virus solution
(105TCID50/ml) in the area below the center of the dorsal fin at various time-points after
infection (6 hours to 14 days). The expression of these genes was associated with the
corresponding expression in labrax which were fed with the experimental diet of the
essential oregano oil at 1000ppm and 2000ppm. Also, the change of the genes’ expression
was associated with the viral load in the target-organs of the virus.
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ΑΙΘΕΡΙΟ ΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΥΤΟ Origanum onites L.: ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΕ ΜΥΕΣ
Μπουλουκώστα Ελένη1, Αϊνδελής Γεώργιος1, Τιπτιρή-Κουρπέτη Αγγελική1,
Σπυριδοπούλου Κατερίνα1, Σαξάµη Γεωργία1, Φίτσιου Ελένη1, Βασιλειάδης
Σταύρος1, Παπαβασιλοπούλου Ελένη2, Γαλάνης Αλέξης1, Παππά Αγλαΐα1, Χλίχλια
Κατερίνα1*
1/Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Πανεπιστηµιούπολη-Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη - 2/ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., Αφίδνες - */
Αλληλογραφία: achlichl@mbg.duth.gr
Στο χώρο της φαρµακευτικής, όπου η πρόοδος επιτυγχάνεται µέχρι ένα σηµαντικό βαθµό
από την εµπειρική ανακάλυψη µε την συστηµατική αναζήτηση ουσιών που µπορούν να
δράσουν θεραπευτικά, υπάρχει έντονη η τάση για µελέτη διαφόρων φυτοχηµικών. Το
αιθέριο έλαιο από το φυτό του είδους της ρίγανης Origanum onites L., που συναντάται
σε µέρη της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Σικελίας, έχει αντιπαρασιτική,
αντιµυκητιακή και αντιβακτηριακή δράση . Ωστόσο , οι µελέτες σχετικά µε την
αντικαρκινική δράση του ελαίου είναι περιορισµένες. Στην παρούσα µελέτη
διερευνήθηκε η πιθανή in vitro και in vivo αντικαρκινική του επίδραση έναντι του
καρκίνου του παχέως εντέρου. Μέθοδοι εκτίµησης κυτταρικής βιωσιµότητας έδειξαν ότι
το αιθέριο έλαιο του φυτού Origanum onites L. έχει αντιπολλαπλασιαστική δράση σε
κολονικές καρκινικές σειρές ποντικίσιας (CT26) και ανθρώπινης (HT29) προέλευσης.
Στην in vivo δοκιµασία, η χορήγηση του έλαιου σε BALB/c ποντικούς µε τη µέθοδο
Gavage για 15 ηµέρες που ακολουθήθηκε από την εκτοπική υποδόρια ένεση CT26
συνγονικών καρκινικών κυττάρων, είχε ως αποτέλεσµα τη σηµαντική µείωση του όγκου
σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου. Καταληκτικά, αποδεικνύονται in vivo, αλλά και in
vitro οι αντι-νεοπλασµατικές ιδιότητες του ελαίου του φυτού Origanum onites L., το
οποίο παρείχε σηµαντική χηµειοπροφυλακτική δράση έναντι της ανάπτυξης όγκου σε
µοντέλο καρκίνου του παχέως εντέρου σε BALB/c ποντικούς. Διενεργούνται περαιτέρω
µελέτες ώστε να αποσαφηνιστούν οι εµπλεκόµενοι µοριακοί µηχανισµοί.
Η παρούσα µελέτη χρηµατοδοτήθηκε από την Πράξη «Διµερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας
2013-2015» (Κωδ. έργου 12CHN402) .
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ESSENTIAL OIL FROM GREEK Origanum onites L.: ANTI-TUMOR ACTIVITY
IN MICE - 2/VIORYL S.A., Afidnes, Greece - */Correspondence:
achlichl@mbg.duth.gr
Bouloukosta Eleni1, Aindelis Georgios1, Tiptiri-Kourpeti Angeliki1, Spyridopoulou
Katerina1, Saxami Georgia1, Fitsiou Eleni1, Vasileiadis Stavros1,
Papavassilopoulou Eleni2, Galanis Alexis1, Pappa Aglaia1, Chlichlia Katerina1*
1/Department of Molecular Biology & Genetics, Democritus University of Thrace, 68100
Alexandroupolis, Greece
In recent years, there is a significant progress in the discovery of plant-derived bioactive
compounds with health-promoting properties, which may provide protection against
various diseases. There is a strong tendency to study health-promoting anticancer
properties of various phytochemicals. The essential oil isolated from the plant Origanum
onites L., which is found in parts of Greece, Turkey and Sicily, has antiparasitic,
antifungal and antibacterial activity against various strains. However, observations on the
anticancer and antitumor activity of this particular oregano oil are limited. This study
investigated the anti-neoplastic activity of the essential oil extracted from Greek
Origanum onites L. in vitro and in vivo against colon cancer. In cell viability assays,
oregano essential oil showed anti-proliferative effects - in a concentration- and timedependent manner - against colon cancer cell lines (murine CT26 and human HT29
cells). In vivo, administration by oral gavage of oregano essential oil to
immunocompetent BALB/c mice for a period of 15 days followed by administration of
CT26 colon cancer cells, resulted in a significant reduction in tumor volume compared to
control mice. In conclusion, anti-neoplastic growth-inhibitory activities were observed in
vitro and in vivo providing significant protection against growth of colon carcinoma cells
in tumor-bearing mice. Further studies are underway to unravel the underlying molecular
mechanisms.
The present study was supported by a “Greece-China Biletaral & RD Cooperation 2013-2015”
grant (Project Nr. 12CHN409).
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IN VITRO ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ GnRH ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΩΧΡΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΟΚΚΩΔΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Μπουράκη Γενοβέφα 1, Μεταλλινού Χρύσα 1, Καραχάλιου Βιολέττα 2, Νικολλέτος
Νίκος 2, Ασηµακόπουλος Βύρων 1
1. Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τµήµα Ιατρικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα 2. Εργαστήριο Φυσιολογίας Αναπαραγωγής-Εξωσωµατικής
Γονιµοποίησης, Τµήµα Ιατρικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη,
Ελλάδα
Η εκλυτική ορ µόνη των γοναδοτροπινών (GnRH, Gonadotropin-Releasing Hormone)
είναι ένα δεκαπεπτίδιο που παράγεται στον υποθάλαµο κατά ώσεις από υποθαλαµικούς
νευρώνες και αυτή η ασυνεχής απελευθέρωσή ευθύνεται για τη σύνθεση και την έκκριση
των γοναδοτροπινών. Η GnRH παρουσιάζει ποικιλία δράσεων και σε άλλους ιστούς
όπως η ωοθήκη. GnRH ανάλογα χρησιµοποιούνται σε πρωτόκολλα ωοθηκικής διέγερσης
στα πλαίσια της εξωσωµατικής γονιµοποίησης. Συνεπώς, παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον η µελέτη των επιδράσεων αυτής της ορµόνης στα κύτταρα της ωοθήκης.Στην
παρούσα εργασία µελετήθηκαν in vitro οι επιδράσεις της GnRH στη βιωσιµότητα των
κοκκωδών κυττάρων της ωοθήκης (HGL) σε καλλιέργεια και η επίδρασή της στην
έκκριση προγεστερόνης και οιστραδιόλης. Τα κύτταρα αποµονώθηκαν από ωοθυλακικό
υγρό γυναικών που συµµετείχαν σε κύκλους εξωσωµατικής γονιµοποίησης,
καλλιεργήθηκαν για 24 ώρες και έπειτα χωρίστηκαν σε καλλιέργειες των 100.000
κυττάρων, οι οποίες επωάστηκαν για ακόµη 24 ώρες παρουσία ή µη GnRH. Η
βιωσιµότητα των κυττάρων αξιολογήθηκε µε τη µέθοδο ΜΤΤ (βρωµιούχο 3-(4,5διµεθυλοθειαζολ-2-υλο)-2,5 διφαινυλοτετραζόλιο), ενώ τα επίπεδα οιστραδιόλης και
προγεστερόνης µετρήθηκαν στα υπερκείµενα των καλλιεργειών µε ELISA.
Παρατηρήθηκε ότι η προσθήκη GnRH δεν επέφερε καµία στατιστικώς σηµαντική
διαφορά στη βιωσιµότητα των κυττάρων HGL σε σχέση µε τη µη προσθήκη γεγονός που
µπορεί να οφείλεται και στη χαµηλή συγκέντρωση αυτής. Καµία σηµαντική διαφορά δεν
παρατηρήθηκε στα επίπεδα έκκρισης οιστραδιόλης και προγεστερόνης µε τη χορήγηση
GnRH και µη, αλλά φάνηκε ότι τα επίπεδα οιστραδιόλης και προγεστερόνης
συσχετίζονται µεταξύ τους.Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας δεν ξεκαθαρίζουν
την εικόνα για την επίδραση της GnRH στη βιωσιµότητα των κυττάρων και τα επίπεδα
έκκρισης οιστραδιόλης και προγεστερόνης. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται προκειµένου
να µελετηθούν διαφορετικές συνθήκες καλλιέργειας και διαφορετικές συγκεντρώσεις
GnRH ώστε να µπορέσει να δοθεί µια ολοκληρωτική απάντηση.
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IN VITRO STUDY OF THE EFFECT OF GnRH IN HUMAN GRANULOSA
LUTEINIZED CELL (HGL) CULTURES
Bouraki Genovefa 1, Metallinou Chrysa 1, Karachaliou Violetta 2, Nikolletos Nikos
2, Asimakopoulos Byron 1
1. Laboratory of Physiology, Department of Medicine, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis, Greece 2. Laboratory of Reproductive Physiology-In Vitro Fertilization,
Department of Medicine, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece
The gonadotropin releasing hormone (GnRH) is a decapeptide that is produced in the
hypothalamus in a pulsatile way by hypothalamic neurons and this discontinuous release
is responsible for the synthesis and secretion of gonadotropins. GnRH has diverse actions
in other tissues such as ovary. GnRH analogues are used in ovarian stimulation protocols
in the context of IVF. Therefore, it is particularly interesting to study the effects of this
hormone in ovarian cells. In this work we studied the in vitro effects of GnRH on the
viability of HGL cells in culture and its effect on the secretion of progesterone and
estradiol. The cells were isolated from follicular fluid of women involved in IVF cycles,
were cultured for 24 hours and then were divided in cultures of 100,000 cells, which were
incubated for another 24 hours in the presence of GnRH or not. Cell viability was
assessed with the MTT method (3- (4,5-dimethylthiazol-2-yl) -2,5 diphenyltetrazolium
bromide), while the levels of estradiol and progesterone were measured in culture
supernatants with ELISA. It was observed that the addition of GnRH did not result in any
statistically significant difference in viability of HGL cells comparatively to non-addition
of it, which may be due to low concentration of GnRH. No significant difference was
observed in the secretion of estradiol and progesterone levels by administering GnRH or
not, but it appeared that the levels of estradiol are related to the levels of progesterone.
The results of this study did not clarify the picture of the effect of GnRH on cell viability
and secretion levels of estradiol and progesterone. Further research is needed to study
different culture conditions and different concentrations of GnRH to be able to give a
complete answer.
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ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Cr(VI) ΑΠΟ ΤΟ Achromobacter xylosoxidans (ΣΤΕΛΕΧΟΣ B1)
Νεοφύτου Χριστίνα, Μερτζανίδου Μαρία, Σάκουλα Δήµητρα, Κωσταντινίδης
Δηµήτριος, Σκούρας Ζαχαρίας, Γιάγκου Μηνάς
Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη 541 24
Το εξασθενές χρώµιο Cr(VI) θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους ρυπαντές του
φυσικού περιβάλλοντος , λόγω της εκτεταµ ένης βιοµ ηχανικής χρήσης του .
Μικροοργανισµοί οι οποίοι είναι ικανοί να ανέχονται και να ανάγουν το Cr(VI) στο µη
τοξικό Cr(III) έχουν χρησιµοποιηθεί για την αποτοξικοποίηση του Cr(VI). Η διαδικασία
αυτή εγείρει το ενδιαφέρον ως εναλλακτική, οικολογική και οικονοµική µέθοδος για την
αποτοξικοποίηση λυµάτων και υδάτων επιβεβαρυµµένων µε Cr(VI). Μηχανισµοί
οµοιόστασης στο θείο και στο σίδηρο χρησιµοποιούνται από συγκεκριµένους
µικροοργανισµούς ώστε να ανάγουν ή να εξουδετερώνουν το Cr(VI). Το στέλεχος Β1, το
οποίο αποµονώθηκε από φυσική υδάτινη πηγή, πλούσια σε σίδηρο, ταυτοποιήθηκε ως
Achromobacter xylosoxidans και είναι ικανό να ανέχεται έως και 500 mg/L Cr(VI), ενώ
ανάγει έως και 100 mg/L Cr(VI) σε διάστηµα 72 ωρών. Στο πλαίσιο της παρούσας
εργασίας προσδιορίστηκαν οι βέλτιστες συνθήκες καλλιέργειας του στελέχους Β1, καθώς
και οι βέλτιστες συνθήκες (θερµοκρασία, pH, αρχική βιοµάζα µικροοργανισµού) για την
αποτελεσµατική αναγωγή του Cr(VI) από το µικροοργανισµό. Στο βακτηριακό στέλεχος
Β1 διερευνήθηκε επίσης η παρουσία γονιδίων που σχετίζονται µε τους µηχανισµούς
ανθεκτικότητας-αποτοξικοποίησης του Cr(VI) όπως: (α) για την ύπαρξη ισχυρού
κυτταρικού τοιχώµατος για παρεµπόδιση της εισόδου του µετάλλου ενδοκυτταρικά, (β)
την αποµάκρυνση του Cr(VI) εξωκυτταρικά, (γ) την ενζυµική αναγωγή του Cr(VI), (δ)
την ενεργοποίηση µηχανισµών επιδιόρθωσης βλαβών του DNA και µηχανισµών ενάντια
στο οξειδωτικό stress και, τέλος, (ε) µηχανισµών οµοιόστασης στο θείο και στο σίδηρο.
Συµπερασµατικά, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση του µικροοργανισµού,
ως πιθανό µέσο για τη διαχείριση και βιοαπορρύπανση λυµάτων επιβεβαρυµµένων µε Cr
(VI).
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IRON HOMEOSTASIS AND Cr(VI) TOLERANCE AND REDUCTION
MECHANISMS IN THE Achromobacter xylosoxidans (STRAIN B1)
Neofytou Christina, Mertzanidou Maria, Sakoula Dimitra, Konstandinidis
Dimitrios, Skouras Zacharias, Yiangou Minas
Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology,
Aristotle University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki
Hexavalent chromium Cr(VI) is considered among the most dangerous pollutants of the
natural environment, due to its extended use in industrial activities. Microorganisms
capable of tolerating and remediating Cr(VI) to the non-toxic compound Cr(III) have
been used for the detoxification of Cr(VI). This process is put to the spotlight as an
alternative, eco-friendly and low-cost method for the detoxification of wastewater
contaminated with Cr(VI). Homeostatic mechanisms against sulfur or iron are utilized by
certain microorganisms for the reduction and neutralization of Cr(VI). The bacterial stain
B1, isolated from a natural iron-containing spring, was identified as Achromobacter
xylosoxidans and is capable of tolerating Cr(VI) in concentrations up to 500 mg/L, whilst
completely reducing 100 mg/L Cr(VI) in 72 hours. In the present study, the optimal
cultural, as well as detoxification and reduction, conditions (temperature, pH, initial
biomass of the microorganism) were determined. In addition, experiments were
performed to examine whether B1 strain exhibits genes that are involved in tolerancedetoxification mechanisms of Cr(VI), such as: (a) the formation of a strong cell wall that
prevents the intracellular entrance of Cr(VI), (b) the extracellular removal of Cr(VI), (c)
the enzyme reduction of Cr(VI), (d) the recruitment of DNA-damage repair and antioxidative stress mechanisms and (e) the activation of sulfur and iron homeostatic
mechanisms, was investigated. In conclusion, further research is required, to investigate
the possible use of the microorganism in the management and the bioremediation of
wastewater burdened with Cr(VI).
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΓΟΝΙΔΙΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Νικολακάκης Νικόλαος, Δήµου Νίκη, Πανταβου Κατερίνα, Μπάγκος Παντελής
Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη Βιοϊατρική, Σχολή Θετικών Επιστηµών,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Μεγάλη έµφαση στο χώρο των επιδηµιολογικών µελετών έχει δοθεί στην διερεύνηση
των αλληλεπιδράσεων µεταξύ γονιδίων (Γ) και έκθεσης σε περιβαλλοντικούς παράγοντες
(Π) για την κατανόηση της αιτιολογίας πολυπαραγοντικών ανθρώπινων ασθενειών. Η
στατιστική αξιολόγηση αλληλεπιδράσεων ΓxΠ πραγµατοποιείται µε τη χρήση µεθόδου
που περιλαµβάνει µόνο ασθενείς επιτυγχάνοντας µεγαλύτερη στατιστική ισχύ σε σχέση
µε τις παραδοσιακές µελέτες ασθενών-µαρτύρων ή κοορτής. Οι κλασικές µεθοδολογίες
µετα-ανάλυσης µπορούν να εφαρµοστούν για την αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων
ΓxΠ. Ωστόσο, ένα κύριο πρόβληµα αποτελεί το γεγονός ότι όλες οι µελέτες θα πρέπει να
έχουν διεξαχθεί µε τον ίδιο τρόπο (για παράδειγµα, µελέτες που έχουν µόνο ασθενείς και
λοιπά). Στην παρούσα εργασία προτείνουµε µια πολυµεταβλητή µέθοδο µετα-ανάλυσης
όπου καθίσταται δυνατή η από κοινού αξιοποίηση µελετών µε διαφορετική φύση
δεδοµένων και οι οποίες πραγµατοποιούνται κάτω από διαφορετικούς σχεδιασµούς. Δεν
απαιτούνται ατοµικά δεδοµένα ή η ταυτόχρονη αξιολόγηση του γενετικού και του
περιβαλλοντικού παράγοντα σε κάθε µελέτη. Η µέθοδος είναι απλή και γρήγορη και
µπορεί να επεκταθεί σε περισσότερα γονίδια ώστε να συνεκτιµώνται οι αλληλεπιδράσεις
ΓxΓ. Ο έλεγχος των εγγενών υποθέσεων ανάλυσης µελετών µε διαφορετικό σχεδιασµό
(για παράδειγµα µελέτες που έχουν µόνο ασθενείς και µελέτες ασθενών-µαρτύρων)
καθίσταται δυνατός. Διερευνήθηκε η αλληλεπίδραση του πολυµορφισµού ΝΑΤ2 µε το
κάπνισµα για τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου της ουροδόχου κύστης αναδεικύοντας ότι
οι πολυµεταβλητές µέθοδοι µετα-ανάλυσης υπερτερούσαν έναντι των κλασσικών
µονοµεταβλητών µεθόδων. Συµπερασµατικά, η προτεινόµενη µεθοδολογία αποτελεί ένα
χρήσιµο πλαίσιο για µετα-ανάλυση αλληλεπιδράσεων ΓxΠ.
Η παρούσα µελέτη εντάσσεται στο έργο Ενοποίηση δεδοµένων από διαφορετικές πηγές: µια
σύνθεση της επιδηµιολογίας µε τη βιοπληροφορική, µε εφαρµογές στις πολυπαραγοντικές ασθένειες
(IntDaMus) που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους
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A MULTIVARIATE METHOD FOR META-ANALYSIS OF STUDIES
INVESTIGATING GENE-ENVIRONMENT INTERACTIONS
Nikolakakis Nikolaos, Dimou Niki, Pantavou Katerina, Bagos Pantelis
Department of Computer Science and Biomedical Infromatics,School of Science,
University of Thessaly
Detecting the potential interaction between susceptiblity genotypes (G) and
environmental exposures (E) has received attention in epidemiologic studies for
understanding the etiology of complex human diseases. Statistical assesment of the GxE
ineraction can be performed in nontraditional case-only designs achieving a great power
improvment over traditional cas-control/cohort disigns. The classic meta-analysis
methodologies can be applied to assess GxE interaction. Nevertheless, one major
problem remains the fact that the available studies have to follow all the same design (for
instance, case-only studies and so on). Here we propose a novel multivariate method for
meta-analysis that can incorporate studies with different types of data, performed under
different designs. There is no need for individual patient data or the simultaneous
evaluation of both genetic and environmental effect. The method is simple and fast and
can be extended to account for multiple genes resulting thus in the estimation of GxG
interactions. The assumptions inherently made by different designs (e.g. combining caseonly and case-control studies) can also be assessed. As an example we investigated the
interaction of NAT2 polymorphism and smoking in bladder cancer illustrating that the
multidimensional multivariate methods outperformed the classical univariate analysis.
We conclude that the proposed method constitutes a useful framework for performing
meta-analysis for GxE interaction.
The authors are financially supported by the project Integration of Data from Multiple Sources
(IntDaMus), which is implemented under the ARISTEIA ΙΙ Action of the OPERATIONAL
PROGRAMME EDUCATION AND LIFELONG LEARNING and is co-funded by the European
Social Fund (ESF) and National Resources
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ CMT4C
ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Νικολάου Αικατερίνη, Καραδήµα Γεωργία, Κούτσης Γεώργιος, Μπακλού
Μαρκέλλα, Πάνας Μάριος
Μονάδα Γενετικής του Νευρικού Συστήµατος, Α’ Νευρολογική Κλινική, Αιγινήτειο
Νοσοκοµείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Η Κληρονοµική Κινητική και Αισθητική Πολυνευροπάθεια ή Νόσος των Charcot-MarieTooth (CMT) είναι µια διαταραχή του Περιφερικού Νευρικού Συστήµατος µε συχνότητα
1:2.500. Πρόκειται για νόσηµα µε µεγάλη κλινική και γενετική ετερογένεια. Την
τελευταία δεκαετία έχουν αναγνωριστεί 40 διαφορετικά γονίδια που σχετίζονται µε τη
νόσο. Έτσι παρατηρούνται αυτοσωµικές και φυλοσύνδετες µορφές είτε επικρατητικές
είτε υπολειπόµενες. Η πλειονότητα των ασθενών κληρονοµούν τη νόσο µε αυτοσωµικό
επικρατή τρόπο. Σποραδικά περιστατικά εµφανίζονται στο πλαίσιο υπολειπόµµενων
µεταλλαγών σε µικρές οικογένειες ή de novo µεταλλαξογένεσης. Η CMT τύπου 4C
(CMT4C) είναι µία αυτοσωµική υπολειπόµενη, αποµυελινωτική πολυνευροπάθεια η
οποία οφείλεται σε σηµειακές µεταλλαγές του γονιδίου SH3TC2. Πρόσφατα
βιβλιογραφικά δεδοµ ένα δείχνουν ότι , για αρκετούς πληθυσµούς, η µεταλλαγή
p.Arg954STOP αποτελεί την πιο συχνή αιτία της CMT4C. Στην παρούσα µελέτη µε τη
χρήση µεθόδων µοριακής βιολογίας (RFLPs, Sequencing) ελέγχθηκαν, για την παρουσία
της µεταλλαγής p.Arg954STOP, 57 ασθενείς δείκτες από όλη την Ελλάδα µε κλινική
εικόνα της νόσου CMT4C οι οποίοι δεν παρουσίαζαν επικρατή τρόπο κληρονόµησης της
νόσου και ήταν αρνητικοί για τους πιο συχνούς τύπους CMT1A, HNPP και CMTX. Τα
έως τώρα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η µεταλλαγή ταυτοποιήθηκε στους 13 από τους 57
ασθενείς (22,9%, 7 οµόζυγοι και 6 ετερόζυγοι). Το ποσοστό αυτό κατατάσει την οµάδα
των ασθενών µας ανάµεσα στους πληθυσµούς µε το υψηλότερο ποσοστό για τη
συγκεκριµένη µεταλλαγή. Με την ολοκλήρωση της µελέτης και την αλληλούχιση του
γονιδίου SH3TC2 στους ασθενείς που είναι είτε ετερόζυγοι είτε αρνητικοί για τη
µεταλλαγή p.Arg954STOP, αναµένεται να έχουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα για το
γενετικό προφίλ των Ελλήνων ασθενών µε πολυνευροπάθεια του τύπου CMT4C και
συνεπώς τη δυνατότητα µιας τεκµηριωµένης διάγνωσης της νόσου.
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MUTATIONAL ANALYSIS OF CMT4C HEREDITARY NEUROPATHY IN
GREEK PATIENTS
Nikolaou Aikaterini, Karadima Georgia, Koutsis Georgios, Baklou Markella, Panas
Marios
Neurogenetics Unit, 1st Department of Neurology, Eginition Hospital, University of
Athens Medical School, Athens, Greece
Hereditary Motor and Sensory Neuropathy (HMSNs) or Charcot-Marie-Tooth disease
(CMT) is a disorder of the Peripheral Nervous System (PNS) affecting approximately 1
in 2,500 people. CMT is characterized by genetic and clinical heterogeneity. In the last
decade, over 40 different genes have been associated with the disease. All patterns of
mendelian inheritance are observed; autosomal and X-linked dominant or recessive, with
autosomal dominant being the most common. Sporadic cases can result from recessive
mutations in small families or by de novo mutations. CMT type 4C (CMT4C) is an
autosomal recessive (AR), demyelinating neuropathy caused by point mutations in the
SH3TC2 gene. Recent bibliographic data suggest that in several populations the mutation
p.Arg954STOP is the most prevalent. In this study, 57 Greek index cases, with clinical
features consistent with CMT4C, non-dominant mode of inheritance and negative testing
for the most frequent types of CMT (CMT1A, HNPP and CMTX) were tested for the
presence of p.Arg954STOP with molecular techniques (RFLPs, Sequencing). The results
so far show that the mutation was detected in 13 of 57 patients (22.9%, 7 homozygous
and 6 heterozygous). This finding classifies Greek CMT patients among populations with
the highest percentage for this mutation. Upon completion of the study, following
sequencing of the SH3TC2 gene in all patients that are either heterozygous or negative
for the mutation p.Arg954STOP, we expect to have a comprehensive overview of the
genetic and clinical profile of Greek patients with CMT4C. This will allow, in the future,
a precise molecular diagnosis of the disease in everyday clinical practice.
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ Stachys
virgata Βory & Chaub. (Labiatae)
Νικολόπουλος Γιώργος1, Κωνσταντινίδης Θεοφάνης2, Κουβέλης Ν. Βασίλης1
1/Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστηµιούπολη 157
01 Αθήνα 2/Τοµέας Οικολογίας και Ταξινοµικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ,
Πανεπιστηµιούπολη 157 01 Αθήνα
Ο Stachys virgata Β ory & Chaub. είναι ένα στενοενδηµικό φυτό της ανατολικής
Πελοποννήσου, µε µικρούς και διασκορπισµένους πληθυσµούς. Παρουσιάζει µεγάλο
επιστηµονικό ενδιαφέρον καθώς είναι ένα απειλούµενο είδος, του οποίου δεν είχαν
συλλεχθεί δείγµατα τα τελευταία 160 έτη. Επανευρέθηκε το 2005. Σε αυτή την εργασία
µελετήθηκε η γενετική ποικιλότητα εντός των πληθυσµών και µεταξύ των πληθυσµών
του S. virgata, και πραγµατοποιήθηκε σύγκριση µε άλλους συγγενείς του γένους Stachys
χρησιµοποιώντας µοριακά εργαλεία . Ενισχύθηκαν συγκεκριµ ένες πυρηνικές και
χλωροπλαστικές διαγονιδιακές περιοχές από το ολικό γονιδίωµ α αντιπροσώπων
διαφόρων πληθυσµών του S. virgata, χρησιµοποιώντας την µέθοδο της αλυσιδωτής
αντίδρασης πολυµεράσης (PCR) και ακολούθησε αλληλούχιση των ενισχυµ ένων
περιοχών. Συγκεκριµένα, µελετήθηκαν περιοχές του πυρηνικού rRNA συγκροτήµατος
γονιδίων (ITS και ETS περιοχές) και οι χλωροπλαστικές διαγονιδιακές περιοχές trnTtrnL, trnL-trnF και psbA-trnH. Αλληλουχίες των αντίστοιχων περιοχών από άλλα είδη
του γένους Stachys ανακτήθηκαν από δεδοµένα κατατεθειµένα στην GenBank. Οι
περιοχές ITS, ETS and trnL-trnF ήταν ταυτόσηµες για όλα τα δείγµατα και τους
πληθυσµούς του S. virgata που µελετήθηκαν, ενώ οι trnT-trnL και psbA-trnH περιοχές
είχαν ελάχιστες διαφορές, σε κάποιους από τους πληθυσµούς. Η φυλογενετική ανάλυση
βασίστηκε στις περιοχές αυτές και έγινε µε δύο µεθόδους, της Κοντινότερης Γειτνίασης
(Neighbour Joining - NJ) και της Μέγιστης Φειδωλότητας (Maximum Parsimony - MP).
Οι πληθυσµοί του S. virgata ο µαδοποιήθηκαν έτσι σε δύο υποοµάδες µε µικρή
φυλογενετική στήριξη. Ωστόσο, µε βάση αυτές τις περιοχές υπήρξε ξεκάθαρη
διαφοροποίηση του είδους, από τα υπόλοιπα είδη του γένους. Καθώς η ενδοειδική
γενετική ποικιλότητα είναι απαραίτητη για τη διάκριση των υποπληθυσµών του S.
virgata, χρησιµοποιήθηκε στη συνέχεια η µελέτη των επαναλήψεων απλής αλληλουχίας
(inter simple sequence repeats - ISSRs). Τα δεδοµένα που έδωσαν τέσσερις ISSR δείκτες
συγκροτούν ένα δενδρόγραµµα µε καλή υποστήριξη, που διακρίνει τους πληθυσµούς του
S. virgata.
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MOLECULAR ANALYSIS OF THE INTER- AND INTRA- SPECIFIC GENETIC
DΙVΕRSITY OF THE PLANT SPECIES Stachys virgata Βory & Chaub. (Labiatae)
Nikolopoulos C. George1, Constantinidis Theophanis2, Kouvelis Ν. Vassili1
1/Department of Genetics & Biotechnology, Faculty of Biology, NKUA,
Panepistimiopolis 15701 Athens 2/Department of Ecology & Systematics, Faculty of
Biology, NKUA, Panepistimiopolis 15701 Athens
Stachys virgata Βory & Chaub. is a stenoendemic plant species of Eastern Peloponnesos,
with a few small scattered populations. It is of great interest, as it has been characterized
as endangered species and it has not been studied extensively since its first
characterization in 1832. In this work, an effort is made to study the genetic variability
among and within the populations of S. virgata, as well as to compare S. virgata to its
relatives of the genus Stachys using molecular tools. Specific nuclear and chloroplastic
intergenic regions from the total extracted genome of several representatives of the
species were amplified, using the polymerase chain reaction method (PCR), and then
sequenced. In detail, regions of the nuclear rRNA gene complex (ITS and ETS domains)
and the chloroplastic intergenic regions trnT-trnL, trnL-trnF and psbA-trnH were
analysed. Sequences of the respective regions of other Stachys species were retrieved
from submitted sequences in GenBank. The ITS, ETS and trnL-trnF spacers were
identical for all S. virgata populations, while trnT-trnL and psbA-trnH regions presented
minimal nucleotide differences among the populations. Thus, the phylogenetic analysis
based on these regions was carried out using two different phylogenetic methods, i.e., the
Neighbor-Joining (NJ) and Maximum Parsimony (MP). They showed the clustering of all
S. virgata populations into two weakly supported sub-groups, but based on these genes
and domains, they were clearly differentiated from the other Stachys species. Since
intraspecific variability for characterizing the sub-populations of S. virgata is of major
importance, the inter simple sequence repeats (ISSRs) method was further employed.
Data based on four ISSR markers present well supported phylogenetic dendrograms with
different clades of S. virgata populations.
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΟΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ
Ντούνη Ελένη
Εργαστήριο Γενετικής, Τµήµα Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών &
Συνεργαζόµενη Ερευνήτρια, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστηµών -Αλέξανδρος
ΦλέµιγκH Λειτουργική Γενετική αποτελεί την πιο δυναµική προσέγγιση για την αναγνώριση της
λειτουργίας των γονιδίων και της συσχέτισής τους µε την παθογένεση ασθενειών, µέσω
της γενετικής τροποποίησης οργανισµών µοντέλων. Η ο µάδα µας χρησιµοποιεί τις
προσεγγίσεις της Πρόσθιας και της Ανάστροφης Γενετικής για την µοντελοποίηση
σκελετικών και νευροµυικών ασθενειών στο ποντίκι. Ο χαρακτηρισµός µοντέλων
ποντικού για την πρωτεΐνη RANKL, τον κύριο ρυθµιστή για την δηµιουργία
οστεοκλαστών και οστικής απορρόφησης, αποτελούν κύρια ερευνητική δραστηριότητάς
µας. Πρόσφατα µελετήσαµε το αποτέλεσµα της περίσσειας RANKL µέσω της
υπερέκφρασης του ανθρώπινου RANKL σε διαγονιδιακά ποντίκια. Τα διαγονιδιακά αυτά
ποντίκια εµφανίζουν πρόωρη οστεοπόρωση και αποτελούν ιδανικά εργαλεία για α) την
κατανόηση της παθογένεσης οστεολυτικών ασθενειών και β) την αξιολόγηση νέων
RANKL αναστολέων σε προκλινικό επίπεδο. Επίσης, εντοπίσαµε µια λειτουργική
µετάλλαξη στη πρωτεΐνη RANKL που παρεµποδίζει τον τριµερισµό της προκαλώντας
σοβαρή οστεοπέτρωση στα ποντίκια. Στοχεύοντας την περιοχή τριµερισµού του
RANKL, ανακαλύψαµε νέα µικρά µόρια που αναστέλλουν την RANKL-επαγόµενη
οστεοκλαστογένεση. Δεδοµένου ότι η αντι-RANKL θεραπεία έχει εγκριθεί πρόσφατα για
την εµµηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, αυτά τα µικρά µόρια πρόκειται να αξιολογηθούν
περαιτέρω σε προκλινικό επίπεδο. Παράλληλα, ακολουθώντας την προσέγγιση της
Πρόσθιας Γενετικής ανακαλύψαµε δύο νέα µοντέλα µε νευρολογικό φαινότυπο και
πρόωρη θνησιµότητα που προκαλούνται από µεταλλάξεις πυρηνικών γονιδίων που
κωδικοποιούν µιτοχονδριακές πρωτεΐνες άγνωστης λειτουργίας. H πρώτη πρωτεΐνη,
DnaJC11, προκαλεί ένα νευροµυικό φαινότυπο µε κενοτοποίωση των κινητικών
νευρώνων και φαίνεται να αλληλεπιδρά µε το σύµπλοκο πρωτεϊνών MICOS, που
συµµετέχει στη διαµόρφωση των µιτοχονδριακών αναδιπλώσεων. Το δεύτερο γονίδιο
αποτελεί ένα νέο µέλος της SLC25 οικογένειας µιτοχονδριακών µεταφορέων, ενώ µία µη
νοηµατική µετάλλαξή του προκαλεί αταξία και επιληπτικές κρίσεις. Η συνεχιζόµενη
έρευνά µας στοχεύει στην διαλεύκανση των εµπλεκόµενων παθογενετικών µηχανισµών
και στην συσχέτιση των µιτοχονδριακών ανωµαλιών µε νευρολογικές ασθένειες.
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INDENTIFICATION OF NOVEL CAUSATIVE GENES FOR BONES AND
NEUROLOGICAL DISEASES THROUGH FUCTIONAL GENETICS
APPROACHES IN MICE
Douni Eleni
, Laboratory of Genetics, Department of Biotechnology, Agricultural University of Athens
& Associate Researcher, Biomedical Sciences Research Center -Alexander FlemingFunctional Genetics is the most powerful approach for the identification of novel gene
function and its association with disease pathogenesis by the genetic modification of
modeled organisms. Our lab uses both Forward and Reverse Genetics approaches to
model bone and neuromuscular disorders in mice. The characterization of mouse models
for receptor activator of nuclear factor-κB ligand (RANKL), the main mediator of
osteoclast formation and bone resorption, is in the center of our projects. We have
recently addressed the pathogenic effect of excessive RANKL by overexpressing human
RANKL in transgenic mice. TghuRANKL mice develop early-onset osteoporosis and
represent a unique tool for a) understanding the pathogenesis in bone-loss diseases and b)
evaluating novel RANKL inhibitors at the preclinical level. In addition, we identified a
functional RANKL mutation that inhibits its trimerization causing severe mouse
osteopetrosis. Targeting the trimerization core domain of RANKL, we identified novel
small molecules that inhibit RANKL-induced osteoclastogenesis. Since the anti-RANKL
therapy has been recently approved for post menopausal osteoporosis, such novel small
molecules could be further evaluated in preclinical studies. In parallel, following a
Forward Genetics approach we identified two novel neurological mouse models with
premature lethality caused by mutations in nuclear genes that encode mitochondrial
proteins of unknown function. The first protein, DnaJC11, causes a neuromuscular
phenotype characterized by severe vacuolation of the motor neurons and seems to interact
with the recently identified mitochondrial contact site (MICOS) complex involved in the
formation of mitochondrial cristae. The second one, a novel SLC25 family member,
encodes a mitochondrial carrier while a nonsense mutation causes ataxia and seizures. On
going studies intend to elucidate the underlying pathogenic mechanisms and correlate
mitochondrial abnormalities to neurological diseases.
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟ
Οικονόµου Ελένη, Καλαϊτζάκης Νεκτάριος, Οικονόµου Ν. Αλκιβιάδης, Ζόγκαρης
Σταµάτης, Δηµητρίου Ηλίας, Παπαδόπουλος Αναστάσιος, Παναγίώτου Αιµιλία,
Ζαχαρίας Ιερόθεος
1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΚΕΘΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
(ΙΘΑΒΙΠΕΥ)
Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) απαιτεί από τα κράτη µέλη να εγκαταστήσουν
µεθόδους βιοεκτίµησης για τη συστηµατική αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης
των επιφανειακών υδάτων. Η ανάπτυξη τέτοιων µεθόδων περιλαµβάνει διάφορα στάδια
και εργασίες, το καθένα από τα οποία είναι ευάλωτο σε διάφορες µορφές βίας και
αβεβαιότητας. Η ΟΠΥ ρητά απαιτεί τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής να
περιλαµβάνουν εκτίµηση της αβεβαιότητας. Στα πλαίσια του προγράµµατος ΚΡΗΠΙΣ
(Ανάπτυξη Συστήµατος Ολοκληρωµένης Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής και της
Συνδεόµενης Παράκτιας και Θαλάσσιας Ζώνης) αναπτύσσεται ιχθυολογικός δείκτης
βιοεκτίµησης για τη λεκάνη του Σπερχειού ποταµού. Παράλληλα, εκτιµώνται οι πηγές
και οι τύποι αβεβαιότητας που σχετίζονται µε το κάθε στάδιο ανάπτυξης του δείκτη και
αναζητούνται κατάλληλες λύσεις. Σχεδιάστηκε ένα πυκνό δίκτυο παρακολούθησης
αποτελούµενο από 58 δειγµατοληπτικές θέσεις και το 2014 πραγµατοποιήθηκε ένας
πρώτος γύρος δειγµατοληψιών µε ηλεκτραλιεία. Σε κάθε σταθµό συµπληρώθηκαν
πρωτόκολλα που περιλαµβάνουν πεδία για την καταγραφή λεπτοµερειών σχετικά µε τη
διεξαγωγή των δειγµατοληψιών, παραµέτρους περιβάλλοντος και του ενδιαιτήµατος, και
τις ανθρωπογενής πιέσεις. Στις αναλύσεις περιλήφθηκαν εδοµένα δειγµατοληψιών
προηγούµενων χρόνων για να ελεγχθεί η διαχρονική ποικιλότητα των βιολογικών
συνθηκών. Χρησιµοποιήθηκαν διάφορες αναλυτικές και στατιστικές µέθοδοι για να
προσδιορίσουν τη δειγµατοληπτική αποτελεσµατικότητα, να διερευνήσουν την κατανοµή
και δοµική οργάνωση των ιχθυοσυναθροίσεων και να εντοπίσουν είδη που µπορούν να
προσφέρουν πληροφορία για την κατάσταση του oικοσυστήµατος.
Αναπτύχθηκε
ιχθυολογική τυπολογία που περιλαµβάνει πέντε τύπους ποταµού µε σκοπό τον
προσδιορισµό συνθηκών αναφοράς. Από τις µέχρι τώρα αναλύσεις έχουν αναγνωρισθεί
οι εξής πηγές αβεβαιότητας που µπορεί να επηρεάσουν τις εκτιµήσεις της οικολογικής
κατάστασης: χαµηλή δειγµατοληπτική αποτελεσµατικότητα σε βαθιά ποτάµια τµήµατα,
ανεπαρκής γνώση των ανθρωπογενών πιέσεων που δρουν σε µεγάλη χωρική κλίµακα,
µη αντιπροσωπευτικότητα των θέσεων σε κάποιους ποτάµιους τύπους και έλλειψη
επαρκούς πληροφορίας για τη διαχρονική βιολογική ποικιλότητα.
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IDENTIFYING UNCERTAINTY ASSIOSIATED WITH THE DEVELOPMENT
OF A FISH-BASED INDEX FOR ECOLOGICAL STATUS ASSESSMENT IN
SPERCHEIOS RIVER
Oikonomou Eleni 1, 2, Kalaitzakis Nektarios 2, Economou N. Alkiviadis 2, Zogaris
Stamatis 2, Dimitriou Elias 2, Papadopoulos Anastasios 2, Panagiotou Aimilia 2,
Zacharias Ierotheos 1
1. UNIVERSITY OF PATRAS - DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL AND NATURAL
RESOURCES MANAGEMENT, 2. HELLENIC CENTRE FOR MARINE RESEARCH
(HCMR) - INSTITUTE OF MARINE BIOLOGICAL RESOURCES AND INLAND
WATERS (IMBRIW)
The Water Framework Directive (WFD) requires member states to
establish
bioassessment methodologies for the purpose of systematically monitoring the ecological
status of surface waters. The development of such methodologies involves several stages
and tasks, each of which is subject to various biases and uncertainties. The
WFD explicitly requires that uncertainty estimates should be provided in the River Basin
Management Plans. In the frame of the KRIPIS project (Development of an Integrated
Management System for River Basin, Coastal and Marine Zones) a fish-based
bioassessment index for the Spercheios river basin is under development. In parallel, the
sources and types of uncertainty associated with each stage of the system development
process are evaluated and appropriate solutions are sought. A dense sampling network
consisting of 58 sites was designed and a first round of sampling by electrofishing took
place in 2014. Standardised protocols accommodating fields for sampling
details, environmental and habitat variables, and anthropogenic pressures were completed
for each site. Sample data from previous years were included in the analyses to capture
interannual biological variability. Various analytical tests and statistical procedures were
applied to determine sampling adequacy, to explore the spatial and structural
organisation of fish assemblages and to identify sentinel species which can be used as
environmental health indicators. A fish-based typology identifying five river types was
developed to assist in the designation of reference conditions. The analysis conducted so
far has identified the following major sources of uncertainty that can potentially
affect ecological status assessments: poor sampling efficiency in deep river sections,
insufficient knowledge of anthropogenic pressures acting at large spatial scales, nonrepresentativeness of sites in some river types and lack of sufficient information on
interannual biological variability.
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ΤΟ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ BACTROCERA
CARAMBOLAE ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΙΔΩΝ BACTROCERA DORSALIS
(DIPTERA: TEPHRITIDAE)
Παγγέα Δήµητρα1, Γουτακόλη Παναγιώτα1, Αυγουστίνος Α. Αντώνιος2,3,
Μπούρτζης Κώστας 2, Δροσοπούλου Ελένη 1
1Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών
Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 2Insect Pest Control Laboratory,
Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in Food and Agriculture, Vienna,
Austria 3 Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών
Το έντοµο Bactrocera carambolae είναι µία µύγα των φρούτων που ενδηµεί στη
Μαλαισία, τη Νότια Ταϋλάνδη και τη Δυτική Ινδονησία όπου προκαλεί σηµαντικές
οικονοµικές απώλειες. Ανήκει στο σύµπλεγµα ειδών Bactrocera dorsalis και µαζί µε τα B.
dorsaliss.s., B. invadens, B. papayae και B. philippinensis αποτελεί µία οµάδα µε µεγάλη
µορφολογική οµοιότητα και ασαφή όρια µεταξύ τους. Πρόσφατες µελέτες στηριζόµενες
τόσο σε µορφολογικά/µορφοµετρικά, όσο και σε µοριακά/γενετικά δεδοµένα αλλά και σε
στοιχεία συµπεριφοράς έδειξαν τη στενή συγγένεια των B. dorsalis s.s., B. invadens, B.
papayae και B.philippinensis, προτείνοντας την ταξινόµησή τους ως ένα είδος, ενώ το
B.carambolae παρουσιάστηκε ως το πιο διαφοροποιηµένο µέλος της ο µάδας. Στην
παρούσα εργασία, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση του µιτοχονδριακού γονιδιώµατος του
B.carambolae και σύγκρισή του µε το γονιδίωµα του B. dorsalis s.s. µε σκοπό την
αναγνώριση ειδοειδικών νουκλεοτιδικών διαφορών (SNPs). Χρησιµοποιήθηκε DNA από
άτοµα µιας αποικίας του είδους που καλλιεργείται στο Εργαστήριο Ελέγχου
Παρασιτικών Εντόµων (FAO/IAEA, Βιέννη). Σχεδιάστηκαν 27 ζεύγη εκκινητών,
ενισχύθηκαν και αναλύθηκαν επικαλυπτόµενα τµήµατα που αντιπροσωπεύουν το σύνολο
του µιτοχονδριακού γονιδιώµατος. Το µέγεθος και το περιεχόµενο του µιτοχονδριακού
DNA του Β . carambolae συµφωνεί µε το πρότυπο οργάνωσης του µιτοχονδριακού
γονιδιώµατος των εντόµων. Η σύγκριση της αλληλουχίας που αναλύθηκε µε άλλες
κατατεθειµένες του B. dorsalis s.s. και του B. carambolae αποκάλυψε 29 SNPs, τα οποία
ελέγχονται σε µεγαλύτερο αριθµό ατόµων προκειµένου να διερευνηθεί η χρησιµότητά
τους στη διάκριση των ειδών.
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THE MITOCHONDRIAL GENOME OF BACTROCERA CARAMBOLAE, A
MEMBER OF THE DORSALIS SPECIES COMPLEX (DIPTERA:
TEPHRITIDAE)
Paggea D.1, Goutokoli P.1, Avgoustinos A. 2,3, Mpourtzis K.2, Drosopoulou E.1
1Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology,
Faculty of Science, Aristotle University of Thessaloniki, Greece 2Insect Pest Control
Laboratory, Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in Food and Agriculture,
Vienna, Austria 3School of Biology, University of Patras, Greece
Bactrocera carambolae is a fruit fly found in Malaysia, south Thailand and western
Indonesia, which causes significant economical losses. It belongs to the Bactrocera
dorsalis species complex and along with B. dorsalis s.s., B. invadens, B. papayae and B.
philippinensis constitutes a group of taxa with unclear species boundaries. Recent studies
based on morphological/morphometric data, behavioral/sexual compatibility analysis, as
well as chemoecological, molecular and genetic approaches showed the very close
relationships of B. dorsalis s.s., B. invadens, B. papayae and B. philippinensis, proposing
their synonymization, while B. carambolae was found to be the most differentiated
member of the group. In the present study, the complete mitochondrial genome of B.
carambolae was analyzed and compared to that of B. dorsalis s.s. in order to identify
species specific nucleotide differences (SNPs). DNA was isolated from a colony
maintained in the Insect Pest control Laboratory (FAO/IAEA, Vienna). Twenty seven
primer pairs were designed and overlapping mitochondrial fragments were amplified and
sequence analyzed. The size and content of the Β. carambolae mitochondrial DNA was in
accordance with the common organization of insect mitochondrial genome. Comparison
of the analyzed sequence with other B. dorsalis and B. carambolae sequences from the
public databases revealed 29 SNPs that are further analyzed for their possible use for
species identification.
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Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ PPARβ/δ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΒΛΑΒΕΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ/ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ: O ΠΙΘΑΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ALDH2
Παναγιωτίδης Γεώργιος- Δηµήτριος1, Γαλάτου Ελευθερία1, Μπαρλάκα
Ελευθερία1, Παππά Αγλαϊα 2, Λάζου Αντιγόνη1
1/Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης 54124 Θεσσαλονίκη- 2/Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής,
Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη
H αλδεϋδική αφυδρογονάση 2 (ALDH2) συµµετέχει στην απενεργοποίηση των ενεργών
αλδεϋδών οι οποίες συσσωρεύονται κατά το οξειδωτικό στρες που αναπτύσσεται κατά
την ισχαιµία και την ακόλουθη επαναιµάτωση της καρδιάς. Οι πυρηνικοί υποδοχείς
PPARs (Peroxisome Proliferator Activated- Receptors), αποτελούν µεταγραφικούς
ρυθµιστές του λιπιδικού µεταβολισµού µε παράλληλη αντιφλεγµονώδη και αντιοξειδωτική δράση ενώ πρόσφατες ενδείξεις υποστηρίζουν τον καρδιοπροστατευτικό τους
ρόλο. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η περαιτέρω διερεύνηση του προστατευτικού
ρόλου της ισοµορφής PPARβ/δ µετά από ισχαιµία/ επαναιµάτωση (Ι/R) σε ενα
πειραµατικό µοντέλο ex vivo εµποτισµού καρδιάς και η αποσαφήνιση των υποκείµενων
µοριακών µηχανισµών εστιάζοντας στη συµµ ετοχή της ALDH2. Χορήγηση του
αγωνιστή του PPARβ/δ, GW0742, σε επίµυες οδήγησε στην καλύτερη ανάκτηση της
καρδιάς που είχε υποβληθεί σε I/R, όπως προκύπτει από τη µείωση του µεγέθους του
εµφράγµατος, την καλύτερη ανάκτηση της αναπτυσσόµενης στην αριστερή κοιλία πίεσης
(LVDP) και τη µείωση της διάρκειας των αρρυθµιών. Τα αποτελέσµατα αυτά
αντιστράφηκαν όταν χορηγήθηκε ο ανταγωνιστής του PPARβ/δ GSK0660 καθώς και ο
αναστολέας της ALDH2 κυαναµίδιο. Παράλληλα, προσδιορίστηκε η ενζυµική
δραστικότητα της ALDH2 καθώς και η καρβονυλίωση των πρωτεϊνών ως δείκτης
οξειδωτικού στρες. Η χορήγηση του GW0742 ανέστειλε τόσο την επαγόµενη από την Ι/R
µείωση της ενεργότητας της ALDH2 όσο και την αύξηση των επιπέδων της
καρβονυλίωσης. Συµπερασµατικά, η ενεργοποίηση του PPARβ/δ προστατεύει την
καρδιά από τις βλάβες της ισχαιµίας/επαναιµάτωσης µέσω ενεργοποίησης της ALDH2
και µείωσης της πρωτεϊνικής καρβονυλίωσης.
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ACTIVATION OF PPARβ/δ PROTECTS THE HEART FROM ISCHEMIA /
REPERFUSION INJURY: THE POTENTIAL ROLE OF ALDH2
Panagiotidis Georgios- Dimitrios1, Galatou Eleftheria1,, Barlaka Eleftheria1, Pappa
Aglaia 2, Lazou Antigone1
1/Laboratory of Animal Physiology, School of Biology, Aristotle University of
Thessaloniki, 54124 Thessaloniki - 2/Department of Molecular Biology & Genetics,
Democritus University of Thrace, Alexandroupolis
Aldehyde dehydrogenase 2 (ALDH2) is involved in deactivation of active aldehydes
which are accumulated in oxidative stress, developed during ischemia/ reperfusion of the
heart. The nuclear receptors PPARs (Peroxisome Proliferator Activated- Receptors), are
transcriptional regulators of lipid metabolism with parallel anti-inflammatory and antioxidative effects, while recent evidence supports their cardioprotective role. The aim of
this study was to further investigate the cardioprotective role of PPARβ/ δ after ischemia/
reperfusion in an experimental model of ex vivo heart perfusion and to clarify the
underlying molecular mechanisms, with a focus on participation of ALDH2. Treatment of
rats with GW0742 resulted in better functional recovery of the heart after ischemia/
reperfusion as evidenced from the reduction of infarct size, the higher left ventricular
developed pressure (LVDP) and the reduction of arrhythmias. These effects were
abolished in the presence of PPARβ/δ antagonist GSK0660 and ALDH2 inhibitor,
cyanamide. Furthermore, it was determined the enzymatic activity of ALDH2, and the
carbonylation of proteins as a marker of oxidative stress. Treatment with GW0742
inhibited both I/R- induced reduction of ALDH2 activity and increased carbonylation
levels. In conclusion, activation of PPARβ/δ protects the heart from I/R injury through
activation of ALDH2 and reduction of protein carbonylation.
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ – ΒΑΡΟΥΣ 8 ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ
ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
Παναγιώτου Αιµιλία, Νταουλάς Χαράλαµπος, Μπαρµπιέρη Ροµπέρτα, Γιακουµή
Σοφία, Οικονόµου Ν. Αλκιβιάδης
Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων & Εσωτερικών Υδάτων, Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσιών Ερευνών, 190-13 Ανάβυσσος
Παρουσιάζονται οι σχέσεις µήκους – βάρους 8 ειδών ψαριών (Alburnoides bipunctatus,
Barbus sperchiensis, Pelasgus marathonicus, Rutilus sp. Sperchios, Squalius vardarensis,
Gambusia holbrooki, Gasterosteus gymnurus, Pungitius hellenicus) που αλιεύθηκαν κατά
την περίοδο 1996-1997 µε ηλεκτραλιεία και απόχες σε µικροϋδάτινα συστήµατα (µικρά
ρέµατα, πηγαίοι υγρότοποι, αρδευτικές και στραγγιστικές τάφροι) της λεκάνης του
Σπερχειού ποταµού. Η ανάλυση βασίσθηκε σε 4524 άτοµα και η σχέση εκφράσθηκε από
την εξίσωση TW=aSLb. Για κάθε σχέση δίνονται το µέγεθος του δείγµατος, τα εύρη
µήκους και βάρους, το 95% διάστηµα εµπιστοσύνης, οι παράµετροι της εξίσωσης a και
b, και ο συντελεστής συσχέτισης. Έγιναν χωριστές εκτιµήσεις της σχέσης για άτοµα
µεγαλύτερα και µικρότερα των 1,2 cm, µέγεθος κατά το οποίο η µεταµόρφωση έχει
αρχίσει ή ολοκληρωθεί σε όλα σχεδόν τα είδη που εξετάσθηκαν. Στα άτοµα µεγαλύτερα
των 1,2 cm (νεαρά κα ενήλικα) η παράµετρος b κυµάνθηκε από 2,77 έως 3,19
υποδηλώνοντας ισοµετρική (δύο είδη) ή αλλοµετρική (έξι είδη) αύξηση. Στο είδος P.
marathonicus παρατηρήθηκε διαφορά στο πρότυπο αύξησης σε πληθυσµούς από
διαφορετικά µικροϋδάτινα συστήµατα. Τα άτοµα µικρότερα των 1,2 cm (ιχθυονύµφες)
παρουσίασαν ισχυρά θετική αλλοµετρία (b = 3,53 – 5,43). Εξαίρεση αποτέλεσε το G.
holbrooki που είναι ωοζωοτόκο είδος και δεν διέρχεται από στάδιο µεταµόρφωσης, στο
οποίο η σχέση ήταν ισοµετρική (3,09) σε όλο το εύρος µεγεθών που µελετήθηκαν. Τα
δεδοµένα επιβεβαιώνουν τα ευρήµ ατα προηγούµ ενων ερευνών ότι κατά τη
µεταµόρφωση συµβαίνει µία απότοµη αλλαγή στο πρότυπο σωµατικής ανάπτυξης, που
συνοδεύεται από σηµαντικές αλλαγές στη µορφολογία, την τροφική συµπεριφορά και τη
χρήση ενδιαιτηµάτων.
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LENGTH - WEIGHT RELATIONSHIPS OF 8 FISH SPECIES FROM
SPERCHIOS RIVER BASIN, GREECE
Panagiotou Aimilia, Daoulas Charalampos, Barbieri Roberta, Giakoumi Sofia,
Economou N. Alcibiades
Institute of Marine Biological Resources & Inland Waters, Hellenic Centre for Marine
Research, 190-13 Anavissos
Length-weight relationships (LWRs) are presented for eight freshwater species of the
Sperchios River basin (Alburnoides bipunctatus, Barbus sperchiensis, Pelasgus
marathonicus, Rutilus sp. Sperchios, Squalius vardarensis, Gambusia holbrooki,
Gasterosteus gymnurus, Pungitius hellenicus). Samples were taken during 1996-1997
with electrofishing and scoop nets in small aquatic systems (small streams, spring-fed
wetlands, irrigation channels, drainage ditches). The analysis was carried out on 4524
individuals and the relationship was expressed by the equation TW=aSLb. For each
species, the sample size, length range, weight range, LWR, 95% confidence intervals of a
and b, and coefficient of correlation are given. Separate estimates were made for
specimens larger and smaller than 1.2 cm standard length (SL), length at which
metamorphosis was under way or had been completed for most species. For the larger
individuals, the relationship was isometric (two species) or allometric (six species) with
the exponent b ranging between 2.77 and 3.19. For P. marathonicus the growth pattern
varied among aquatic systems. Smaller individuals (<1.2 cm) exhibited strongly
allometric growth (b = 3.53 – 5.43). G. holbrooki, an ovoviviparous species lacking a
metamorphic stage, was an exception, displaying nearly isometric growth (3.09) all over
the size range examined. These data support previous research findings that during the
transition from the larval to the juvenile stage abrupt changes occur in the growth pattern,
which are accompanied by changes in morphology, habitat use and resource exploitation
patterns.
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ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΠΟ
ΑΝΩΝΥΜΑ ΟΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Παναγιώτου Στυλιανή, Χοβαλοπούλου Μαρία-Ελένη, Βαλάκος Ευστράτιος
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη 157 01 Αθήνα
Η εκτίµηση της ηλικίας θανάτου συνιστά αντικείµενο µελέτης πολλών ερευνών, οι
οποίες επικεντρώνονται στις οστικές αλλοιώσεις και στους εκφυλισµούς που
πραγµατοποιούνται στα οστά µε την πάροδο το χρόνου. Στην παρούσα έρευνα
µελετήθηκαν τα ανώνυµα οστά 175 ατόµων (99 αρσενικά, 76 θηλυκά). Το υλικό ανήκει
στη σύγχρονη συλλογή αναφοράς του Τοµέα Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου και
στεγάζεται στο Τµήµα Βιολογίας του ΕΚΠΑ. Η υπόθεση εργασίας αφορά την επιτυχή
εφαρµογή της µεθόδου εκτίµησης της ηλικίας θανάτου, βάσει των οστικών αλλοιώσεων
της ωτοειδούς επιφάνειας και της αρθρικής κοτύλης, σε σύγχρονο ελληνικό πληθυσµό.
Στην αρθρική κοτύλη µελετήθηκαν οι οστικές αλλοιώσεις του χείλους και του κοτυλιαίου
βόθρου, ενώ στην ωτοειδή επιφάνεια η εγκάρσια οργάνωση, η υφή και το πορώδες.
Επιπλέον, και στις δύο περιοχές, εξετάσθηκε η δραστηριότητα στην κορυφή. Τα
δεδοµένα αναλύθηκαν µε συντελεστές συσχέτισης και παλινδρόµηση. Σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα, όλα τα υπό µελέτη χαρακτηριστικά εµφανίζουν στατιστικά σηµαντική
θετική συσχέτιση µε την πραγµατική ηλικία (αύξηση οστικών αλλοιώσεων µε την
αύξηση της ηλικίας) εκτός από την εγκάρσια οργάνωση και την υφή της ωτοειδούς
επιφάνειας. Παρατηρήθηκε επίσης, ότι στα αρσενικά άτοµα ο βαθµός συσχέτισης είναι
στατιστικά σηµαντικά µεγαλύτερος απ' ότι στα θηλυκά. Το µοντέλο εκτίµησης της
ηλικίας θανάτου, που προέκυψε από την ωτοειδή επιφάνεια, επεξηγεί το 24,9% της
ποικιλοµορφίας της συγκεκριµένης περιοχής, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για την
αρθρική κοτύλη καθώς και τον συνδυασµό τους είναι 36,6% και 41,3%. Αξιολογώντας
τα αποτελέσµατα µας και συγκρίνοντάς τα µε ανάλογες έρευνες σε αµερικανικό (Venara
et al., 2013) και πορτογαλικό δείγµα (Rouge-Maillart et al., 2009), κρίνεται απαραίτητη η
διαµόρφωση του κατάλληλου ηλικιακού εύρους που θα αντικατοπτρίζει τις οστικές
αλλοιώσεις των δύο υπό µελέτη περιοχών της λεκάνης στον ελληνικό πληθυσµό.
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ESTIMATING SKELETAL AGE AT DEATH IN ADULTS USING THE
ACETABULUM AND THE AURICULAR SURFACE ON MODERN GREEK
POPULATION
Panagiotou Styliani, Chovalopoulou Maria-Eleni, Valakos Eustratios
Department of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, National &
Kapodistrian University of Athens, Panepistimioupolis 15701 Athens
Estimating the age at death of adult subjects based on bone degeneration over time has
been the focus of numerous studies. In the present study, we worked on coxal bones of
175 individuals (99 male, 76 female) belonging to the modern reference collection of the
Biology Faculty at the University of Athens. The aim of this study is to test the successful
application of the method of estimating skeletal age at death, based on the degeneration
of the auricular surface and the acetabulum of coxal bone, on the modern Greek
population. The coxal degeneration of the rim and fossa of acetabulum were studied, as
well as the transverse organization, the texture and the porosity of the auricular surface.
Additionally, the apical activity was examined on both areas. The data were analyzed
using correlation and regression coefficients. According to the results, a statistically
significant positive correlation was observed between all of the criteria and the real age at
death (degeneration levels increased with age), with the exceptions of the transverse
organization and the texture of the auricular surface. It was also noted that the correlation
was stronger for the male subjects, to a statistically significant degree. The model of the
auricular surface estimating the age at death justifies 24,9% of the variation of this
particular area, while the model of acetabulum and their composite score justifies 36,6%
and 41,3%, respectively. By assessing and comparing the results to those of similar
studies on American (Venara et al., 2013) and Portuguese populations (Rouge-Maillart et
al., 2009), it can be concluded that the configuration of a suitable age range to reflect the
degeneration of these two areas of the coxal bone is necessary.

295

Πρακτικά 37ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Βόλος, 21-23 Μαΐου 2015

ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ FZD3 ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Πανταβού Κατερίνα, Μπράλιου Γεωργία, Κοντού Παναγιώτα, Δήµου Νίκη,
Μπάγκος Παντελής
Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στην Βιοϊατρική, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λαµία,
35100, Ελλάδα
Στην παρούσα µελέτη διερευνάται ο ρόλος των πολυµορφισµών του γονιδίου FZD3 στην
αιτιολογία της σχιζοφρένειας εφαρµόζοντας µία µετα-αναλυτική προσέγγιση.
Αποτελέσµατα προηγούµενων µελετών σχετικών µε την επίδραση των πολυµορφισµών
του γονιδίου FZD3 µε την σχιζοφρένεια συνδυάστηκαν για τον υπολογισµό ενός
συνολικού αποτελέσµατος. Στην ανάλυση συµπεριλήφθηκαν εννέα µελέτες δυο
διαφορετικών τύπων, ασθενών-µαρτύρων σε οικογένειες και πληθυσµούς, ενώ συνολικά
συµµετείχαν 2283 σχιζοφρενείς ασθενείς και 2924 υγιή άτοµα. Εξετάστηκαν έξι
πολυµορφισµοί: οι rs2241802, rs2323019, rs352203, rs3757884, rs880481 και rs960914.
Για τον συνδυασµό των διαφορετικών τύπων µελετών χρησιµοποιήθηκε µια
πολύπαραγοντική προσέγγιση. Η σύγκριση των αλληλόµορφων του γονιδίου σε ασθενείς
και µάρτυρες έγινε µε τον σχετικό λόγο των συµπληρωµατικών πιθανοτήτων (OR).
Επιπλέον εκτιµήθηκε το συστηµατικό σφάλµα δηµοσίευσης, η διαχρονική τάση του
σχετικού κινδύνου καθώς και ο αριθµός των επιπλέον συµµετεχόντων που απαιτούνται
για την εξαγωγή στατιστικά σηµαντικών αποτελεσµάτων. Από τα αποτελέσµατα
προκύπτει ότι µόνο ο πολυµορφισµός rs352203 σχετίζεται µε τη σχιζοφρένεια, µε
προστατευτική δράση για το υπολειπόµενο αλληλόµορφο. Το αποτέλεσµα ό µως
ανετράπη όταν η µετα-ανάλυση επαναλήφθηκε εξαιρώντας την πρώτη δηµοσιευµένη
µελέτη. Ανιχνεύτηκε διαχρονική τάση του σχετικού κινδύνου ενώ ο αριθµός των
επιπλέον συµµετεχόντων που απαιτούνται ώστε τα αποτελέσµατα να είναι στατιστικά
σηµαντικά ήταν µεγαλύτερος από 772 άτοµα. Απαιτούνται περισσότερες µελέτες για την
διερεύνηση των πολυµορφισµών του γονιδίου FZD3 σε διαφορετικούς πληθυσµούς και
λαµβάνοντας υπόψη τα διάφορα είδη της σχιζοφρένειας. Ευχαριστίες:Η παρούσα µελέτη
εντάσσεται στο έργο Ενοποίηση δεδοµένων από διαφορετικές πηγές: µια σύνθεση της
επιδηµιολογίας µε τη βιοπληροφορική, µε εφαρµογές στις πολυπαραγοντικές ασθένειες
(IntDaMus) που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και συγχρηµατοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
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FZD3 GENE POLYMORPHISMS AND SCHIZOPHRENIA: A META-ANALYSIS
Pantavou Katerina, Braliou Georgia, Kontou Panagiota, Dimou Niki, Bagos Pantelis
Department of Computer Science and Biomedical Informatics, University of Thessaly,
Lamia, 35100, Greece
This study aims to examine the potential relevance of FZD3 polymorphisms in the
etiology of schizophrenia under a meta-analytic perspective. The findings of prior studies
on the effect of six FZD3 polymorphisms on schizophrenia were incorporated to calculate
an overall estimator. Eligible articles were retrieved through a comprehensive search of
Pubmed and Scopus. Nine studies with both family-based and population-based design
and involving totally 2283 schizophrenic patients and 2924 healthy individuals were
included in the analysis. Six polymorphisms were examined; rs2241802, rs2323019,
rs352203, rs3757884, rs880481, rs960914. A multivariate approach for combining
family-based and population-based studies was used. The odds ratios (ORs) were
calculated to compare the contrast of alleles in patients and controls. Publication bias and
the potential time trend of the combined logOR over the years were evaluated. Moreover,
the number of additional participants required to achieve statistical significant outcomes
was predicted. The findings support that only rs352203 polymorphism is related to
schizophrenia. A protective effect of C allele of rs352203 polymorphism against
schizophrenia was found which, although was rebutted when the first published study
was excluded from the meta-analysis. A time trend was detected while a greater number
of additional participants (> 772 subjects) that would possibly change the significance of
the result were estimated in all cases. Additional studies are needed to clarify the effect of
FZD3 polymorphisms on different populations with respect to the different types of
schizophrenia. Acknowledgments:The authors are financially supported by the project
Integration of Data from Multiple Sources (IntDaMus), which is implemented under the
ARISTEIA ΙΙ Action of the OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND
LIFELONG LEARNING and is co-funded by the European Social Fund (ESF) and
National Resources
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EX VIVO ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΑΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΠΕΡΜΑ
Πανταζοπούλου Μ.Π.1, Μαντά Α.Κ.1, Σελίµου Ρ.Π 2, Σκουρολιάκου Α.Σ.3,
Αργυρίου Α.Α. 2, Γιανίτση Π.Ε.2, Μαργαρίτης Λ.Χ.1
1. Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιλίσια 2. Κέντρο εξωσωµατικής γονιµοποίησης Medimall, Πύργος
Αθηνών, 11527 3. Τµήµα Φυσικής και Χηµείας, ΤΕΙ Αθήνας, Αιγάλεω 12210
Η εκθετική αύξηση των συσκευών ασύρµατης τεχνολογίας έχει αυξήσει και τις µελέτες
για πιθανή επίπτωση στον άνθρωπο από την ακτινοβολία που εκπέµπουν, ειδικά όταν
εκθέτουν ζωτικά όργανα (εγκέφαλος, αναπαραγωγικό σύστηµα, κλπ). Στόχος της
παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη της επίδρασης της ακτινοβολίας που εκπέµπεται από
τρείς τέτοιες συσκευές στο ανθρώπινο σπέρµα. Δείγµατα ανθρώπινου νωπού σπέρµατος
από υγιείς εθελοντές, αναπαραγωγικής ηλικίας συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε
ακτινοβόληση για 30 ή 60 min προερχόµενη από α) βάση ασύρµατου τηλεφώνου (τύπου
DECT, συχνότητας 1880-1900 MHz) µέσης τιµής έντασης ηλεκτρικού πεδίου Ε = 2,7 V/
m, β) κινητό τηλέφωνο σε εκποµπή GSM/DCS (συχνοτήτων 900 και 1800 MHz, Ε=22
V/m) και γ) Wi-Fi router (2400-2500 ΜΗz, E=2,5 V/m). Χρησιµοποιήθηκε ο φασµατικός
αναλυτής Rohde & Schwartz FSL/6 για την καταγραφή των κυµατοµορφών και τη
µέτρηση των εντάσεων. Tα δείγµατα επεξεργάστηκαν αµέσως µετά το πέρας της
ακτινοβόλησης για ανίχνευση, µέσω φθορισµοµετρίας, πιθανών αλλαγών στα επίπεδα
των ελευθέρων ριζών και συγκεκριµένα των «ενεργών ριζών οξυγόνου» (ROS – reactive
oxygen species). Επίσης, εξετάσθηκε πιθανή επίδραση στο DNA των σπερµατοζωαρίων,
µέσω χρώσης µε πορτοκαλί της ακριδίνης ενώ τέλος, αναλύθηκε η υπερµικροσκοπική
δοµή των σπερµατοζωαρίων µέσω Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διέλευσης.
Παρατηρήθηκε µετά την ακτινοβόληση α) αύξηση των επιπέδων των ελευθέρων ριζών
(ROS) µε βάση ασύρµατου τηλεφώνου τύπου DECT (n=6) σε ποσοστό 40%, µε κινητό
τηλέφωνο (n=9) σε ποσοστό 20% όπως και στα δείγµατα µε Wi-Fi router (n=16), β)
επαγωγή κερµατισµού του DNA αυξήθηκε αντίστοιχα σε ποσοστά 20% για DECT (n=6),
5% για κινητό τηλέφωνο (n=15) και 8% για Wi-Fi router (n=22) σε σχέση µε τους
µάρτυρες. Μετά από παρατήρηση λεπτής δοµής µε ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης
(ΤΕΜ) φάνηκε αλλοίωση στη µορφολογία των σπερµατοζωαρίων µετά από επίδραση της
ακτινοβολίας.
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος -Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση- του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό
Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – MIS 375784 – Βιολογικές επιπτώσεις µη ιονίζουσας
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας: µια διεπιστηµονική προσέγγιση” Συντονιστής Λ.Χ. Μαργαρίτης
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EX VIVO STUDY OF THE EFFECT OF ELECTROMAGNETIC RADIATION
EMITTED FROM HOUSEHOLD AND OCCUPATIONAL WIRELESS
TECHNOLOGY DEVICES ON THE HUMAN SEMEN
Pantazopoulou M.P1, Manta A.K1, Selimou R.P 2, Skouroliakou A.S.3, Argyriou
A.A., Giannitsi P.E.2, Margaritis L.H 1
1. Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens,
Panepistimiopolis, Ilisia 15784 2. IVF Laboratory, MEDIMALL, Pyrgos Athinon 11527
3. Department of Physics and Chemistry. TEI of Athens, Aigaleo 12210
Nowadays technology is an integral part of people's lives. The exponential growth of
wireless technology devices has led to an increase in research efforts concerning potential
health hazards. The objective of the present study was to assess the plausible effects of
short term exposure of human semen to RF radiation emitted by base wireless phone
(DECT, 1880-1900 MHz, E = 2,7V / m), mobile phone (900, 1880 MHz, E = 22 V/m)
and Wi-Fi router device (Wi-Fi, 2400-2500 MHz, E= 2,5V/m). The spectrum analyzer
Rohde & Schwartz FSL / 6 was used to record the waveforms and intensity. Fresh semen
samples, from healthy volunteers of reproductive age, were collected and submitted to
irradiation under the three different sources mentioned. After irradiation samples were
processed immediately in order to investigate fortunes alterations from non-ionizing
electromagnetic radiation. Possible changes in the levels of free radicals namely “active
oxygen radicals” (ROS - reactive oxygen species) were detected through, fluorimetry
while effects of the irradiation in the DNA of sperm, were examined by acridine - orange
staining. Increased levels of ROS in percentage of 40% in the samples irradiated by
wireless phone type DECT (n = 6), the samples irradiated with mobile phone (n = 9) the
increase reached 20% as in samples irradiated with mobile phone (n = 16). Induction of
DNA fragmentation was detected at 20% for samples irradiated with DECT (n = 6),
increase of 5% for irradiated with mobile phone (n = 15) and 8% for irradiated samples
with Wi-Fi device (n = 22) compared to controls. Furthermore, fine structure analysis via
transmission electron microscopy (TEM) revealed altered morphology of the sperm after
irradiation. This research has been co-financed by the European Union (European Social
Fund – ESF) and Greek national funds through the Operational Program -Education and
Lifelong Learning- of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research
Funding Program: THALIS –UOA- MIS 375784 – Biological effects of non-ionizing
electromagnetic fields: a multidisciplinary approach-, co-ordinated by L.H. Margaritis.
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ΙΣΟΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ WAP65 ΣΤΗΝ ΤΣΙΠΟΥΡΑ (SPARUS AURATA): IN SILICO
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΝ
Παντελή Νικόλας1, Καϊτετζίδου Ελισάβετ1,2, Φειδάντσης Κωνσταντίνος1,
Σαρροπούλου Έλενα2, Μιχαηλίδης Βασίλειος1, Αντωνοπούλου Ευθυµία1
1/Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη - 2/Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας,
Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, 71003
Ηράκλειο
Η πρωτεΐνη Wap65 (warm temperature acclimation associated-65 kDa protein)
εµπλέκεται σε φυσιολογικές και παθολογικές διαδικασίες, όπως στη προσαρµογή των
ψαριών σε υψηλές θερµοκρασίες νερού, αλλά και στην ανοσοαπόκριση. Έχει αναφερθεί
ότι η Wap65 των τελεόστων παρουσιάζει οµολογία µε την αιµοπηξίνη των θηλαστικών.
Σε διάφορα είδη τελεόστεων έχουν αναγνωριστεί µοριακά δύο ισοµορφές της Wap65, η
Wap65-1 και η Wap65-2 και φαίνεται να αποτελούν προϊόντα παράλογων γονιδίων. Στην
τσιπούρα (Sparus aurata) έχει χαρακτηριστεί η ισοµορφή Wap65-1. Στην παρούσα
εργασία µελετήθηκε και παρουσιάζεται η αλληλούχιση της Wap65-2. Η αναγνώριση των
πιθανών τµηµατικών ακολουθιών της συγκεκριµένης πρωτεΐνης πραγµατοποιήθηκε µε τη
χρήση ενός ευρέως φάσµατος εργαλείων βιοπληροφορικής. Η φυλογενετική ανάλυση, σε
συµφωνία µε προηγούµενες έρευνες, έδειξε την εµφάνιση δύο κύριων κλάδων και
κατέταξε τους δύο τύπους Wap65 της τσιπούρας ως ο µόλογους αυτών από άλλα είδη
ψαριών. Παράλληλα, µελετάται η επίδραση διάφορων προκλήσεων (θερµικής,
ανοσολογικής και µεταβολικής φύσης) στην έκφραση του mRNA της Wap65-1 και
Wap65-2 µε σκοπό να διαλευκανθεί ο φυσιολογικός ρόλος αυτών των γονιδίων.
Συγκεκριµένα, µετά το σχεδιασµό ειδικών εκκινητών για κάθε αλληλουχία και έλεγχο
της ύπαρξης έκφρασης, αλλά και διµερών µε κλασσική PCR, σχεδιάζεται να αξιολογηθεί
η αφθονία mRNA των δύο Wap65 µε ποσοτική PCR (qPCR). Η µελέτη εστιάζεται στα
ηπατικά επίπεδα mRNA των Wap65 µετά την έκθεση της τσιπούρας σε διάφορες
θερµοκρασίες (18, 24 και 30oC), ή µετά από την in vivo έγχυση λιποπολυσακχαρίτη
(LPS), αλλά και µετά την εξωγενή χορήγηση ινσουλίνης.
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WAP65 ISOFORMS IN GILTHEAD SEA BREAM (SPARUS AURATA): IN
SILICO ANALYSIS OF PARTIAL SEQUENCE IDENTIFICATION AND
PRELIMINARY EXPRESSION STUDIES
Panteli Nikolas1, Kaitetzidou Elisavet1,2, Feidantsis Konstantinos1, Sarropoulou
Elena2, Michaelidis Basile1, Antonopoulou Efthimia1
1/Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology,School of Biology, Aristotle
University of Thessaloniki, GR-54124 Thessaloniki, Greece - 2/Institute of Marine
Biology, Biotechnology and Aquaculture, Hellenic Centre of Marine Research, 71003
Heraklion, Crete, Greece
The warm temperature acclimation associated 65 kDa protein (Wap65) has been shown to
be involved in various physiological or even pathological processes, including the
adaptation of fishes to high water temperatures and immune response. This fish-specific
plasma glycoprotein is believed to be homologous with human hemopexin, as Wap65
seems to share significant protein sequence identity and conserved features with primary
structure of the mammalian hemopexin. Two isoforms of Wap65 protein, Wap65-1 and
Wap65-2, were identified in several teleosts based on their sequence diversity and
mRNA expression profile, and both found to act as multifunctional agents. Herein, the
identification of putative partial sequences for Wap65-2 gene in gilthead sea bream
(Sparus aurata) was performed using a broad range of bioinformatics tools. Alignment of
Wap65 isoforms of gilthead sea bream and other teleosts showed high similarity.
Phylogenetic analysis of Wap65 sequences of several teleost fish species resulted in two
principal clades, one for each paralogue. Furthermore, the effect of different stress
challenges, including thermical, immunological and metabolic one, on the mRNA
expression profile of both Wap65-1 and Wap65-2 are under investigation. Specifically,
the hepatic Wap65 mRNA levels after exposed fish in various temperature regimes (18,
24 and 30oC), after the in vivo lipopolysaccharide (LPS) injection, or even after insulin
treatment, are under investigation.
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ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ Ceratitis fasciventris
(DIPTERA: TEPHRITIDAE)
Παντελίδου Χριστίνα1, Χαρτοµατσίδου Τατιάνα1, Δροσοπούλου Έλενα1,
Αυγουστίνος Αντώνιος2, Γαριού-Παπαλεξίου Αγγελική2, Μπούρτζης Κωνσταντίνος
3,4, Ζαχαροπούλου Αντιγόνη2, Μαυραγάνη-Τσιπίδου Πηνελόπη1
1/Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
- 2/Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών - 3/Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο Πατρών, Αγρίνιο - 4/Insect Pest Control Laboratory,
Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in Food and Agriculture, Seibersdorf,
Vienna, Austria
Το δίπτερο έντοµο Ceratitis fasciventris ανήκει στην οικογένεια Tephritidae και
ειδικότερα στο σύµπλεγµα ειδών FAR, που εντοπίζεται κυρίως στην ανατολική και
δυτική Αφρική. Τα είδη του συµπλέγµατος αυτού παρουσιάζουν ιδιαίτερο οικονοµικό
ενδιαφέρον καθώς ευθύνονται για σηµαντικές απώλειες εµπορεύσιµων φρούτων. Η
κυτταρογενετική µελέτη των εντόµων είναι µεγάλης σηµασίας τόσο για τη κατανόηση
της δοµής και λειτουργίας των χρωµοσωµάτων και της γενετικής δοµής των πληθυσµών
όσο και για την ανάπτυξη βιολογικών µεθόδων καταπολέµησης τους, όπως η τεχνική
απελευθέρωσης στείρων εντόµων (SIT). Στην παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε
κυτταρογενετική ανάλυση ενός πληθυσµού C. fasciventris, που διατηρείται στο
Εργαστήριο Ελέγχου Παρασιτικών Εντόµων του Seibersdorf (FAO/IAEA, Austria). Ο
καρυότυπος του C. fasciventris αποτελείται από πέντε ζεύγη αυτοσωµικών
χρωµοσωµάτων και ένα ζεύγος φυλετικών, µε ετερογαµετικό το αρσενικό. Στους
πολυταινικούς πυρήνες των σιαλογόνων αδένων παρατηρούνται πέντε πολυταινικά
χρωµοσώµατα (δέκα πολυταινικοί βραχίονες), που αντιστοιχούν στα πέντε ζεύγη των
αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων και µια ετεροχρωµατινική δοµή, που αντιστοιχεί στα
φυλετικά χρωµοσώµατα του µιτωτικού πυρήνα, τα οποία δεν πολυταινίζονται, ένα
φαινόµενο που αφορά όλα τα είδη της οικογένειας Tephritidae που έχουν αναλυθεί έως
σήµερα. Από τη σύγκριση του προτύπου ζωνώσεων των πολυταινικών χρωµοσωµάτων
του C. fasciventris µε τη µύγα της Μεσογείου, Ceratitis capitata, παρατηρήθηκαν
εκτενείς οµοιότητες στους οχτώ από τους δέκα χρωµοσωµατικούς βραχίονες, ενώ στους
πολυταινικούς βραχίονες 3L και 5L εντοπίστηκαν οµόζυγες χρωµοσωµατικές
ανακατατάξεις (αναστροφές και µεταθέσεις).
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CYTOGENETIC ANALYSIS OF Ceratitis fasciventris
(DIPTERA:TEPHRITIDAE)
Pantelidou Christina 1, Chartomatsidou Tatiana1, Drosopoulou Elena1,
Augoustinos Antonios2, Gariou-Papalexiou Aggeliki2, Bourtzis Konstantinos 3,4,
Zacharopoulou Antigoni2, Mavragani-Tsipidou Pinelopi1
1/Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology,
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece - 2/Department of Biology,
University of Patras, Patras, Greece - 3/Department of Environmental and Natural
Resources Management, University of Patras, Agrinio, Greece - 4/Insect Pest Control
Laboratory, Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in Food and Agriculture,
Seibersdorf, Vienna, Austria
Ceratitis fasciventris belongs to the Tephritidae family and specifically to FAR complex,
established mainly in eastern and western Africa. Species that belong to this complex are
considered as pests with great economic impact, as they are responsible for important
losses of numerous crops. Cytogenetic study of insects is of great importance both for
understanding the structure and function of chromosomes and genetic structure of natural
populations and for the development of biological control methods, such as the sterile
insect technique (SIT). The present study refers to a cytogenetic analysis of the species
Ceratitis fasciventris. The strains used are maintained in the Insect Pest Control
laboratory in Seibersdorf (FAO/IAEA, Austria). The mitotic karyotype of C. fasciventris
consists of 5 pairs of autosomes and a pair of sex chromosomes, which are heteromorphic
in males. The analysis of the polytene complement revealed the existence of five polytene
elements (10 polytene arms) which correspond to the five autosomes and a
heterochromatic mass, corresponding to the sex chromosomes of mitotic nucleus, a
phenomenon found in all species of Tephritidae family analyzed to date. The comparison
of the banding pattern of C. fasciventris chromosomes with that of Ceratitis capitata
showed extensive similarities in eight chromosome arms. However, fixed rearrangements
have been observed in two polytene arms, 3L and 5L. These rearrangements include
inversions as well as transpositions an indication that more than one mutation event has
occurred in each arm. It is evident that four breaks in each of the above elements are
implicated.
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΣΜΙΔΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ hIAPP ΣΕ ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
Παπαγεωργίου Α.Κ.1, Γεωργούλης Α.1, Αδάµ Π.Σ.1, Τσιολάκη Π.Λ.2, Λούρος Ν.Ν.2,
Οικονοµίδου Β.Α.2, Χαµόδρακας Σ.Ι.2, Βοργιάς Κ.Ε.1
1/Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Ε0θνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα. *cvorgias@biol.uoa.gr - 2/Τοµέας
Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 157 01, Ελλάδα.
Η ανθρώπινη αµυλίνη (hΙΑΡΡ) είναι ένα πεπτίδιο 37 αµινοξικών καταλοίπων, το οποίο
παράγεται από τα νησίδια των β-κυττάρων του παγκρέατος και συνεκκρίνεται µε την
ινσουλίνη. Στον άνθρωπο το hIAPP κωδικοποιείται από ένα γονίδιο εντοπισµένο στο
χρωµόσωµα 12p/12q. Ο φυσιολογικός ρόλος του hΙΑΡΡ δεν είναι πλήρως
εξακριβωµένος. Ωστόσο, προτεινόµενες λειτουργίες περιλαµβάνουν την καταστολή της
όρεξης και την µείωση του λιπώδους ιστού, την γαστρική εκκένωση, την συµµετοχή
στην ρύθµιση του ο µοιστατικού µηχανισµού της γλυκόζης και την αγγειοδιαστολή. Το
hΙΑΡΡ σχηµατίζει αµυλοειδή ινίδια, η απόθεση των οποίων έχει συνδεθεί µε τον διαβήτη
τύπου II. Στόχοι της παρούσας εργασίας ήταν ο σχεδιασµός, η σύνθεση του hiapp
γονιδίου, η κατασκευή συστηµάτων ετερόλογης παραγωγής του συνθετικού γονιδίου µε
τη χρήση της τεχνολογίας της γενετικής µηχανικής και ο καθαρισµός του hIAPP µε
βιοχηµικές µεθόδους. Συγκεκριµένα, σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν βακτηριακοί
και ευκαρυωτικοί πλασµιδιακοί φορείς που έφεραν το γονίδιο του ανθρώπινου IAPP
(hiapp) και πραγµατοποιήθηκε ετερόλογη έκφρασή τους: α) σε προκαρυωτικό σύστηµα
χρησιµοποιώντας τα βακτηριακά κύτταρα E.coli και β) σε ευκαρυωτικό σύστηµα,
χρησιµοποιώντας το in vitro σύστηµα πρωτεϊνικής έκφρασης σύστηµα Thermo Scientific
1-step Human. Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους µέσω
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ‘Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα’ του
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός Έργου 11ΣΥΝ-1-1230).
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DESIGN AND CONSTRUCTION OF PLASMID VECTORS FOR THE
PRODUCTION OF SYNTHETIC hIAPP IN BOTH PROKARYOTIC AND
EUKARYOTIC EXPRESSION SYSTEMS
Papageorgiou A.C.1, Georgoulis A.1, Adam P.S.1, Tsiolaki P.L.2, Louros N.N.2,
Iconomidou V.A.2, Hamodrakas S.J.2, Vorgias C.E.1
1/Department of Biochemistry & Molecular Biology, Faculty of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens, Greece. *cvorgias@biol.uoa.gr -2/Department of Cell
Biology & Biophysics, Faculty of Biology, National and Kapodistrian University of
Athens, Athens 157 01, Greece.
Human amylin or human Islet Amyloid Polypeptide (hIAPP) is a peptide, which consists
of 37 residues, produced and co-secreted along with insulin, from the β-islet cells of the
pancreas. IAPP is encoded by a gene localized to chromosome 12p/12q. The
physiological role of hIAPP is not fully understood yet. However, proposed functions
briefly include promotion of satiety and suppression of adiposity, gastric emptying,
regulation of glucose homeostasis and vasodilation. IAPP forms amyloid fibrils, which
have been highlighted as the main cause of type II diabetes. The purposes of this study
were the design and synthesis of the hIAPP gene (hiapp), the construction of
heterologous production systems of the synthetic gene, using the technology of genetic
engineering, as well as the purification of IAPP with biochemical methods. Plasmid
vectors for prokaryotic and eukaryotic systems carrying the gene of hIAPP were
designed, constructed and heterologous expressed: a) in a prokaryotic system using E.coli
bacterial cells and b) in an eukaryotic system using the in vitro protein expression system
Thermo Scientific 1-step Human. This research has been co-financed by the European
Union (European Regional Development Fund – ERDF) and Greek national funds
through the Operational Program ‘Competitiveness and Entrepreneurship’ of the National
Strategic Reference Framework (NSRF) (Project code 11SYN-1-1230).
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ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ
ΧΟΡΙΟΑΜΝΙΟΝΙΤΙΔΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΠΛΗΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΜΒΡΥΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Παπαγεωργίου Αλίκη-Αλεξάνδρα1, Παπαδόπουλος Ηλίας1, Νικολαΐδου Χριστίνα1,
Μουµτζίδου Χριστίνα1, Κυνηγόπουλος Σπυρίδων1, Πατσιάς Ανάργυρος1,
Παγωνοπούλου Όλγα2, Παπαδόπουλος Νικόλαος1, Λαµπροπούλου Μαρία1
1/Εργαστήριο Ιστολογίας-Εµβρυολογίας, Ιατρική σχολή, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης, Πανεπιστηµιούπολη, περιοχή Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη-2/Εργαστήριο
Φυσιολογίας, Ιατρική σχολή, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Πανεπιστηµιούπολη,
περιοχή Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη
Η χοριοαµνιονίτιδα αποτελεί µια οξείας µορφής λοίµωξη των εµβρυϊκών µεµβρανών
(χόριο και άµνιο), που προκαλείται, συνήθως, από την άνοδο µικροβιακού φορτίου από
τον κόλπο στη µήτρα και κατ’ επέκταση στους εµβρυϊκούς υµένες. Σκοπός της
συγκεκριµένης µελέτης ήταν ο προσδιορισµός της επίδρασης της χοριοαµνιονίτιδας στη
λειτουργία των δοµικών γλυκοπρωτεϊνών (τενασκίνης, λαµινίνης), και των επιπλοκών
που αυτή δύναται να προκαλέσει στην ανάπτυξη του ανοσοποιητικού συστήµατος και
της αιµοποίησης του ανθρώπινου εµβρυϊκού σπλήνα, συγκριτικά µε τον αντίστοιχο
φυσιολογικό ιστό. Η έρευνα διεξήχθη σε 90 έµβρυα (ν:30: 10η -12η, ν:30 13η-24η, ν:30
25η-32η εβδοµάδα κύησης) που προήλθαν από επιλεκτικά επαγόµενες (παθολογικές) και
εκούσιες (µη-παθολογικές/µάρτυρες) διακοπές κύησης. Τα δείγµατα του σπλήνα που
χρησιµοποιήθηκαν, έπειτα από εγκλεισµό τους σε κύβους παραφίνης, µελετήθηκαν µε τη
µέθοδο της ανοσοϊστοχηµείας, προκειµένου να διαπιστωθεί η παρουσία δοµικών
γλυκοπρωτεϊνών, αιµοποιητικών και λεµφικών κυττάρων. Συµβατική ιστολογική
εξέταση των σχετιζόµενων εµβρυϊκών µεµβρανών, υπέδειξε αρνητική επίδραση της
οξείας χοριοαµνιονίτιδας στους συγκεκριµένους ιστούς. Δεν ανιχνεύτηκαν ποσοτικές
διαφορές στις δύο ο µάδες (παθολογικά/µη-παθολογικά δείγµατα), όσον αφορά την
έκφραση των γλυκοπρωτεϊνών και των αιµοποιητικών κυτταρικών σειρών του εµβρυϊκού
σπληνικού παρεγχύµατος, στο τέλος του 1ου τριµήνου της ανάπτυξης. Ωστόσο, κατά τη
διάρκεια του 2ου και 3ου τριµήνου, η οξεία χοριοαµνιονίτιδα οδήγησε σε µείωση των
προαναφερθέντων πρωτεϊνών . Αντιθέτως, παρατηρήθηκε αύξηση των βλαστικών
αιµοποιητικών κυττάρων, ενώ, στο αναπτυσσόµενο ανοσοποιητικό σύστηµα του σπλήνα,
παρουσιάστηκε µείωση των Β και Τ λεµφοκυττάρων, κατά τη διάρκεια του 3ου
τριµήνου, σε σύγκριση µε τους µάρτυρες. Συµπερασµατικά, προϊόντα βακτηριακής
ανάπτυξης (τοξίνες, κυτοκίνες κ.α.) που ενέχονται στον παθογενετικό µηχανισµό της
χοριοαµνιονίτιδας, αφού απελευθερωθούν στο εµβρυϊκό σπληνικό παρέγχυµα,
πιθανότατα επηρεάζουν αρνητικά τη σύνθεση των δοµ ικών γλυκοπρωτεϊνών κι
ενδεχοµένως προκαλούν περαιτέρω διαταραχές κατά την αιµοποίηση και τη
λεµφοποίηση.
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IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF THE EFFECTS OF
CHORIOAMNIONITIS ON HUMAN FETAL SPLEEN DURING EMBRYONIC
DEVELOPMENT
Papageorgiou Aliki-Alexandra1, Papadopoulos Elias1, Nikolaidou Christina1,
Moumtzidou Christina1, Kynigopoulos Spyridon1, Patsias Anargyros1,
Pagonopoulou Olga2, Papadopoulos Nikolaos1, Lambropoulou Maria1
1/Laboratory of Histology-Embryology, School of Medicine, Democritus University of
Thrace, University campus, Dragana, 68100 Alexandroupolis-2/Laboratory of
Physiology, School of Medicine, Democritus University of Thrace, University campus,
Dragana, 68100 Alexandroupolis
Chorioamnionitis is an acute inflammation of fetal membranes (chorion and amnion),
typically caused by ascending microbial infection, especially during premature membrane
rupture. The aim of this study was the determination of the effects of chorioamnionitis on
the function of structural glycoproteins of the extracellular matrix (ECM), and its
associated complications on the developing immune system and hematopoiesis of human
fetal spleen, as compared to the respective normal tissue. The research was conducted
after electively induced (infected) and voluntary (non-infected, as control) abortions.
Paraffin-embedded spleen specimens and respective fetal membranes of 90 fetuses (n:30
10w-12w, n:30 13w-24w, n:30 25w-32w) were used for immunohistochemical analysis,
in order to identify the presence of ECM structural glycoproteins, hematopoietic and
lymphoid cells. Conventional histological examination of the relative fetal membranes
was performed, revealing acute negative effects due to chorioamnionitis. No quantitative
variations were detected in both groups (infected/non-infected), regarding the expression
of ECM glycoproteins and hematopoietic lineages of the fetal spleen parenchyma, at the
end of 1st trimester of development. However, during the 2nd and 3rd trimester, acute
chorioamnionitis led to a decrease of the aforementioned proteins. On the contrary, an
increase of granulopoiesis and progenitor/stem hematopoietic cells was observed;
whereas the developing immune system of spleen, during the 3rd trimester, showed a
decrease of both B and T lymphocytes, in comparison with control specimens. According
to these results, circulating products of bacterial growth (e.g. toxins, cytokines etc.),
generated during chorioamnionitis, after released in the fetal splenic parenchyma, seem to
affect ECM structural glycoprotein synthesis, most likely by reducing the products of this
specific process and probably causing further disorders of hematopoiesis and
lymphopoiesis.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ PI3K/ΑΚΤ ΚΑΙ ΜTOR ΣΤΟΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Παπαγεωργίου Κυριακή1,2, Δαρσινού Μαρούσα1,2, Τσίγκας Ιωάννης1,2,
Μιχαηλίδης Θεολόγος1,2
1/Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών & Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 45110
Ιωάννινα - 2/Ίδρυµα Τεχνολογίας & Έρευνας – Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας &
Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιοϊατρικών Ερευνών, Πανεπιστηµιούπολη, 45110 Ιωάννινα
Το µονοπάτι σηµατοδότησης PI3K/Akt αποτελεί µέρος των µηχανισµών που ρυθµίζουν
βασικές λειτουργίες της βιολογίας του κυττάρου, και ενεργοποιείται παρουσία αυξητικών
παραγόντων, όπως είναι η ινσουλίνη και o IGF1. Ένας απ’ τους κύριους τρόπους µε τους
οποίους δρα η Akt είναι η ενεργοποίηση του συµπλόκου mTOR. Οι κινάσες Akt και
mTOR έχουν συνεργατικούς αλλά και διακριτούς ρόλους. Στόχος µας είναι η µελέτη
αυτών των διαφορών στις ιδιότητες αυτοανανέωσης και πολλαπλασιασµού των νευρικών
βλαστικών κυττάρων (ΝΒΚ). Έχουµε διαπιστώσει ότι η επιλεκτική, φαρµακολογική
αναστολή των µονοπατιών PI3k/Akt και mTOR, παρεµποδίζει τη διαδικασία του
πολλαπλασιασµού ΝΒΚ αποµονωµένων από ενήλικο ιππόκαµπο, αντιστρεπτά.
Μελετώντας αυτό το µοντέλο µε πειράµ ατα κυτταροµ ετρίας ροής , καθώς και
προσδιορισµού των επιπέδων έκφρασης πρωτεϊνών-χαρακτηριστικών για διαφορετικές
φάσεις του κυτταρικού κύκλου παρατηρήσαµε ότι η αναστολή αυτών των µονοπατιών
επηρεάζει µε διακριτό τρόπο την πορεία του κυτταρικού κύκλου. Αντίστοιχα, τα πρότυπα
φωσφορυλίωσης πρωτεϊνών-στόχων των κινασών PI3K και mTOR µεταβάλλονται
διαφορετικά κατά την αναστολή, αλλά και κατά την ενεργοποίηση του κυτταρικού
κύκλου µετά την αποµ άκρυνση των αναστολέων . Η διερεύνηση αυτών των
παρατηρήσεων θα µας επιτρέψει να κατανοήσουµε καλύτερα τους επιµέρους ρόλους της
ενεργής σηµατοδότησης PI3K/Akt και του µονοπατιού mTOR στη βιολογία των
ενήλικων νευρικών βλαστικών κυττάρων.
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ANALYSIS OF THE ROLE OF THE PI3K/ΑΚΤ AND ΜTOR SIGNALING
PATHWAYS IN NEURAL STEM CELL PROLIFERATION
Papageorgiou Kyriaki1,2, Darsinou Marousa1,2, Tsigkas Ioannis1,2, Michaelidis M.
Theologos1,2
1/Department of Biological Applications and Technologies, University of Ioannina,
45110 Ioannina - 2/Foundation for Research and Technology-Hellas, Institute of
Molecular Biology &Biotechnology, Department of Biomedical Research, Ioannina
The PI3K/Akt pathway represents a convergence point for multiple signaling cascades
coordinating critical cell functions and can be activated by growth factors, such as insulin
or insulin-like growth factor 1 (IGF-1). One of the major mechanisms by which Akt
regulates these processes is via activation of the mTOR complex. Akt and mTOR kinases
have synergistic as well as distinct roles. Our goal is to analyze these differences in the
self-renewal and proliferation properties of neural stem cells. We have observed that
selective pharmacological inhibition of the PI3K/Akt and mTOR pathways reversibly
impairs the proliferation of neural stem cells isolated from adult hippocampus. FACS
experiments as well as expression profile analysis of proteins characteristic for different
stages of the cell cycle revealed that inhibition of these pathways affects cell cycle
progress in a distinct manner. The phosphorylation pattern of certain PI3K and mTOR
target proteins is also differentially influenced during cell cycle impairment as well as
upon activation of the cell cycle after removal of the inhibitors. Exploring these findings
may allow us to understand better the individual roles of the PI3K/Akt and mTOR
signaling pathways in adult neural stem cell biology.
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Η ΦΟΡΜΙΝΗ FH1 ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΟ
ΑΚΡΟΡΡΙΖΟ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ Arabidopsis thaliana
Παπαδήµου Ελισάβετ, Παντερής Εµµανουήλ
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124
Θεσσαλονίκη
Οι φορµίνες είναι µια µεγάλη, εξελικτικά συντηρηµένη, οικογένεια πρωτεϊνών στα
ευκαρυωτικά κύτταρα. Οι πρωτεΐνες αυτές εµπλέκονται στον πολυµερισµό της ακτίνης
και συµµετέχουν σε διεργασίες όπως η µίτωση, η κυτοκίνηση και η καθιέρωση
πολικότητας. Στο φυτό Arabidopsis thaliana υπάρχουν 21 ισοµορφές φορµίνης, εκ’ των
οποίων η AtFΗ1 συνδέει τα µικροϊνίδια κυτταρίνης µε τα περιφερειακά µικρονηµάτια
ακτίνης. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε ο ρόλος της AtFΗ1 στην επιµήκυνση των
κυττάρων της ρίζας και στον προσανατολισµό των περιφερειακών µικροσωληνίσκων σε
αρτίβλαστα άγριου τύπου (Columbia) και του µεταλλάγµατος fh1-1, εφαρµόζοντας
ανοσοεντόπιση σωληνίνης και συνεστιακή µικροσκοπία ακτίνων laser. Mετρήθηκε το
µήκος των τριχοβλαστών που µόλις εκβλαστάνει το ριζικό τριχίδιο, καθώς και το µήκος
των κυττάρων όπου µεταβάλλεται ο εγκάρσιος προσανατολισµός των µικροσωληνίσκων,
φανερώνοντας µείωση του ρυθµού αύξησης. Και για τα δυο χαρακτηριστικά,
παρατηρήθηκε σηµαντική ελάττωση του µήκους των κυττάρων στο µετάλλαγµα, σε
σχέση µε τον άγριο τύπο. Οι ίδιες µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν και σε αρτίβλαστα
άγριου τύπου και fh1-1 που µεταφυτεύθηκαν για 3 h σε θρεπτικό µέσο µε τον αναστολέα
σύνθεσης κυτταρίνης 2,6-dichlorobenzonitrile (DCB). Η επίδραση µε DCB προκάλεσε
γενική ανάσχεση της επιµήκυνσης της ρίζας, τόσο στον άγριο τύπο όσο και στο
µετάλλαγµα. Οι διαφορές, ωστόσο, ως προς το µήκος των κυττάρων που αναπτύσσεται
το πρώτο ριζικό τριχίδιο και το µήκος των κύτταρων που αλλοιώνεται το εγκάρσιο
πρότυπο των µικροσωληνίσκων, ήταν λιγότερο έντονες ανάµεσα στον άγριο τύπο και το
µεταλλάγµα. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, είναι πιθανό η έλλειψη της πρωτεΐνης ΑtFH1 να
ανάσχει την επιµήκυνση, λόγω της απουσίας σύνδεσης των µικροϊνιδίων κυτταρίνης µε
τον περιφερειακό κυτταροσκελετό ακτίνης. Το αποτέλεσµα της επίδρασης DCB
υποστηρίζει την παραπάνω ερµηνεία, καθώς η συνολική ελάττωση της κυτταρίνης
καλύπτει σηµαντικά τον φαινότυπο του µεταλλάγµατος.
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FORMIN FH1 PARTICIPATES IN CELL ELONGATION IN THE ROOT TIP OF
Arabidopsis thaliana
Papadimou Elisabeth, Panteris Emmanuel
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124
Thessaloniki
Formins are a large, evolutionarily conserved family of proteins in eukaryotic cells,
involved in actin polymerization and participating in processes such as mitosis,
cytokinesis and establishment of cell polarity. There are 21 formin isoforms in the plant
Arabidopsis thaliana, among which AtFH1 links the cellulose microfibrils with the
cortical actin microfilaments. Τhe present study was focused on the role of AtFH1 in the
elongation of root cells and the orientation of cortical microtubules, by tubulin
immunostaining and confocal laser scanning microscopy, in wild-type (Columbia) and
fh1-1 mutant seedlings. The length of trichoblasts, in which the first root hair bulge is
visible, was measured, along with the length of the cells, in which transverse microtubule
orientation is altered, indicating a growth rate slow down. For both features, the mutant
exhibited a significant decrease in the length of the cells measured, compared to the wildtype. The same measurements were performed in wild- type and fh1-1 seedlings
transplanted for 3 h in medium containing the cellulose synthesis inhibitor 2,6dichlorobenzonitrile (DCB). DCB caused a general inhibition of root elongation in both
wild-type and the mutant. However, the differences in the length of the cells, in which the
first root hair develops, and the length in which the transverse pattern of microtubules
changes, are less pronounced between the wild-type and the mutant. According to the
above observations, it is likely that the absence of AtFH1 inhibits elongation due to the
lack of connection between cellulose microfibrils and cortical actin microfilaments. The
DCB effect supports the above interpretation, as the overall reduction of cellulose
significantly obscures the phenotype of fh1-1 seedlings.
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ BRAF ΚΑΙ RAS ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα1, Λούκου Καλλιόπη1, Αργυροπούλου Μαριλένα1,
Παπουτσιδάκης Γιώργος1, Αθανασίου-Κώστογλου Ιφιγένεια2, Βηλαράς Γιώργος3,
Καραµέρης Ανδρέας3, Λιαδάκη Καλλιόπη1
1/Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λάρισα - 2/
Ενδοκρινολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.,
Αθήνα - 3/Παθολογοανατοµικό Εργαστήριο, Νοσοκοµείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα
Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αποτελεί την πιο κοινή ενδοκρινική κακοήθεια µε ταχύτατα
αυξανόµενη συχνότητα τις τελευταίες δεκαετίες σε παγκόσµιο επίπεδο. Η κατανόηση της
µοριακής παθογένειας και η εύρεση µοριακών δεικτών µε σκοπό τη διάγνωση και την
πρόγνωση στον καρκίνο του θυρεοειδούς έχει ιδιαίτερη κλινική σηµασία. Στο πλαίσιο
αυτό, προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι ορισµένες µεταλλάξεις, ιδιαίτερα αυτές που
οδηγούν στην ενεργοποίηση του µονοπατιού των MAP κινασών, συµµετέχουν στην
παθογένεια του θυρεοειδούς καρκίνου. Οι σηµαντικότερες γενετικές µεταβολές
περιλαµβάνουν µεταλλάξεις του γονιδίου BRAF και των γονιδίων της οικογένειας RAS,
καθώς και µετατοπίσεις µεταξύ των RET/PTC και PAX8/PPARγ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
δηµιουργεί το γεγονός ότι οι µεταλλάξεις αυτές όταν υπάρχουν, κατά τεκµήριο
αποκλείουν την ύπαρξη άλλων µεταλλάξεων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η
διερεύνηση της συσχέτισης µεταλλάξεων του γονιδίου BRAF (κωδικόνιο 600) και των
γονιδίων HRAS, KRAS και NRAS (κωδικόνια 12, 13, 61) µε τους διαφορετικούς τύπους
καρκίνου του θυρεοειδούς σε δείγµατα ελληνικού πληθυσµού. Συνολικά µελετήθηκαν 33
δείγµατα ασθενών µε διαφοροποιηµένο καρκίνο του θυρεοειδούς, που αποτελούνταν από
11 θηλώδη, 14 θηλώδη καρκινώµατα θυλακιώδους υποτύπου, 7 θυλακιώδη και 2
µυελοειδή καρκινώµατα. Η πειραµατική διαδικασία περιελάµβανε την αποµόνωση
γενωµικού DNA από βιοψίες ιστών, την ενίσχυση συγκεκριµένων περιοχών των
γονιδίων, µέσω αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης, και την αλληλούχηση των
ενισχυµένων προϊόντων. Στην παρούσα εργασία, δεν ταυτοποιήθηκαν µεταλλάξεις στο
κωδικόνιο 600 του γονιδίου BRAF και στα κωδικόνια 12, 13 και 61 των γονιδίων HRAS,
KRAS και NRAS στα εξεταζόµενα δείγµατα. Παρόλο που η συχνότητα των δειγµάτων
της παρούσας µελέτης είναι αντιπροσωπευτική της συχνότητας των διαφορετικών τύπων
του καρκίνου του θυρεοειδούς στον ελληνικό πληθυσµό, για την εξαγωγή ασφαλών
συµπερασµάτων είναι απαραίτητο η µελέτη αυτή να επεκταθεί και στην ανάλυση
γενετικών αναδιατάξεων σε µεγαλύτερο αριθµό καρκινικών δειγµάτων.
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MOLECULAR ANALYSIS OF BRAF AND RAS FAMILY GENES WITH
THYROID CARCINOMA IN THE GREEK POPULATION
Papadopoulou Alexandra1, Loukou Kalliopi1, Argyropoulou Marilena1,
Papoutsidakis George1, Athanassiou-Kostoglou Ifigenia2, Vilaras George3,
Karameris Αndreas3, Liadaki Kalliopi1
1/University of Thessaly, Department of Biochemistry and Biotechnology, Larissa - 2/Red
Cross Hospital, Department of Endocrinology, Athens - 3/417 Veterans Administration
Hospital (Ν.Ι.Μ.Τ.S.), Department of Pathology, Athens
Thyroid carcinoma is one of the most common malignancies of the endocrine system,
with a reported increased incidence worldwide, and displays a variety of histological
patterns. The understanding of the molecular pathogenesis and the identification of
molecular markers which will be used for diagnosis and prognosis is of high clinical
significance. Previous studies have identified genetic mutations, especially ones resulting
in the activation of the MAP kinase signaling pathway, which contribute to the
pathogenesis of thyroid carcinoma. These molecular alterations include BRAF and RAS
point mutations and RET/PTC and PAX8/PPARγ rearrangements. It is noteworthy that
these mutations are reported to be mutually exclusive. The present study investigated the
association of BRAF and RAS (HRAS, KRAS, NRAS) mutations with thyroid carcinoma
in the Greek population. Samples were obtained from 33 patients, diagnosed with various
types of thyroid carcinoma, including 25 with papillary (14 of which were papillary
carcinomas of follicular subtype), 6 with follicular and 2 with myeloid carcinomas.
Following the isolation of genomic DNA from paraffin-embedded tissue biopsies,
Polymerase Chain Reaction and sequencing were used for the identification of mutations
in codon 600 of the BRAF gene and mutations in codons 12, 13 and 61 of the HRAS,
KRAS and NRAS genes. In all samples analyzed, no mutations were identified in the
specific codons of the BRAF and RAS genes. Although the patient sample used in this
study is representative of the frequencies of the various types of thyroid carcinoma in the
general population, the sample number is relatively small to allow safe conclusions,
therefore it is necessary to expand the study to include RET/PTC and PAX8/PPARγ
rearrangements in a larger sample population.
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ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΕΛΙΟΥ (ANGUILLA ANGUILLA,
LINNAEUS, 19758) ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Παπαδοπούλου Παρασκευή 1, Οικονόµου Ανθή 1, Γεωργακλή Άννα 1, Κουτράκης
Εµµανουήλ 2, Λεονάρδος Δ. Ιωάννης 1
1/Εργαστήριο Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογικών εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων 45110, Ιωάννινα, e-mail: ileonard@uoi.gr
Το είδος Anguilla anguilla (κοινό όνοµα: Ευρωπαϊκό χέλι), είναι ένα από τα
σηµαντικότερα είδη της Ευρωπαϊκής ιχθυοπανίδας. Είναι κατάδροµο είδος, µε τα νεαρά
στάδια του να διαβιούν στα µεταβατικά και εσωτερικά ύδατα όλης της Ευρώπης και µε
την ωοτοκία να συµβαίνει στη θάλασσα των Σαργασσών. Συµφώνα µε την κόκκινη λίστα
των Απειλούµενων Ειδών της IUCN χαρακτηρίζεται ως Κρισίµως Κινδυνεύον (Critically
Endangered, CR) ενώ στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούµενων Σπονδυλόζωων της
Ελλάδας κατατάσσεται ως Σχεδόν Απειλούµενο (Near Threatened, NT). Στην παρούσα
εργασία µελετήθηκαν οι σηµ αντικότεροι πληθυσµοί της Δυτικής Ελλάδας : των
λιµνοθαλασσών της Πρέβεζας, της Λευκάδας και της Άρτας κατά τη χειµερινή περίοδο
του 2013. Η µελέτη επικεντρώθηκε στον προσδιορισµό της ηλικίας των ατόµων, των
παραµέτρων αύξησης τους καθώς και στη διερεύνηση της σχέσης µήκους-βάρους. Η
σχέση µήκους-βάρους για τον πληθυσµό της Πρέβεζας περιγράφεται από b=3.40
(2.66-4.14), a=0.0004 (R2=0.9129), της Λευκάδας από b=2.92 (2.57-3.26), a=0.0028
(R2= 0.8442) και της Άρτας από b=3.14 (2.90-3.38) και a=0.0011 (R2= 0.8952). Η κατά
µήκος αύξηση υπολογίστηκε από τα µη γραµµ ικά ελάχιστα τετράγωνα που
εφαρµόστηκαν επί των ανάδροµων υπολογισµένων ολικών µηκών. Για τον πληθυσµό της
Πρέβεζας οι παράµετροι αύξησης ανέρχονται σε L∞=59.92 (42.56-77.23) και k=0.25
(0.06-0.43), της Λευκάδας σε L∞=92.07 (70.95-113.18) και k=0.10 (0.05-0.167) και της
Άρτα σε L∞=52.71 (47.76-57.65) και k=0.46 (0.29-0.63). Οι τιµές του δείκτη αύξησης φ
ανέρχονται για τους πληθυσµούς της Πρέβεζας σε 2.95, της Λευκάδας σε 2.94 και της
Άρτας σε 3.11. Από τις παραµέτρους της αύξησης διαπιστώθηκε ότι ο ρυθµός αύξησης
διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των τριών γειτονικά ευρισκόµενων λιµνοθαλασσών, γεγονός
που µπορεί να αποδοθεί στις διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και στην
πλαστικότητα του είδους.
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AGE AND GROWTH OF EUROPEAN EEL (ANGUILLA ANGUILLA,
LINNAEUS, 19758) IN THREE LAGOONS OF WESTERN GREECE
Papadopoulou Paraskevi 1, Oikonomou Anthi 1, Georgaklh Anna 1, Koutrakhs
Emmanouhl 2, Leonardos D. Ioannis 1
Laboratory of Zoology, Department of Biological Applications and Technology,
University of Ioannina, 45110, Ioannina, e-mail: ileonard@uoi.gr
The species Anguilla anguilla (common name: European eel), belongs to the family of
Anguillidae and is one of the most important species of European ichthyofauna. As a
catadromous species, it migrates from transitional and freshwaters into the Sargasso Sea
to spawn. According to the IUCN Red List of Threatened Species, the European eel, at
the yellow-eel development stage, is classified as Critically Endangered (CR), while in
the Red Book of Threatened Vertebrates of Greece is classified as Near Threatened (NT).
In the current research samples from the most important populations of European eel in
Western Greece -lagoons of Preveza, Lefkada and Arta- were studied: during the winter
of 2013. The study focused on age determination of individual eels and parameters of
length–weight relationships. As the length-weight relationships are regarded, the
population of Preveza is characterized by b=3.40 (2.66-4.14), a=0.0004 (R2=0.9129), of
Lefkada from b=2.92 (2.57-3.26), a=0.0028 (R2 =0.8442) and of Arta by b=3.14
(2.90-3.38) and a=0.0011 (R2=0.8952). The growth rate was estimated by the nonlinear
least squares method which was applied on the back calculated total lengths of eel’s
population. It was found that the growth parameters of the population of Preveza were:
L∞=59.92 (42.556-77.225) and k=0.246 (0.063-0.430), Lefkada’s were: L∞=92.07
(70.953-113.177) and k=0.103 (0.046-0.1660), while Arta’s were: L∞=52.71
(47.760-57.654) and k=0.459 (0.286-0.632). The value of the index φ for the population
of Preveza was estimated as 2.95, of Lefkada 2.94 and of Arta 3.11. According to the
growth parameters, we can assume that the growth rate differs significantly between the
three neighboring-located lagoons, a fact that can be attributed to the different
environmental conditions and the plasticity of the species.
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ΦΑΡΜΑΚΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ TNFSF11 ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ANTI-TNFα ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ
ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
Παπαδοπούλου Σουσάνα1, Οικονόµου Κωσταντίνος2, Καρµίρης Κωνσταντίνος3,
Μιχαλόπουλος Γεώργιος4, Μενδρινού Ευφροσύνη1, Τζάθας Χαράλαµπος4,
Καψωριτάκης Ανδρέας2, Ποταµιάνος Σπυρίδων2, Μαµούρης Ζήσης1, Σαραφίδου
Θεολογία1, Βασιλόπουλος Γιάννης1.
1Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας, Τµήµα Βιοχηµείας &
Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 2Πανεπιστηµιακή Γαστρεντερολογική Κλινική,
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 3Γαστρεντερολογικό Τµήµα, Βενιζέλειο
Νοσοκοµείο, Ηράκλειο, Κρήτη, 4Γαστρεντερολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκοµείο Πειραιά
«Τζάνειο».
Εισαγωγή: Οι ιδιοπαθείς φλεγµ ονώδεις νόσοι του εντέρου (ΙΦΝΕ), αποτελούν
αυτοάνοσα πολυπαραγοντικά νοσήµατα και περιλαµβάνουν τη νόσο του Crohn (ΝC) και
την ελκώδη κολίτιδα (ΕΚ), µε συχνότητα εµφάνισης ~ 0.1%, αλλά µε ραγδαία αυξητική
τάση. Αν αποτύχει η επίτευξη ή η διατήρηση της ύφεσης µε συµβατική ή/και
ανοσοτροποποιητική αγωγή , τότε οι παράγοντες αντι-TNF α (infliximab-IFX και
adalimumab-ADA) συνιστούν αποτελεσµατική θεραπεία για ~60-70% των ασθενών.
Πρόσφατα µια µεγάλη φαρµακογενωµική µελέτη (n=738) ανέδειξε τον ρόλο του
κλασικού µονοπατιού ενεργοποίησης του NFκB στην πρόβλεψη της ανταπόκρισης των
ασθενών µε ΙΦΝΕ. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η µελέτη του εναλλακτικού
µονοπατιού ενεργοποίησης του NFκB σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα ασθενών µε
ΙΦΝΕ από όλη την Ελλάδα, στοχεύοντας σε έναν λειτουργικό πολυµορφισµό στον
υποκινητή του γονιδίου TNFSF11. Υλικά και Μέθοδοι: 52 ασθενείς µε NC (86.5%) ή ΕΚ
(13.5%), υπό αντι-TNFα αγωγή, γονοτυπήθηκαν για τον πολυµορφισµό -290Τ/C
(rs9525641) του TNFSF11, µε αλληλούχηση των αντίστοιχων προϊόντων PCR. Η
ανταπόκριση στη θεραπεία εκτιµήθηκε στους 24 µήνες βάσει της µεταβολής του δείκτη
βαρύτητας CDAI. Η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας τεστ
αλληλοµόρφων και γονοτύπων (P≤0.05). Αποτελέσµατα: Η µέση ηλικία και η διάρκεια
νόσου των ασθενών (44% γυναίκες) ήταν 43 και 6.54 έτη, αντίστοιχα. Το 56% των
ασθενών ανταποκρίθηκε θετικά στην αγωγή και εισήλθε σε ύφεση. Η ανάλυση σε όλους
τους ασθενείς µε ΙΦΝΕ και στους δυο παράγοντες αντι-TNF, δεν έδειξε καµία
στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µε την ανταπόκριση στη θεραπεία (P=0.152). Ωστόσο
όµως, η υπο-οµ άδα που λάµ βανε IFX, παρουσίασε αυξηµ ένη συχνότητα του
αλληλοµόρφου -290C στους ανταποκριθέντες (0.57) σε σχέση µε τους µηανταποκριθέντες (0.26) ασθενείς [P=0.023; OR=3.03 (1.079-8.654)]. Συµπεράσµατα: Η
παρούσα εργασία αποτελεί την πρώτη ένδειξη συµµετοχής και του εναλλακτικού
µονοπατιού ενεργοποίησης του NFκB στην ανταπόκριση των ασθενών µε ΙΦΝΕ στη
θεραπεία µε παράγοντες αντι-TNFα.
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PHARMACOGENETIC ASSOCIATION STUDY OF A FUNCTIONAL
POLYMORPHISM IN TNFSF11 WITH RESPONSE TO ANTI-TNFα THERAPY
IN INFLAMMATORY BOWEL DISEASE PATIENTS
Papadopoulou S.1, Oikonomou K.2, Karmiris K.3, Michalopoulos G.4, Mendrinou
E.1, Tzathas Ch.4, Kopsotitakis A.2, Potamianos S.2, Mamouris Z.1, sarafidou Th.1,
Vasilopoulos G.1
1Laboratory of Genetics, Comparative and Evolutionary Biology, Department of
Biochemistry & Biotechnology, University of Thessaly, 2Department of Gastroenterology,
Medical School, University of Thessaly, 3Department of Gastroenterology, Venizeleio
General Hospital, Crete, 4Department of Gastroenterology, Tzaneio General Hospital of
Piraeus.
Introduction: Inflammatory bowel disease (ΙBD), constitute a group of autoimmune
multifactorial disorders, including Crohn’s disease (CD) and ulcerative colitis (UC), with
a prevalence of ~ 0.1%. Upon failure of immunomodulatory treatment, then the use of
anti-TNFα biological agents (infliximab-IFX και adalimumab-ADA) is effective in
~60-70% of patients. Recently a large pharmacogenomic study (n=738) pointed out the
role of the classical pathway of NFκB activation in the prediction of response to therapy
to anti-TNFα in IBD patients. Therefore the aim of this study was to explore also the role
of the alternative pathway of NFκB activation in a representative sample of IBD patients
from Greece by targeting a functional polymorphism in the promoter of TNFSF11.
Materials and Methods: 52 patients with CD (86.5%) or UC (13.5%), under anti-TNFα
therapy, were genotyped for the -290Τ/C (rs9525641) polymorphism of TNFSF11, by
direct sequencing of PCR products. Response to therapy was determined at 24 months
based on the change of the CDAI disease activity index. Statistical analysis was
performed using genotypic and allelic tests (P≤0.05). Results: The mean age and duration
of disease of the IBD patients (44% female) was 43 και 6.54 years, respectively. 56% of
patients responded positively to treatment and entered remission. The analysis in all IBD
patients and both anti-TNFα agents did not show any statistically significant association
with response to therapy (P=0.152). However, analysis on the sub-group under IFX
treatment showed increased frequency of the -290C allele in the responders (0.57)
compared to non-responders (0.26) [P=0.023; OR=3.03 (1.079-8.654)]. Conclusion: The
present study suggests for the first time the role also of the alternative pathway of NFκB
activation in IBD patients and response to anti-TNFα therapy.
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ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΕΩΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΜΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΙΘΑΝΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ
Παπάζογλου Ελευθέριος1, Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος2, Ανδρέου Γεωργία3,
Ζαρογιάννης Σωτήριος4
1/Τµήµα Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λάρισα 2/
Πνευµονολογική Κλινική, Τµήµα Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας, Λάρισα 3/Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής, Σχολή Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 4/Εργαστήριο Φυσιολογίας,
Τµήµα Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λάρισα
Σκοπός: Ο αυτισµός είναι µια νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή µε συνεχώς αυξανόµενο
επιπολασµό που χαρακτηρίζεται απο µειωµένη κοινωνική αλληλεπίδραση, λεκτική
επικοινωνία και επαναλαµβανόµενη στερεοτυπική συµεπριφορά. Σκοπός της µελέτης µας
ήταν η εύρεση βιοδεικτών που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην έγκαιρη διάγνωση του
αυτισµού. Μέθοδος : Αναζητήθηκαν υπερεκφραζόµενες πρωτεϊνες σε µελέτες
πρωτεωµικής ανάλυσης δειγµάτων ορού από άτοµα µε αυτισµό (Λίστα 1). Οι
διαφοροεκφραζόµενες πρωτεϊνες έπειτα αναλύθηκαν σε µικροσυστοιχίες γονιδιακής
έκφρασης ατόµ ων µε αυτισµ ό προκειµ ένου να διαπιστωθούν εκείνες που
υπερεκφράζονται και σε γονιδιακό επίπεδο (Λίστα 2). Για τα στοιχεία της Λίστας 2
κατασκευάστηκε το δίκτυο των πρωτεϊνών και γονιδίων µε τα οποία αλληλεπιδρούν
(Λίστα 3). Η γονιδιακή έκφραση των στοιχείων της Λίστας 3 ελέγχθηκε στην ίδια
µικροσυστοιχία γονιδιακής έκφρασης και όλα εκείνα τα στοιχεία που βρέθηκαν να
υπερεκφράζονται γονιδιακά αναλύθηκαν σε λογισµικό λειτουργικού εµπλουτισµού
γονιδιακών οντολογιών. Αποτελέσµατα: Βρέθηκαν 2 µελέτες πρωτεωµικής ανάλυσης
δειγµάτων ορού ατόµων µε αυτισµό και εντοπίστηκαν συνολικά 26 πρωτεϊνες που
υπερεκφράζονται. Από την ανάλυση της έκφρασης των γονιδίων που κωδικοποιούν τις
26 πρωτεϊνες σε µικροσυστοιχία γονιδιακής έκφρασης λεµφοβλαστικών κυττάρων από
ασθενείς µε αυτισµό και υγιείς µάρτυρες, προέκυψαν 3 περιπτώσεις που και η γονιδιακή
έκφραση ήταν αυξηµένη. Στη συνέχεια κατασκευάστηκε το γονιδιακό δίκτυο και των
τριών. Τα γονίδια των δικτύων ελέχθηκαν στην ίδια µικροσυστοιχία γονιδιακής
έκφρασης και εντοπίστηκαν ακόµα 7 υπερεκφραζόµενα γονίδια. Αυτά τα συνολικά 10
υπερεκφραζόµενα γονίδια αναλύθηκαν σε λογισµ ικό λειτουργικού εµπλουτισµ ού
γονιδιακών οντολογιών και βρέθηκε οτι κυρίως εµπλέκονται σε µηχανισµούς φλεγµονής
και µετανάστευσης λευκοκυττάρων. Συµπεράσµατα: Με την βιοπληροφορική
προσέγγιση της µελέτης µας εντοπίσαµε 10 γονίδια που υπερεκφράζονται σε άτοµα µε
αυτισµό και εµπλέκονται σε φλεγµονώδεις διαδικασίες. Προτείνουµε να ελεγχθούν σαν
γονιδιακό σύνολο (γονιδιακή υπογραφή) σε δείγµατα ατόµων µε αυτισµό για να
επιβεβαιωθεί ή να απορριφθεί η ενδεχόµενη χρησιµότητά τους σαν βιοδείκτης.
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BIOINFORMATIC ANALYSIS OF PROTEOMIC AND TRANSCRIPTOMIC
DATA OF INDIVIDUALS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS FOR THE
DETECTION OF POTENTIAL DIAGNOSTIC BIOMARKERS
Papazoglou Eleftherios1, Gourgoulianis Konstantinos2, Andreou Georgia3,
Zarogiannis Sotirios4
1/ Department of Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Thessaly, Larissa 2/
Respiratory Clinic, Department of Medicine, Faculty of Health Sciences, University of
Thessaly, Larissa 3/ Department of Special Education, Faculty of Humanities and Social
Sciences, University of Thessaly, Volos 4/ Laboratory of Physiology , Department of
Medicine, Faculty of Health Sciences, University of Thessaly, Larissa
Aim: Autism is a neuro-developmental disorder with increasingly high prevalence and
ischaracterizeed by impaired social interaction, verbal and non verbal communication and
repetitive stereotypic movements. The aim of our study was to identify potential
biomarkers that could aim in the timely diagnosis of autism. Methods: Overexpressing
proteins in proteomic studies of serum samples from individuals with autism were
retrieved (List 1). The corresponding differentially expressed proteins were analzed in
gene microarrays of individuals with autism in order to identfy the ones that are
overexpressed in the gene level as well (List 2). For the elements of List 2 the gene-gene
intercation networks wer constructed (List 3). The gene expression of the elements of List
3 were assessed in the same gene microarray and the overxpressed elememnts were
introduced in a Gene Ontology functional enrichment analysis software. Results: Two
proteomic analyses in serum samples from individuals with autism were retrieved and 26
proteins were found to be overexpressed. Their corresponding 26 genes were analyzed in
gene microarrays of lymphoblastic cells from individuals with autism and healthy
controls and gene expressions 3 were found to be overexpressed. Consequently the gene
network of these 3 elements was constructed. The genes participating in the gene
networks were interrogated in the gene microarray in order to assess their expression
profiles and 7 were found to be overexpressed. The overall 10 overexpressed genes were
introduced in a functional enrichment analisis software for gene ontologies and it was
found that they mediate processes pertinent to inflammation and leucocyte migration.
Conclusions: With the bioinformatci approach of our study we were able to detect 10
genes tat are over-expressed in individuals with autism and are involved in inflammatory
processes. We propose that they are tested as a gene set (gene signature) in samples of
individuals with autism in order to verify or reject their potential usefulness as diagnostic
biomarkers in autism.
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ΑΥΞΗΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΤΣΙΠΟΥΡΑ: ΠΡΟΚΑΤΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Παπαϊωάννου Βάιος1, Μπακαλού Αµαλία 1, Γκολοµάζου Ελένη1, Μαλανδράκης
Εµµανουήλ 1, Ντανταλή Όλγα 1, Γκάφας Γεώργιος 1, Καραµήτρος Γρηγόριος 1,
Κάβουρας Μενέλαος 1, Ψόχιου Ελένη2, Εξαδάκτυλος Αθανάσιος 1, Παναγιωτάκη
Παναγιώτα 1
1/Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών
Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 38446, Νέα Ιωνία Βόλου, 2/Τµήµα Αλιείας ,
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λασιθίου, Γενική Διεύθυνση
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου,
Περιφέρεια Κρήτης 72100, Άγιος Νικόλαος
Πολλοί ζωικοί οργανισµοί παρουσιάζουν ταχύτερη αύξηση κατά τη διάρκεια ανάκαµψης
µετά από µια περίοδο ολικής ή µερικής ασιτίας, σε σχέση µε αντίστοιχες περιόδους
συνεχούς χορήγησης επαρκών ποσοτήτων τροφής. Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε µε
τη διερεύνηση του φαινοµένου της αύξησης αντιστάθµισης στην εκτροφή της τσιπούρας
(Sparus aurata) σε συνδυασµό µε την παραλλακτικότητα µεγεθών ενώ παράλληλα
µελετήθηκαν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά (λίπος, υγρασία και τέφρα) του µυϊκού
ιστού των ψαριών. Το πείραµα είχε διάρκεια εννέα εβδοµάδων, όπου 180 νεαρά άτοµα
τσιπούρας διατηρήθηκαν σε έξι ενυδρεία σε κλειστό κύκλωµα επανακυκλοφορίας
εργαστηριακού θαλασσινού νερού (3 για µάρτυρα και 3 για µεταχειρίση). Το αρχικό
µέσο βάρος των ιχθύων ήταν 5,82±0,12 g και το αρχικό µέσο µήκος 6,26±0,05 cm. Το
επίπεδο χορήγησης τροφής ήταν 100% και 75% σε καθηµερινή βάση αντιστοίχως για
µάρτυρα και µεταχείριση όπου παρατηρήθηκε αύξηση του σωµατικού βάρους και των
δύο ο µάδων µε παρόµοιους ρυθµούς αύξησης (30,21±1,2 και 28,83±0,72 για µάρτυρα
και µεταχείριση). Συµπερασµατικά τα αποτελέσµατα της παρούσης µελέτης έδειξαν ότι
για ψάρια του είδους Sparus aurata τα οποία ακολούθησαν µερική σίτιση εµφάνισαν
πλήρη αύξηση αντιστάθµισης σε σχέση µε αυτά που σιτίζονταν κανονικά. Ωστόσο,
απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση προς την κατεύθυνση της εφαρµογής κατάλληλων
πρωτοκόλλων σίτισης σε συνθήκες εντατικής εκτροφής.
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GROWTH COMPENSATION FOLLOWING RESTRICTED FEEDING IN SEA
BREAM: PRELIMINARY RESULTS
Papaioannoy B.1, Mpakalou A.1, Golomazou E.1, Malandrakis E.1, Ntantali O.1,
Gafas G.1, Karamitros G.1, Kavouras M.1, Psochiou E.2, Exadaktilos A.1,
Panagiotaki P.1
1/Department of Ichthyology & Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences,
University of Thessaly 38446, Nea Ionia Volos, 2/Department of Fisheries, Regional
Units’ Directorates of Agric. Economy and Veterinary, General Directorate of Regional
Agricultural Economy and Veterinary Services, Regional Unit of Lasithi, Region of Crete
72100, Agios Nikolaos
It is well documented in the bibliography that a number of animal organisms show a
faster mass growth after a period of total or partial starvation compare to the periods of
continuously feeding. At the present study the sea bream species (Sparus aurata) was
tested for growth compensation in relation to the size variation along with body
composition (muscle tissue quality traits i.e. fat, moisture, ash). The total duration of the
experiment was nine weeks, where180 young individuals were divided evenly to six
recirculation aquariums (3 for both, the control and treatment group). The initial mean
weight was 5.82±0.12 g and for the standard length was 6.26±0.05 cm. The daily feeding
level was 100% and 75% for the control and the treatment respectively. The observed
mass growth was not statistically differentiated for both control and treatment (30.21±1.2
and 28.83±0.72, p>0.1). To conclude, the present results showed that individuals with
restricted feeding were implied full growth compensation compared to those that were
fully fed. However, further research is needed towards the establishment of feeding
protocols under conditions of intensive fish farming.
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ΑNΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ: ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ
ΤΟ in vivo ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ Drosophila ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Παπανάγνου E.-Δ.1, Μπαγκρατούνη T.2, Καστρίτης E.2, Τσακίρη E.1, Παπασιδέρη
I. Σ. 1, Τέρπος. E.2, Δηµόπουλος Μ. Α.2, Τρουγκάκος Ι. Π.1
1 Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, 15784, Αθήνα, Ελλάδα 2 Τοµέας Κλινικής
Θεραπευτικής, Ιατρική σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Βασιλίσσης Σοφίας 80, 11528, Αθήνα, Ελλάδα
Το σύστηµα ουβικιτίνης-πρωτεασώµατος αποτελεί µηχανισµό µε κεντρικό ρόλο στον
έλεγχο της ποιότητας των πρωτεϊνών σε ένα κύτταρο, εξασφαλίζοντας έτσι την
πρωτεϊνική οµοιόσταση (πρωτεόσταση). Επιπρόσθετα, φαίνεται πως ο ποιοτικός έλεγχος
του πρωτεώµατος εξαρτάται και από το σηµατοδοτικό µονοπάτι Nrf2/Keap1, το οποίο
παρουσία έντονου οξειδωτικού στρες , ενεργοποιεί την έκφραση ενζύµ ων
αντιοξειδωτικών και της φασης II, ενώ παράλληλα φαίνεται να ρυθµίζει και τη σύνθεση
του πρωτεασώµατος. Πρόσφατα ευρήµατα, έχουν δείξει ότι οι γενωµικές µεταλλαγές των
καρκινικών κυττάρων, τα καθιστούν εξαρτηµένα από τους µηχανισµούς πρωτεόστασης,
περισσότερο από ότι τα φυσιολογικά κύτταρα. Στην παραπάνω παραδοχή βασίζονται οι
σύγχρονες θεραπείες του Πολλαπλού Μυελώµατος. Ειδικότερα στην έρευνα αυτή,
ερυθροκύτταρα (RBCs) και µονοπύρηνα κύτταρα του περιφερικού αίµατος (PBMCs)
αποµονώθηκαν από ολικό αίµα, τόσο υγιών δοτών όσο και ασθενών µε Πολλαπλό
Μυέλωµα, στους οποίους είχε χορηγηθεί ως θεραπεία συγκεκριµένος πρωτεασωµικός
αναστολέας. Πραγµατοποιήθηκε µέτρηση της ενζυµικής πρωτεασωµικής ενεργότητας,
αποµόνωση ολικού RNA και Real-Time PCR ανάλυση. Οι αρχικές µας παρατηρήσεις
έδειξαν ότι: Η πρωτεασωµική ενεργότητα των PBMCs (κυτταρική σειρά, µε ικανότητα
γενωµικής απόκρισης) κυµαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε την αντίστοιχη
των RBCs (απύρηνα κύτταρα, µε σχετικά µακράς επιβίωσης πρωτέωµα), ενώ παράλληλα
φαίνεται να εξαρτάται και από το φύλο, την ηλικία και τον τύπο του Μυελώµατος
(P<0.0001). Παράλληλα µε τις παρατηρήσεις µας στη Drosophila melanogaster
(σωµατικός ιστός), εντοπίσαµε ότι οι ενεργότητες των πρωτεασωµικών πεπτιδασών
(κυρίως χυµοθρυψίνης, LLVY), µειώνονται σηµαντικά κατά τη γήρανση και στα δύο
είδη κυττάρων (P<0.05). Καθίσταται επίσης σαφές ότι τα RBCs είναι περισσότερο
ευαίσθητα στους πρωτεασωµικούς αναστολείς (Carlfizomib, Bortezomib), ενώ η
δυσλειτουργία του πρωτεασώµατος στα PBMCs οδήγησε σε αύξηση της έκφρασης των
20S, 19S πρωτεασωµικών καθώς και των αντιοξειδωτικών γονιδίων στους
περισσότερους ασθενείς (και στη Drosophila). Τέλος, παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση
µεταξύ της πρωτεασωµικής αναστολής στα κύτταρα του αίµατος και της απόκρισης των
ασθενών στη θεραπεία. Ευχαριστίες:
Αυτή η έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από το ερευνητικό πρόγραµµα της ΓΓΕΤ «NatProt 3207»
και µερικώς από το ερευνητικό πρόγραµµα της ΓΓΕΤ «EnGAGE 11 ΣΥΝ-1-420»
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ΜOLECULAR EFFECTS OF THERAPEUTIC PROTEASOME INHIBITORS IN
MULTIPLE MYELOMA DIAGNOSED PATIENTS: A TRANSLATIONAL
RESEARCH FROM THE in vivo Drosophila EXPERIMENTAL MODEL TO
HUMANS
Papanagnou E.-D.1,, Bagratuni Τ.2,, Kastritis E.2,, Tsakiri E.1,, Papassideri I. S.1,,
Terpos E.2,, Dimopoulos M. A.2, Trougakos I. P.1
1 Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, National &
Kapodistrian University of Athens, Panepistimiopolis, 15784, Athens, Greece 2
Department of Clinical Therapeutics, School of Medicine, National & Kapodistrian
University of Athens, Vasilissis Sofias 80, 11528, Athens, Greece
The ubiquitin-proteasome system is a mechanism with a major role in controlling the
protein quality in cell, ensuring in this way the protein homeostasis (proteostasis).
Additionally, it seems that proteome quality control depends on Nrf2/ Keap1 signaling
pathway, which activates the expression of phase II and antioxidant enzymes, whereas it
appears to regulate the proteasome synthesis. Recent findings have shown that genomic
mutations render cancer cells dependent on proteostasis more than normal cells. This
assumption is the basis of modern treatment for Multiple Myeloma (MM). Specifically in
this study, Red Blood Cells (RBCs) and Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs),
were extracted from whole blood of either healthy donors or MM diagnosed patients,
treated with the indicated proteasome inhibitors. Measurement of proteasome peptidase,
total RNA isolation, cDNA synthesis and Real‐Time PCR analysis, were done. Our
initial observations showed: Screening of proteasome activities in PBMCs (cell lineages
with the capacity to mobilize genome responses) and RBCs (an anucleate relatively
“long-lived” proteome) revealed higher levels of proteome activity in PBMCs as
compared to RBCs, and also a type-, age- and sex-dependent variability (P <0.0001).
Along with our observations in Drosophila melanogaster (somatic tissues), we found that
proteasome peptidase activities (mainly LLVY), were decreased significantly during
aging in both cell types (P <0.05). As it is evident RBCs are more susceptible to
proteasome inhibitors (Carlfizomib, Bortezomib), while proteasome impairment in
PBMCs triggered a significant upregulation of the 20S, 19S proteasome genes expression
or of antioxidant genes as in the case of Drosophila model. Finally, there was positive
correlation between the proteasome inhibition in blood cells and the level of clinical
responses and disease regression.
Acknowledgements: This research has been co-financed by the GSRT research grant “NatProt
3207” and partly by the GSRT grant “EnGAGE 11SYN-1-420”
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ:ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΝ
VIVO ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ DROSOPHILA ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Παπανάγνου Eλένη-Δήµητρα1, Καστρίτης Eυστάθιος2, Τσακίρη Ελένη 1,
Παπασιδέρη Σ. Iσιδώρα 1, Τέρπος Eυάγγελος 2, Δηµόπουλος Μελέτιος Α.2,
Τρουγκάκος Π. Ιωάννης1
1 Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, 15784, Αθήνα, Ελλάδα 2 Τοµέας Κλινικής
Θεραπευτικής, Ιατρική σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Βασιλίσσης Σοφίας 80, 11528, Αθήνα, Ελλάδα
Το σύστηµα ουβικιτίνης-πρωτεασώµατος αποτελεί µηχανισµό µε κεντρικό ρόλο στον
έλεγχο της ποιότητας των πρωτεϊνών σε ένα κύτταρο, εξασφαλίζοντας έτσι την
πρωτεϊνική οµοιόσταση (πρωτεόσταση). Επιπρόσθετα, φαίνεται πως ο ποιοτικός έλεγχος
του πρωτεώµατος εξαρτάται και από το σηµατοδοτικό µονοπάτι Nrf2/Keap1, το οποίο
παρουσία έντονου οξειδωτικού στρες , ενεργοποιεί την έκφραση ενζύµ ων
αντιοξειδωτικών και της φασης II, ενώ παράλληλα φαίνεται να ρυθµίζει και τη σύνθεση
του πρωτεασώµατος. Πρόσφατα ευρήµατα, έχουν δείξει ότι οι γενωµικές µεταλλαγές των
καρκινικών κυττάρων, τα καθιστούν εξαρτηµένα από τους µηχανισµούς πρωτεόστασης,
περισσότερο από ότι τα φυσιολογικά κύτταρα. Στην παραπάνω παραδοχή βασίζονται οι
σύγχρονες θεραπείες του Πολλαπλού Μυελώµατος. Ειδικότερα στην έρευνα αυτή,
ερυθροκύτταρα (RBCs) και µονοπύρηνα κύτταρα του περιφερικού αίµατος (PBMCs)
αποµονώθηκαν από ολικό αίµα, τόσο υγιών δοτών όσο και ασθενών µε Πολλαπλό
Μυέλωµα, στους οποίους είχε χορηγηθεί ως θεραπεία συγκεκριµένος πρωτεασωµικός
αναστολέας. Πραγµατοποιήθηκε µέτρηση της ενζυµικής πρωτεασωµικής ενεργότητας,
αποµόνωση ολικού RNA και Real-Time PCR ανάλυση. Οι αρχικές µας παρατηρήσεις
έδειξαν ότι: Η πρωτεασωµική ενεργότητα των PBMCs (κυτταρική σειρά, µε ικανότητα
γενωµικής απόκρισης) κυµαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε την αντίστοιχη
των RBCs (απύρηνα κύτταρα, µε σχετικά µακράς επιβίωσης πρωτέωµα), ενώ παράλληλα
φαίνεται να εξαρτάται και από το φύλο, την ηλικία και τον τύπο του Μυελώµατος
(P<0.0001). Παράλληλα µε τις παρατηρήσεις µας στη Drosophila melanogaster
(σωµατικός ιστός), εντοπίσαµε ότι οι ενεργότητες των πρωτεασωµικών πεπτιδασών
(κυρίως χυµοθρυψίνης, LLVY), µειώνονται σηµαντικά κατά τη γήρανση και στα δύο
είδη κυττάρων (P<0.05). Καθίσταται επίσης σαφές ότι τα RBCs είναι περισσότερο
ευαίσθητα στους πρωτεασωµικούς αναστολείς (Carlfizomib, Bortezomib), ενώ η
δυσλειτουργία του πρωτεασώµατος στα PBMCs οδήγησε σε αύξηση της έκφρασης των
20S, 19S πρωτεασωµικών καθώς και των αντιοξειδωτικών γονιδίων στους
περισσότερους ασθενείς (και στη Drosophila). Τέλος, παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση
µεταξύ της πρωτεασωµικής αναστολής στα κύτταρα του αίµατος και της απόκρισης των
ασθενών στη θεραπεία. Ευχαριστίες:
Αυτή η έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από το ερευνητικό πρόγραµµα της ΓΓΕΤ -NatProt 3207- και
µερικώς από το ερευνητικό πρόγραµµα της ΓΓΕΤ -EnGAGE 11 ΣΥΝ-1-420-
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MOLECULAR EFFECTS OF THERAPEUTIC PROTEASOME INHIBITORS IN
MULTIPLE MYELOMA DIAGNOSED PATIENTS; ATRANSLATIONAL
RESEARCH FROM THE IN VIVO DROSOPHILA EXPERIMENTAL MODEL
TOY HUMANS
Papanagnou Eleni-Dimitra1, Kastritis Efstathios2, Tsakiri Eleni 1, Papassideri
Isidora S. 1, Terpos Evangelos 2, Dimopoulos Meletios A. 2, Trougakos Ioannis P. 1
1 Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, National &
Kapodistrian University of Athens, Panepistimiopolis, 15784, Athens, Greece 2
Department of Clinical Therapeutics, School of Medicine, National & Kapodistrian
University of Athens, Vasilissis Sofias 80, 11528, Athens, Greece
The ubiquitin-proteasome system is a mechanism with a major role in controlling the
protein quality in cell, ensuring in this way the protein homeostasis (proteostasis).
Additionally, it seems that proteome quality control depends on Nrf2/ Keap1 signaling
pathway, which activates the expression of phase II and antioxidant enzymes, whereas it
appears to regulate the proteasome synthesis. Recent findings have shown that genomic
mutations render cancer cells dependent on proteostasis more than normal cells. This
assumption is the basis of modern treatment for Multiple Myeloma (MM). Specifically in
this study, Red Blood Cells (RBCs) and Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs),
were extracted from whole blood of either healthy donors or MM diagnosed patients,
treated with the indicated proteasome inhibitors. Measurement of proteasome peptidase,
total RNA isolation, cDNA synthesis and Real‐Time PCR analysis, were done. Our
initial observations showed: Screening of proteasome activities in PBMCs (cell lineages
with the capacity to mobilize genome responses) and RBCs (an anucleate relatively
{long-lived} proteome) revealed higher levels of proteome activity in PBMCs as
compared to RBCs, and also a type-, age- and sex-dependent variability (P <0.0001).
Along with our observations in Drosophila melanogaster (somatic tissues), we found that
proteasome peptidase activities (mainly LLVY), were decreased significantly during
aging in both cell types (P <0.05). As it is evident RBCs are more susceptible to
proteasome inhibitors (Carlfizomib, Bortezomib), while proteasome impairment in
PBMCs triggered a significant upregulation of the 20S, 19S proteasome genes expression
or of antioxidant genes as in the case of Drosophila model. Finally, there was positive
correlation between the proteasome inhibition in blood cells and the level of clinical
responses and disease regression.
Acknowledgements: This research has been co-financed by the GSRT research grant -NatProt
3207” and partly by the GSRT grant -EnGAGE 11SYN-1-420-
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ΣΥΓΧΟΡΗΓΗΣΗ TOY ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΔΡΙΑΜΥΚΙΝΗ ΜΕ
ΟΛΕΥΡΩΠΕΪΝΗ ΚΑΙ ΟΛΕΟΚΑΝΘΑΛΗ ΣΕ ΟΣΤΕΟΒΛΑΣΤΕΣ MG-63
Παπαχριστοδούλου Αναστασία1,3*, Αληγιάννης Νεκτάριος2, Σκαλτσούνης ΑλέξιοςΛέανδρος2, Μικρός Εµµανουήλ3, Τέντα Ρωξάνη1
1/Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας - Διατροφής, Καλλιθέα - 2/
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Σχολή Φαρµακευτικής, Τοµέας Φαρµακογνωσίας,
Πανεπιστηµιούπολη, Ζωγράφου - 3/Πανεπιστήµιο Αθηνών, Σχολή Φαρµακευτικής, Τοµέας
Φαρµακευτικής Χηµείας, Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου
Η αδριαµυκίνη είναι µία ανθρακυκλίνη που χρησιµοποιείται ευρέως ως
χηµειοθεραπευτικό φάρµακο στη θεραπεία των στερεών όγκων που παρουσιάζει,
ωστόσο, σηµαντική κυτταροτοξικότητα. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να
µελετηθεί η επίδραση των φυσικών προϊόντων ολευρωπεΐνη και ολεοκανθάλη σε
µονοχορήγηση αλλά και σε συγχορήγηση µε την αδριαµυκίνη στην κυτταρική σειρά
οστεοσαρκώµατος MG-63 µε οστεοβλαστικό φαινότυπο. Η µελέτη της
κυτταροτοξικότητας πραγµατοποιήθηκε µέσω της δοκιµασίας ΜΤΤ, ενώ ο µηχανισµός
της αυτοφαγίας µελετήθηκε µέσω εξειδικευµένων elisa kits για τον προσδιορισµό της
έκφρασης των πρωτεϊνών NBR1 και p62. Από τις δοκιµές κυτταροτοξικότητας που
πραγµατοποιήθηκαν φαίνεται ότι η συγχορήγηση της αδριαµυκίνης (σε εύρος
συγκεντρώσεων 6,25-100 nM) µε την ολευρωπεΐνη ενισχύει σηµαντικά την αναστολή
του κυτταρικού πολλαπλασιασµού, σε αντίθεση µε την ολεοκανθάλη που δεν
παρουσιάζει κάποια σηµ αντική συνεργιστική δράση στις συγκεντρώσεις που
δοκιµάστηκαν. Tα επίπεδα έκφρασης της πρωτεϊνης ΝΒR1 µειώθηκαν στη χορήγηση µε
αδριαµυκίνη (κατά 20%) σε σύγκριση µε τους µάρτυρες, ενώ η έκφραση της πρωτεΐνης
p62 δεν αναστέλλεται από τις χορηγήσεις. Περισσότερες έρευνες απαιτούνται
προκειµένου να αποσαφηνιστεί ο µηχανισµός δράσης των φυτικών εκχυλισµάτων και να
διερευνηθεί η πιθανή εφαρµογή τους σε χηµειοθεραπευτικά πρωτόκολλα.
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COTREATMENT OF DOXORUBICIN (DXR) WITH OLEUROPEIN AND
OLEOCANTHAL IN HUMAN OSTEOBLASTS
Papachristodoulou Anastasia1,3,*, Aligiannis Nektarios2, Skaltsounis AlexiosLeandros2, Mikros Emmanuel3, Tenta Roxane1
1/Harokopio University, Department of Nutrition and Dietetics, Kallithea - 2/University
of Athens, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacognocy, Panepistimioupolis,
Zografou - 3/University of Athens, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical
Chemistry, Panepistimiopolis, Zografou
Doxorubicin (DXR) is an anthracycline widely used as chemotherapeutic agent in the
treatment of solid tumors, although it presents significant cytotoxicity. The aim of the
present study was to investigate the effect of the natural products (NP) oleuropein and
oleocanthal alone and in cotreatment with DXR in osteosarcoma cell line MG-63 with an
osteoblastic phenotype. The cytotoxic effects were studied via the MTT viability assay,
whereas the levels of the p62 and NBR1 autophagy-related proteins were evaluated by
specific elisa kits. Cotreatment of DXR (6,25-100 nM) with oleuropein enhanced the
inhibition of cell proliferation, in contrast to oleocanthal, which did not present any
significant synergistic effect at the concentrations tested. The expression levels of NBR1
protein were decreased (by 20%) following the treatment with DXR, compared to the
control samples, whereas the levels of p62 protein were not affected by the treatments.
Further studies are needed in order to elucidate the mechanism of action of these natural
products and to investigate their potent application in chemotherapeutic protocols.
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΞΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΕΙΩΝ ΜΥΙΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Παρασκευά Ευφροσύνη
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Η µείωση της µερικής πίεσης Ο2, ή υποξία, προκαλεί δραµατικές αλλαγές στη γονιδιακή
έκφραση και χαρακτηρίζει παθολογικές καταστάσεις. Η απόκριση στην υποξία
διαµεσολαβείται κυρίως από τον επαγόµενο από την υποξία παράγοντα (HIF)-1, ένα
ετεροδιµερή µεταγραφικό παράγοντα, αποτελούµενο από µία ρυθµιζόµενη HIF-1α
υποµονάδα και µία συνεχώς εκφραζόµενη HIF-1β υποµονάδα που συνδέονται σε
αλληλουχίες DNA, τα στοιχεία απόκρισης στην υποξία (HRE). Επιπρόσθετα, υποξία
προκαλείται συχνά σε καταστάσεις φλεγµονής, ενώ ο HIF-1 µπορεί να επαχθεί από
κυτταροκίνες σε κύτταρα του ανοσοποιητικού. Τα λεία µυϊκά κύτταρα των αεραγωγών
(ΛΜΚΑ) διατηρούν την πλαστικότητά τους και συµµετέχουν στην αναδιαµόρφωση που
παρατηρείται σε φλεγµονώδεις νόσους, όπως το άσθµα και η χρόνια αποφρακτική
πνευµονοπάθεια. Μελετώντας την επίδραση της υποξίας και της φλεγµονής στην
έκφραση και δράση του HIF-1 στα ΛΜΚΑ, παρατηρήσαµε ότι προκαλεί σταθεροποίηση
του HIF-1α απουσία αυξητικών παραγόντων, ενώ οδηγεί σε ΡΙ3Κ-εξαρτώµενη αύξηση
της σύνθεσής του παρουσία FBS. Επώαση µε τον προφλεγµονώδη παράγοντα TNFα
προκαλεί ενεργοποίηση του NF-κB µονοπατιού και αυξάνει τα επίπεδα πρωτεΐνης και
mRNA του HIF-1α σε συνθήκες νορµοξίας και υποξίας. Ωστόσο, ο TNFα µειώνει τη
µεταγραφική δράση του HIF-1 στην υποξία, αναστέλοντας τον ετεροδιµερισµό και την
πρόσδεση του στους υποκινητές γονιδίων στόχων. Οµοίως, ex vivo επώαση ηµικρικίων
τραχείας κουνελιού σε συνθήκες υποξίας αυξάνει τα επίπεδα του HIF-1α και των
πρωτεϊνών στόχων του. Αντίθετα, ο TNFα µειώνει την έκφραση των στόχων του HIF-1
στην υποξία, υποδηλώνοντας ότι η φλεγµονή καταστέλει την τυπική απόκριση στην
υποξία και ίσως κατευθύνει τον HIF-1α σε δράσεις ανεξάρτητες από τα HRE. Είναι
ενδιαφέρον ότι ο TNFα δεν επάγει τον HIF-1α σε καρκινικά κύτταρα πνεύµονα και
ήπατος, υποδεικνύοντας ότι η αλληλεπίδραση υποξίας και φλεγµονής είναι πολύπλοκη
και πιθανόν ειδική για τους διάφορους τύπους κυττάρων και ιστών.
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THE EFFECT OF HYPOXIA ON AIRWAY SMOOTH MUSCLE CELL
PHYSIOLOGY
Paraskeva Efrosyni
Laboratory of Physiology, Faculty of Medicine, University of Thessaly
Reduction of tissue O2 partial pressure, or hypoxia, causes dramatic alterations in gene
expression and characterizes major pathological processes. The response to hypoxia is
mainly mediated by the hypoxia-inducible factor (HIF)-1, a heterodimeric transcription
factor, comprising the regulated HIF-1α and the constitutively expressed HIF-1β subunits
that bind to hypoxia response DNA elements (HRE). Moreover, hypoxia often
accompanies inflammation and HIF-1 can be induced by cytokines in immune cells.
Airway smooth muscle cells (ASMCs) retain plasticity and participate in tissue
remodeling characteristic of airway inflammatory diseases like asthma and COPD. We,
therefore, investigated the effect of hypoxia and the role of inflammatory mediators on
the expression and function of HIF-1 in ASMCs. Hypoxia causes stabilization of HIF-1α
in the absence of growth factors, while it triggers PI3K-dependent increase of HIF-1α
synthesis in the presence of FBS. Treatment with the proinflammatory cytokine TNFα
activates the NF-κB pathway and increases HIF-1α protein and mRNA levels, under both
normoxia and hypoxia. However, the transcription of HIF-1 targets remains low in the
presence of TNFα at normoxia and is even reduced at hypoxia, due to inhibition of HIF-1
heterodimerization and blocking of its binding to target gene promoters. In agreement, ex
vivo hypoxic treatment of rabbit trachea strips increases HIF-1α and HIF-1 target protein
levels, but TNFα reduces the expression of HIF-1 targets under hypoxia suggesting that
inflammatory conditions may suppress the typical hypoxic response and divert HIF-1α to
HRE-independent functions. Interestingly, TNFα is not an inducer of HIF-1α in lung and
liver cancer cells suggesting that cross talk between hypoxia and inflammation is highly
complex and cell-type or tissue specific.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΖΙΦΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ
Παρδαλού Ανδρονίκη 1,2, Τσίκληρας Αθανάσιος 2
1/MOm-Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας - 2/ Εργαστήριο
Ιχθυολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης
Κατά τη διάρκεια δύο ερευνητικών ταξιδιών στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος
παρακολούθησης δελφινιών Northern Aegean Dolphin Project της MOm/Εταιρεία για τη
Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής φώκιας, καταγράφηκαν τρεις παρατηρήσεις
Ζιφιών (Ziphius cavirostris Cuvier, 1823), στην ίδια ευρύτερη περιοχή βορειοδυτικά της
Αλοννήσου, όπου εντοπίζεται η σεισµική τάφρος του Βορείου Αιγαίου, µε βάθη τα οποία
ξεπερνούν τα 500 µέτρα. Οι δύο πρώτες καταγραφές σηµειώθηκαν στις 12 Αυγούστου
2014 και αφορούσαν σε ένα ενήλικο αρσενικό, και αργότερα, ένα ενήλικο θηλυκό άτοµο,
ενώ η τρίτη παρατήρηση κατέγραψε µια ο µάδα τριών ζώων (δύο θηλυκών και ενός
ενήλικου αρσενικού), εικοσιδύο ηµέρες αργότερα. Από το φωτογραφικό υλικό που
συλλέχθηκε διαπιστώθηκε η παρουσία του ίδιου θηλυκού ατόµου και στα δύο
ερευνητικά ταξίδια , ενώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο σώµ α των ζώων
παρατηρήθηκε το εκτοπαράσιτο Penella balaenopterae Koren & Danielssen, 1877. Τέλος,
τον Ιούνιο 2014 υπήρξε µία ακόµα αναφορά νεκρού νεαρού ατόµου Ζιφιού, πιθανώς
θηλυκού γένους, το οποίο είχε ξεβραστεί στις ανατολικές ακτές της Αλοννήσου, αλλά
εξαιτίας της προχωρηµένης σήψης του ζώου δεν υπήρχε η δυνατότητα για περαιτέρω
αναλύσεις.
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SIGHTINGS OF CUVIER’S BEAKED WHALES AT THE NATIONAL MARINE
PARK OF ALONISSOS NORTHERN SPORADES
Pardalou Androniki 1,2, Tsikliras Athanasios 2
1/ MOm-Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal - 2/Laboratory of
Icthyology, School of Biology, Faculty of Sciency, Aristotle University of Thessaloniki
During two field expeditions under the Northern Aegean Dolphin Project, a research
project on dolphin population monitoring in the National Marine Park of Alonissos
Northern Sporades, implemented by MOm/Hellenic Society for the Study and Behavior
of the Monk Seal, there were three encounters of Cuvier’s beaked whales (Ziphius
cavirostris Cuvier, 1823), all at the wider area of the Northern Aegean Trench, where
water depth exceeds 500m. Two of the recordings took place on the 12th of August 2014
and involved an adult male, and later on a female individual, whereas twenty-two days
later three more animals where encountered (two females and an adult male). The
photographic material collected revealed the presence of the same adult female in both
trips, whereas for the first time in Greece the ectoparasite Penella balaenopterae Koren &
Danielssen, 1877, was recorded on the animals’ body. Lastly, in June 2014 there was an
additional report of a stranding of a young, possibly female, individual, which was
spotted on the eastern coast of Alonissos, however due to the advanced stage of
decomposition further analysis was impossible.
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POWERCLUST: ΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
Παυλόπουλος Γεώργιος1, Θεοδωροπούλου Μαργαρίτα2, Κοντού Παναγιώτα3,
Δήµου Νίκη3, Παπανικολάου Νικόλαος1, Θεοφυλάκτου Μάρκος4, Τζελέπης
Κωνσταντίνος4, Χαµόδρακας Σταύρος2, Μπάγκος Παντελής3
1 Τοµέας Βασικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή, Ηράκλειο 71003,
Ελλάδα 2 Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ,
Πανεπιστηµιούπολη, Αθήνα 15701, Ελλάδα 3 Τµήµα Πληροφορικής µε Εφαρµογές στη
Βιοϊατρική, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λαµία 35100, Ελλάδα 4 Τοµέας έρευνας και
καινοτοµίας, INTRASOFT INTERNATIONAL Α.Ε.
Στις µέρες µας, είναι διαθέσιµες πολλές µέθοδοι οπτικοποίησης δικτύων. Πολλοί
επιβλεπόµενοι και µη επιβλεπόµενοι αλγόριθµοι ο µαδοποίησης εφαρµόζονται στις
επιστήµες υγείας µε στόχο να απαντήσουν σε διάφορα βιολογικά ερωτήµατα. Υπάρχουν
πολλά εργαλεία που εφαρµόζονται για τον παραπάνω λόγο, όµως πολλά από αυτά είτε
δεν είναι διαθέσιµα στο ευρύ κοινό, είτε δεν παρέχουν µεθόδους οπτικοποίησης των
δικτύων είτε έχουν εφαρµογή σε απλούς γράφους. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται
το powerClust, µια διαδικτυακή εφαρµογή η οποία παρέχει στους χρήστες µεθόδους για
την οπτικοποίηση και για την ο µαδοποίηση των δικτύων. Το εργαλείο µπορεί να
εφαρµοστεί είτε σε απλούς γράφους είτε σε διµερείς γράφους. Προσφέρει τρεις
αλγόριθµους ο µαδοποίησης, δυο επιβλεπόµενους (Affinity Propagation και Spectral
Clustering) και τον µη επιβλεπόµενο αλγόριθµο οµαδοποίησης Markov (MCL) ο οποίος
είναι κατάλληλος τόσο για αραιά όσο και για πυκνά δίκτυα. Το powerClust δέχεται ως
είσοδο ένα αρχείο κειµένου µε τις συνδέσεις του δικτύου είτε µε βάρη είτε χωρίς βάρη.
Το εργαλείο παρέχει οπτικοποίηση σε διάφορες διατάξεις όπως: διάταξη FruchtermanReingold, κυκλική διάταξη, τυχαία διάταξη, διάταξη σε πλέγµα. Προσφέρει επίσης
επιπλέον επιλογές για να κάνει την οπτικοποίηση πιο κατατοπιστική όπως: απόκρυψη/
εµφάνιση ετικετών, απόκρυψη/εµφάνιση κόµβων, απόκρυψη/εµφάνιση απ’ευθείας ή/και
έµµεσων συνδέσεων. Ο χρήστης µπορεί να εισάγει στο εργαλείο ένα διµερές γράφο και
να εξάγει δυο απλούς γράφους. Το αρχείο εξόδου µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως είσοδο σε
εργαλεία τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης δικτύων. Το powerClust είναι διαθέσιµο στη
διεύθυνση: http://www.compgen.org/tools/powerclust.
Η παρούσα µελέτη χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ΤαµείοΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του προγράµµατος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ µε κωδικό έργου
09ΣΥΝ-13-999.
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POWERCLUST: A WEB APPLICATION FOR NETWORK VISUALIZATION
AND CLUSTERING ANALYSIS
Pavlopoulos Georgios1, Theodoropoulou Margarita2, Kontou Panagiota3, Dimou
Niki3, Papanikolaou Nikolas1, Theofilaktou Markos4, Tzelepis Konstantinos4,
Hamodrakas Stavros2, Bagos Pantelis3
1 Division of Basic Sciences, University of Crete, Medical School, Heraklion 71003,
Greece 2 Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of
Athens, Panepistimiopolis, Athens 157 01, Greece 3 Department of Computer Science
and Biomedical Informatics, University of Thessaly, Lamia 35 100, Greece 4 Department
of Research and Innovation, INTRASOFT INTERNATIONAL S.A.
Nowadays, a big variety of visualization methods, supervised and unsupervised clustering
algorithms is available and applicable in health sciences to address targeted biological
questions. There are many tools implemented for that case but they often do not provide
server job handling, they lack visualization and are applied to generic graphs only. Here
we introduce a primitive version of powerClust, a web application aiming to help endusers in managing network visualization and multiple clustering. The application runs
remotely, retrieve the results in visually efficient ways and support clustering for both
simple and bipartite graphs. It currently implements optimized versions of Affinity
propagation, Spectral clustering and Markov clustering-MCL suitable for both sparse and
dense graphs. The powerClust accepts as an input in the case of clustering a list of
weighted or unweighted tab delimited connections whereas in visualization tool the input
file is a tab delimited unweighted bipartite graph. The tool is able to perform several
layouts such as: Fruchterman-Reingold based on Direct and/or on Indirect edges,
Circular, Random, Grid. The tool can make visualization more informative by: hiding/
showing labels, hiding/showing edges, show direct and/or indirect connections. The user
can export a graph with direct connections only, a graph with indirect connections only or
a graph with both direct/indirect connections. The output file can be used as an input to
3D visualization tools. While powerClust is still in its infancy, a very primitive version is
currently available at: http://www.compgen.org/tools/powerclust.
This research has been co-financed by the European Union (European Regional Development
Fund – ERDF) and Greek national funds through the Operational Program “Competitiveness
and Entrepreneurship” of the National Strategic Reference Framework (NSRF) (Project code
09SYN-13-999).
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΩΣΜΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΣΟΘΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΧΩΚΟΤΑ
Πέππα Βασιλική, Solenov Eugene, Μολυβδας Πασχάλης Αδαµ, Γουργουλιάνης
Κωνσταντίνος, Χατζόγλου Χρυσή, Ζαρογιάννης Σωτήρης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σκοπός: Η µεταβολή της ωσµ ωτικότητας του εξωκυττάριου χώρου επάγει την
ενεργοποίηση κυτταρικών µηχανισµών προσαρµογής όπως την έκκριση ή απορρόφηση
νερού, ιόντων και οργανικών διαλυτών. Η ωσµωτικότητα των υπεζωκοτικών συλλογών
ποικίλει µε αποτέλεσµα τα µεσοθηλιακά κύτταρα του υπεζωκότα να υπόκεινται σε
ωσµωτικό στρες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της επίδρασης της
ωσµωτικότητας στην µετανάστευση των καλοήθων υπεζωκοτικών κυττάρων. Υλικό και
µέθοδος: Η επίδραση της ωσµωτικότητας στην κυτταρική µετανάστευση µελετήθηκε σε
καλοήθη ανθρώπινα υπεζωκοτικά κύτταρα (Met 5-A) και σε κυτταρα µεσοθηλιώµατος
(Μ14Κ και ΖL34). Αποτελέσµατα: Ο ρυθµός της κυτταρικής µετανάστευσης µειώθηκε
σηµαντικά παρουσία υπερ-ωσµωτικών συνθηκών (P<0.001) ενώ δεν µεταβλήθηκε
παρουσία υπο-ωσµωτικού περιβάλλοντος (P>0.05) στη κυτταρική σειρά Μet5-A. η
µεταναστευτηκότητα των Μ14Κ κυυτα΄ρων µεσοθηλιώµατος µειώθηκε κάτω από
υπερωσµωτικές συνθήκες ενώ των ZL-34 µειώθηκε κάτω από υποωσµωτικές συνθήκες.
Συµπεράσµατα: Τα αποτελέσµατα της µελέτης δείχνουν ότι η βαθµίδωση της
ωσµωτικότητας επιδρά σε µεσοθηλιακές κυτταρικές λειτουργίες που συµµετέχουν στην
εξέλιξη των υπεζωκοτικών συλλογών όπως η δυνατότητα µετανάστευσης.

334

Proccedings of the 37th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences
Volos, May 21-23, 2015

EFFECT OF OSMOLARITY ON THE MIGRATION OF PLEURAL
MESOTHELIAL CELLS
Peppa Vasiliki, Solenov Eugene, Molyvdas Pasxalis Adam,, Gourgoulianis
Konstantinos,, Hatzoglou Chrysi,, Zarogiannis Sotiris
University of Thessaly
Background: Cells adjust to osmotic stress through regulation of their volume by
absorbing or secreting osmolytes and water. Even though pleural mesothelial cells are
exposed to osmolality changes in cases of pleural effusions, their cell volume regulation
properties have been poorly studied. Aim: In this study we aim to investigate the effects
osmotic stress on the migration rate of benign and malignant pleural mesothelial cells
(Met5-A and M14K,ZL34 cell lines respectively). Materials and Methods: The effect of
osmotic gradients in cell migrationwas studied with a wound healing assay in Met5-A,
M14K and ZL-34 pleural mesothelial cell lines. Results: The migration rate was partially
inhibited under hyperosmotic conditions in Met5-A cell line and under hyposmotic
conditions in ZL-34 cell line. M14K cell line migration rate was decreased under both
hyposmotic and hyperosmotic conditions. Conclusion: The results of our study indicate
that osmolality gradients affect mesothelial cell functions that participate in pleural
effusion formation such as cell migration.
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ PI3K/AKT ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΕΡΗΣΗΣ
ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΕ ΝΕΥΡΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΗΣ
ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΥΣ.
Πετάνη Ευάννα, Χατζησταυράκη Μαρία, Ευθυµιόπουλος Σπύρος, Παπαζαφείρη
Παναγιώτα
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσσια, 157-84, Αθήνα
Η µειωµένη ροή αίµατος στον εγκέφαλο κατά την γήρανση µπορεί να οδηγήσει σε
περιορισµένη διαθεσιµότητα γλυκόζης και οξυγόνου στους νευρώνες. Αυτό προκαλεί
οξειδωτικό στρες , λάθος αναδιπλώσεις , µη κανονικές µετα-µεταφραστικές
τ ρ ο π ο π ο ι ή σ ε ι ς , λ α ν θ α σ µ έ ν η µ ε τ α κ ί ν η σ η κα ι ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α π ρ ω τ ε ϊ ν ώ ν,
συµπεριλαµβανοµένης και της πρόδροµης πρωτεΐνης του αµυλοειδούς (APP), µιας
τύπου-1 διαµεµβρανικής πρωτεΐνης που σχετίζεται µε τη νόσο του Alzheimer (AD).
Επίσης, µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην µεταγωγή σήµατος και στους
προστατευτικούς µηχανισµούς των νευρώνων που πυροδοτούνται από τροφικούς και
αυξητικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την επιβίωσή τους. Σε
προηγούµενες µελέτες είχαµε δείξει ότι, συνθήκες στέρησης γλυκόζης σε κύτταρα
νευροβλαστώµατος (SH-SY5Y) επάγουν την ενεργοποίηση της PI3K/Akt σε συνδυασµό
µε αυξηµένη εισροή ασβεστίου από την κυτταρική µεµβράνη. Στην παρούσα µελέτη,
χρησιµοποιήσαµε πρωτογενείς καλλιέργειες νευρώνων φλοιού ποντικού και
επιβεβαιώσαµε ότι απουσία γλυκόζης ενεργοποιείται η PI3K/Akt και η ο µοιόσταση του
ασβεστίου, όπως προσδιορίστηκε µε ανάλυση απεικόνισης βίντεο, διαταράσσεται. Είναι
ενδιαφέρον ότι η επώαση SH-SY5Y και κυττάρων φλοιού µε υψηλές συγκεντρώσεις
γλυκόζης οδηγούν σε µείωση των επιπέδων pAkt και pERKs, ενώ η παρουσία του
νευρικού αυξητικού παράγοντα δεν ήταν ικανή να ενεργοποιήσει τα προαναφερθέντα
σηµατοδοτικά µονοπάτια. Παράλληλα, χρησιµοποιήσαµε SH-SY5Y κύτταρα στα οποία
µειώσαµε την έκφραση της APP χρησιµοποιώντας shRNA και εξετάσαµε την απόκρισή
τους παρουσία ή απουσία γλυκόζης. Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι υψηλές
συγκεντρώσεις γλυκόζης οδηγούν σε παρόµοιο ποσοστό απενεργοποίησης στα κύτταρα
αυτά, συγκρινόµενα µε τα SH-SY5Y και τα πρωτογενή νευρικά κύτταρα. Αντιθέτως, σε
συνθήκες στέρησης γλυκόζης, η αύξηση της pAkt δεν ήταν ανάλογη µε εκείνη που
παρατηρήθηκε στις άλλες δύο κυτταρικές σειρές. Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν
ότι αυξηµ ένη γλυκόζη προκαλεί ελάττωση των προ- επιβιοτικών σηµ ατοδοτικών
µονοπατιών σε νευρώνες, ανεξαρτήτως της παρουσίας APP ενώ η στέρηση γλυκόζης
προκαλεί µεγαλύτερη ενεργοποίηση της Akt παρουσία APP.
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό
Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ «Μελέτη µηχανισµών νευροεκφυλισµού στην νόσο
Alzheimer».
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ACTIVATION OF PI3K/AKT SURVIVAL PATHWAY DURING GLUCOSE
DEPRIVATION IN NEURONAL CELLS. ROLE OF AMYLOID PRECURSOR
PROTEIN.
Petani Evanna., Xatzistavraki Maria., Efthimiopoulos Spiros., Papazafiri Panagiota.
Department of Animal and Human Physiology, School of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens, Ilissia, 157-84, Athens
Decreased blood flow in the aging brain may lead to a persistent reduced availability of
glucose and oxygen in neurons. This promotes oxidative stress and causes misfolding,
abnormal post translational modifications, mistrafficking and misprocessing of proteins
including the amyloid precursor protein (APP), a type-1 transmembrane protein involved
in Alzheimer’s disease (AD). This may also cause signal transduction impairment and
impairment of the neuroprotective mechanisms including the response to trophic and
growth factors essential for neuronal survival. We have shown previously, that PI3K/Akt
was activated during glucose deprivation in neuroblastoma cell line (SH-SY5Y) and
accompanied with increased calcium influx from the plasma membrane. In the present
investigation, using mouse primary cortical neurons, we confirmed that in the absence of
glucose, PI3K/Akt is activated and calcium homeostasis, as defined by video imaging
analysis, was also mishandled. Interestingly, incubation of SH-SY5Y and primary cells in
high glucose concentrations results in a decrease of pAkt and pERKs levels, whereas,
nerve growth factor was ineffective to activate the above signaling pathways. In parallel,
we used a SH-SY5Y cell line in which we downregulated APP expression using shRNA
and we examined their signaling responses in the presence or absence of glucose. Our
results show that high glucose concentrations result in a similar degree of inactivation in
these cells, compared with SH-SY5Y and primary cortical neurons. On the contrary, in
glucose deprivation conditions, the increase of pAkt was not as much of the increase
observed in primary and the neuroblastoma cells. The above results indicate that high
glucose leads invariably to a decrease of survival signalling pathways in neuronal cells
regardless the presence of APP while glucose deprivation induce a stronger activation of
Akt in the presence of APP.
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund – ESF) and
Greek national funds through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the
National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: THALIS –UOA“Study mechanisms of neurodegeneration in Alzheimer’s disease” .

337

Πρακτικά 37ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Βόλος, 21-23 Μαΐου 2015

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΙΝΤΕΓΚΡΙΝΩΝ ΣΤΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΤΤΑΡΟΦΑΓΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΑ
Πλαστουργού Βασιλική, Τσάκας Σωτήρης
Εργαστήριο Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών
Η κυτταροφαγία στο ανθρώπινο αίµα, επιτελείται από τα ουδετερόφιλα
πολυµορφοπύρηνα κύτταρα. Οι ιντεγκρίνες είναι διαµεµβρανικοί υποδοχείς που βοηθούν
στη µεταγωγή σήµατος. Ένα από τα σηµατοδοτικά µόρια που παράγεται κατά τη
κυτταροφαγία είναι το υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2). Στην εργασία αυτή
µελετήθηκε ο ρόλος των ιντεγκρινών στην κυτταροφαγία και διερευνήθηκε ο ρόλος τους
στην παραγωγή του Η2Ο2. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν τα πεπτίδια RGD και
RGE τα οποία συνδέονται στις ιντεγκρίνες, σηµασµένα φθορίζοντα βακτήρια E.coliFITC για τη µελέτη της κυτταροφαγίας και η διυδροροδαµίνη (DHR) για την παραγωγή
του Η2Ο2. Η DHR οξειδώνεται παρουσία Η2Ο2 στη φθορίζουσα ροδαµίνη. Δείγµατα
ολικού αίµατος προεπωάστηκαν απουσία ή παρουσία RGD ή RGE (800µΜ ) και στη
συνέχεια επωάστηκαν παρουσία E.coli-FITC. Η ανάλυση µε κυτταροµετρία ροής έδειξε
αύξηση της κυτταροφαγίας παρουσία RGD. Ανοσοαποτύπωµα στα πρωτεϊνικά
εκχυλίσµατα των λευκών αιµοσφαιρίων έδειξε αύξηση της φωσφορυλίωσης της κινάσης
PI3K, παρουσία RGD. Σε παράλληλα πειράµατα µε τα ίδια πεπτίδια, στις προεπωάσεις
προστέθηκε και DHR, ενώ ακολούθησε επώαση µε µη σηµασµένα βακτήρια. Ανάλυση µε
κυτταροµετρία ροής έδειξε ότι κανένα από τα δυο πεπτίδια δεν επηρεάζει την παραγωγη
Η2Ο2. Στη συνέχεια µελετήθηκε η κυτταροπλασµατική υποµονάδα p47 η οποία
φωσφορυλιώνεται και µετατοπίζεται στην µεµβράνη για την συγκρότηση του ενζύµου
NADPH οξειδάση. Ανοσοαποτύπωµα των αντίστοιχων πρωτεϊνικών εκχυλισµάτων
έδειξε µείωση της κυτταροπλασµατικής p47, παρουσία βακτηρίων, λόγω της µεταφοράς
της στην πλασµατική µεµβράνη, όπως ήταν αναµενόµενο. Η παρουσία RGD ή RGE δεν
προκάλεσε καµιά αλλαγή στη µείωση της. Ανοσοκυτταροχηµική χρώση λευκών
αιµοσφαιρίων µετά από κυτταροφαγία έδειξε ότι η υποµονάδα β3 των ιντεγκρινών
συµµετέχει ενεργά στην κυτταροφαγία E.coli. Συµπερασµατικά, οι ιντεγκρίνες µέσω της
β3 υποµονάδας συµµετέχουν στην κυτταροφαγία, πιθανόν µέσω της φωσφορυλίωσης της
PI3K, ενώ δεν εµπλέκονται καθόλου στην ρύθµιση της παραγωγής του Η2Ο2.
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PARTICIPATION OF INTEGRINS IN THE SIGNALING OF PHAGOCYTOSIS,
BY POLYMORPHONUCLEAR NEUTROPHILS
Plastourgou Vasiliki,, Tsakas Sotiris
Laboratory of Biology, Department of Biology, University of Patras, Greece
Phagocytosis is performed by polymorphonuclear neutrophils, in the human blood.
Integrins are transmembrane receptors that contribute in signal transduction. One of the
signaling molecules, produced during phagocytosis, is the hydrogen peroxide (H2O2). In
this study, we explored the role of integrins in phagocytosis and investigated their role in
the production of H2O2. For this purpose, we used the RGD and RGE peptides, which
bind onto integrin subunits, fluorescent bacteria E. coli-FITC for the study of
phagocytosis and dihydrorhodamine (DHR) for the production of H2O2. In the presence
of H2O2, DHR is oxidized into fluorescent rhodamine. Whole blood samples were preincubated in the absence or presence of RGD or RGE (800µM) and then incubated in the
presence of E.coli-FITC. Analysis by flow cytometry showed increased phagocytosis in
the presence of RGD and no influence of RGE. Immunoblot analysis of white blood cell
protein extracts showed increased phosphorylation of PI3 kinase (PI3K), in the presence
of RGD. In parallel experiments, with the same peptides, DHR was also included in preincubations, while the followed incubation was continued with non-fluorescent bacteria.
Analysis by flow cytometry revealed that none of the two peptides affected the
production of H2O2. The cytoplasmic p47 subunit was then chosen to be studied, since
upon its phosphorylation, it translocates onto the membrane for the assembly of the
multi- complex NADPH oxidase. Immunoblot analysis of the corresponding protein
extracts showed an expected reduction of cytoplasmic p47, in the presence of bacteria,
which was not affected by either RGD or RGE. Immunocytochemical staining of white
blood cells presented b3 integrin subunit to actively participate in phagocytosis,
presumably inducing phosphorylation of PI3K and not to be involved in H2O2 de novo
synthesis.

339

Πρακτικά 37ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών
Βόλος, 21-23 Μαΐου 2015

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΙΣ
ΑΒΙΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ
Ποδιά Β.1, Μπερή Δ.1, Βαλασάκη Χ.1, Σπυροπούλου Κ.1, Ρουµπελάκη-Αγγελάκη Κ.
2, Κοτζαµπάσης Κ.2, Ρούσσης Α.1, Χαραλαµπίδης Κ.1
1 Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, 15784 Αθήνα. 2 Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα
Βιολογίας, 74100 Ηράκλειο.
Η προσαρµογή, η ανθεκτικότητα και η ανεκτικότητα των φυτών στις αβιοτικές
καταπονήσεις βασίζεται συχνά σε ένα σύνθετο δίκτυο µοριακών µηχανισµών, το οποίο
στοχεύει σε εξειδικευµένες πρωτεΐνες που εµπλέκονται στη βιοσύνθεση και ρύθµιση µίας
σειράς δευτερογενών µεταβολιτών, όπως είναι οι πολυαµίνες και τα φλαβονοειδή. Οι
οξειδάσες των πολυαµινών (PAOs) είναι FAD-εξαρτόµενα ένζυµα που εµπλέκονται στον
καταβολισµό των πολυαµινών. Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήσαµε τρεις PAO
διαγονιδιακές σειρές υπερέκφρασης του Arabidopsis thaliana (AtPAO-1, AtPAO-3 και
AtPAO-5), προκειµένου να µελετήσουµε το πρότυπο έκφρασης µίας σειράς γονιδίων
δεικτών καταπόνησης και γονιδίων PA οµοιόστασης σε αρτίβλαστα που είχαν αναπτυχθεί
σε συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης παρουσία µετάλλων (CuCl2, CdCl2, AlCl3). Τόσο
τα φυτά, όσο και το µέσο ανάπτυξης, αναλύθηκαν περαιτέρω για την περιεκτικότητα
τους σε ολικές φλαβονοειδείς και φαινολικές ενώσεις. Η επίδραση των µετάλλων στην
ανάπτυξη των φυτών και στη συσσώρευση φλαβονοειδών ενώσεων στο ακρορίζιο
µελετήθηκαν επίσης, χρησιµοποιώντας την ειδική χρωστική DPBA (diphenylboric acid
2-amino ethyl ester). Επιπρόσθετα, πραγµατοποιήθηκε µία διεξοδική ανάλυση του
υποκινητή του γονιδίου AtPAO3, µε την χρήση διαγονιδιακών σειρών που έφεραν
κατασκευές µεταγραφικής σύντηξης διαδοχικών απαλείψεων του υποκινητή µε το
γονίδιο αναφοράς GUS. Η ανάλυση του διαλεύκανε τη συµβολή των πιθανών στοιχείων
σύνδεσης µεταγραφικών παραγόντων στην επαγωγή του γονιδίου κατά τη διάρκεια της
βλαστητικής και αναπαραγωγικής φάσης ανάπτυξης, καθώς επίσης και µετά από θερµική
καταπόνηση.
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UNDERSTANDING TOLERANCE OF PLANTS TO ABIOTIC STRESSES
Podia b.1, Berri D.1, Valasaki Ch.1, Spyropoulou k.1, Roumpelaki-Aggelaki K.2,
Kotsampasis k.2, Roussis A.1, Charampidis k.1
1University of Athens, Faculty of Biology, 15784 Athens. 2University of Crete, Faculty of
Biology, 74100 Heraklion.
The adaptation, tolerance and resistance of plant species in several abiotic stresses is
often based on a complicated molecular network that targets specific proteins involved in
the biosynthesis and regulation of secondary metabolites, such as polyamines (PAs) and
flavonoids. Polyamine oxidases (PAOs) are FAD-dependent enzymes involved in
polyamine catabolism. In this study, we have used three Arabidopsis thaliana PAO
overexpression lines (sPAO-1, sPAO3 and sPAO-5), in order to analyze the expression
pattern of several stress response and PA homeostasis genes, in seedlings grown under
metal stress conditions (CuCl2, CdCl2 and AlCl3). The plants, as well as the growth
media, were further analyzed by TLC and the alluminium chloride colorimetric method
for their total flavonoid and phenolic compounds composition. The effect of metals in
root growth and the accumulation of flavonoids in the root tip was also investigated, by
using DPBA staining (diphenylboric acid 2-amino ethyl ester). Furthermore, a
comprehensive AtPAO3 promoter deletion analysis was carried out, in order to evaluate
the putative transcription factor binding sites involved in the expression of the gene
during vegetative and reproductive development and under heat stress conditions.
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ΕΠΟΧΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΥΤΟΦΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ
ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ Pagrus pagrus
Πορλού Δέσποινα 1, Φειδάντσης Κωνσταντίνος 1, Ναθαναηλίδης Κοσµάς 2,
Μιχαηλίδης Βασίλειος 1
1/ Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών
Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα - 2/
Τµήµα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα
Δυτικής Ελλάδας, Μεσολόγγι,TK 30200, Ελλάδα
Η µεταβολή της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος µέσω των αλλαγών στη δοµή και τη
σταθερότητα των µακροµορίων και στο ρυθµό των βιοχηµικών αντιδράσεων επηρεάζει
όλες τις φυσιολογικές λειτουργίες ενός οργανισµού, µε αποτέλεσµα να έχει επίπτωση
στην φυσιολογική του απόδοση. Σε ακραίες θερµοκρασίες προκαλούνται µεταβολικές
διαταραχές και ανάπτυξη του οξειδωτικού στρες. Τα κύτταρα ενεργοποιούν διάφορους
µηχανισµούς για την επιβίωση τους και ένας από αυτούς τους µηχανισµούς είναι αυτός
της αυτοφαγίας. Σε συνθήκες οξειδωτικού στρες οι αποδιαταγµένες και κατεστραµµένες
πρωτεΐνες, µέσω του µονοπατιού της ουβικουιτίνης, οδηγούνται στα πρωτεοσώµατα,
διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο στον κυτταρικό θάνατο (απόπτωση). Επίσης, µια
πρωτεΐνη που συµµετέχει στο αποπτωτικό µονοπάτι είναι η κασπάση, η οποία είναι
απαραίτητη για την έναρξη και την εκτέλεση της απόπτωσης. Σκοπός της παρούσας
µελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της εποχιακής αλλαγής της περιβαλλοντικής
θερµοκρασίας στην έκφραση των πρωτεϊνικών δεικτών απόπτωσης και αυτοφαγίας µε τη
µέθοδο ανοσοανίχνευσης κατά Western Blot και τη µέθοδο Dot Blot, στους ιστούς του
ήπατος και της καρδιάς του είδους Pagrus pagrus (φαγγρί). Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε
σε µονάδα ιχθυοκαλλιέργειας στον Ευβοϊκό Κόλπο, από το Νοέµβριο του 2013 µέχρι και
το Σεπτέµβριο του 2014. Οι δειγµατοληψίες έγιναν µε κριτήριο τις µέγιστες και
ελάχιστες θερµοκρασίες των υδάτων της περιοχής µε βάση τα δεδοµένα των τελευταίων
ετών. Τα αποτελέσµατα, σύµφωνα µε το λόγο της LC3B II/I και την SQSTM1/p62,
πρωτεϊνών δεικτών της αυτοφαγίας, έδειξαν αυξηµένη ενεργοποίηση αυτού του
µηχανισµού στο ήπαρ τον Ιούνιο, ενώ στην καρδιά κυρίως το Σεπτέµβριο. Ακόµη,
παρατηρήθηκαν µειωµένα επίπεδα των πρωτεϊνών απόπτωσης κατά την περίοδο
αναπαραγωγής. Τα αποτελέσµατα συζητούνται σύµφωνα µε τις εποχιακές ενεργειακές
ανάγκες του µελετηµένου είδους και τα πρότυπα µεταβολισµού, τα οποία υποδεικνύουν
σχέση µεταξύ της αναπαραγωγής µε το θερµοκρασιακό και οξειδωτικό στρες.
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SEASONAL PROFILE OF AUTOPHAGY AND APOPTOSIS IN
AQUACULTURED SPECIES Pagrus pagrus
Porlou Despoina 1, Feidantsis Konstantinos 1, Nathanailides Cosmas 2, Michaelidis
Basile 1
1/ Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology, Faculty
of Exact Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, GR 54124, Thessaloniki, Greece 2/ Dept Fisheries and Aquaculture Technology Technological Educational Institute of
West Greece, Messolonghi, TK 30200, Greece
The environmental temperature variations through changes in the structure and stability
of macromolecules and the rate of biochemical reactions affect the physiological
functions of an organism, resulting to changes in the physiological performance.
Temperature extremes cause metabolic variations and oxidative stress. At the cellular
level, multiple mechanisms are activated to favor cell survival including autophagy.
During oxidative stress, and through the ubiquitin pathway, denatured and corrupted
proteins are driven to proteasomes, playing an important role in cell death (apoptosis).
Furthermore, caspase, a protein taking part in the apoptotic pathway is necessary for the
initiation and execution of apoptosis. The purpose of this study was to investigate the
effect of environmental temperature variations on the expression of apoptosis and
autophagy protein indicators by immunodetection methods Western Blot and Dot Blot, in
the tissues of liver and heart of the species Pagrus pagrus (red porgy). Fish samplings
from an aquaculture station in Evia Gulf, took place from November 2013 until
September 2014. The selection of sampling dates was based on the maximum and
minimum water temperature of the region, according to data from previous years.
According to the LC3B II/I ratio and SQSTM1/p62 levels, autophagy indicators, the
specific mechanism was more obvious in the liver in June and in the heart mainly in
September. Moreover, decreased levels of apoptotic proteins during the breeding season
were observed. These results are discussed based on the seasonal energy expenditure and
the metabolic profile of the studied species, which suggest a possible correlation between
reproduction and thermal and oxidative stress.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ
ΠΤΗΝΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Πυλαρά Αδαµαντία1, Τσόπογλου - Γκίνα Δέσποινα1, Κασσάρα Χριστίνα1, Κακαλής
Ελευθέριος1, Fric Jakob2, Τζάλη Μαργαρίτα1
1/Γραφείο µελετών Τζάλη Μαργαρίτα – Θεοδώρα, Βύρωνος 28, 152 31, Χαλάνδρι, Αθήνα,
2/NCC Ε.Π.Ε.– Nature Conservation Consultants, Γυθείου 4, 152 31, Χαλάνδρι, Αθήνα
Κάθε χρόνο δισεκατοµµύρια πουλιά µεταναστεύουν από και προς τις περιοχές
φωλιάσµατός τους. Σηµαντικό ποσοστό από αυτά εκµεταλλεύονται τα θερµικά ανοδικά
ρεύµατα (θερµικά) για να αποκτήσουν ύψος και µετακινούνται κύρια µέσω ανεµοπορίας
µεταξύ θερµικών, ώστε να ελαχιστοποιούν το ενεργειακό κόστος της πτήσης. Μέσω του
ερευνητικού έργου «THERMABIRD», αναπτύχθηκε ένα χωρικό µοντέλο πρόγνωσης των
θέσεων των θερµικών που χρησιµοποιούν τα ανεµοπορούντα πουλιά όπως οι πελεκάνοι,
οι πελαργοί και τα µεγάλα αρπακτικά, είτε για τις τοπικές µετακινήσεις, είτε για τη
µετανάστευσή τους. Το µοντέλο πρόγνωσης των θερµικών αναπτύχθηκε βάσει 1) των
υφιστάµενων µοντέλων THERMAP και ALPTHERM, 2) των βασικών µετεωρολογικών
χαρακτηριστικών των θερµικών και 3) των διαθέσιµων γεωγραφικών και
µετεωρολογικών δεδοµ ένων των περιοχών µελέτης (ευρύτερη περιοχή λεκάνης
Πρεσπών, ανατολική Αττική και νησιωτική περιοχή Άνδρου). Το µοντέλο παράγει 7
διαφορετικούς τύπους δεδοµ ένων που µπορούν να χρησιµ οποιηθούν για τον
προσδιορισµό της θέσης και έντασης των θερµικών. Στη συνέχεια, χρησιµοποιείται το
µοντέλο Simsoar για την πρόγνωση των πορειών των ανεµοπορούντων πουλιών, ώστε να
γίνει η πρόγνωση των κύριων διαδρόµων τους. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων της πρόγνωσης των θερµικών και των πορειών των πουλιών, τόσο κατά
τη διάρκεια της ηµέρας όσο και ανά εποχή, πραγµατοποιούνται για την κάθε περιοχή
µελέτης µε βάση τα δεδοµένα για τα θερµικά και τις πορείες των πουλιών που
προκύπτουν από τις οπτικές καταγραφές των ανεµοπορούντων πουλιών και τα δεδοµένα
των ανεµοπτεριστών. Η γνώση των µετακινήσεων των πουλιών, ειδικά κατά την περίοδο
της µετανάστευσης, επιτρέπει την πρόγνωση ηµ ερήσιων και εποχικών χωρικών
κατανοµών των θερµικών για µελλοντική χρήση στον περιβαλλοντικό σχεδιασµό για την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόσκρουσης των πουλιών σε ψηλές υποδοµές, όπως οι
ανεµογεννήτριες, οι πυλώνες και οι γραµµές µεταφοράς ρεύµατος, αλλά και σε
αεροσκάφη.
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DEVELOPMENT OF A SPATIAL PROGNOSTIC MODEL OF THE AVIFAUNA
MOVEMENTS, FOR THE ESTIMATION OF THE COLLISION RISK WITH
OVERLAND MANMADE STRUCTURES
Pylara Adamantia1, Tsopoglou - Gkina Despoina1, Kassara Christina1, Kakalis
Eleftherios1, Fric Jakob2, Tzali Margarita1
1/Margarita Tzali – Bureau of Environmental Services, Vyronos 28, 152 31, Chalandri,
Athens, 2/NCC Ltd – Nature Conservation Consultants, Gytheiou 4, 152 31, Chalandri,
Athens
Each year billions of birds migrate from and to their nesting grounds. A significant
percentage of them take advantage of the thermals as they gain height by circling within
the thermals in order to save energy. In the framework of the “THERMABIRD” research
project, a spatial prognostic model was developed for the location of thermals that are
used by the soaring birds like pelicans, storks and large birds of prey, either for their local
movements or their migration. The thermal model is based on 1) the existing thermal
models THERMAP and ALPTHERM, 2) the basic meteorological characteristics of
thermals and 3) the available local geographical and meteorological data of the project
sites (Prespa region and surrounding area, east Attica region and Andros island). The
model produces 7 different types of datasets that are used for the identification of the
location and intensity of the thermals. Afterwards, Simsoar model is used for the forecast
of the avifauna movements, in order to forecast their main corridors. In order to validate
and evaluate the modeling results of thermals and avifauna movements for each project
site daily and seasonally, outputs were compared with the thermal data and the
ornithological data collected at the project sites on the occurrence of soaring birds, as
well as data of glider pilots. The knowledge of avifauna movements, especially during
migration, permits the forecast of daily and seasonal spatial distribution of thermals for
future use in the nature conservation planning in order to reduce the collision risk of birds
with high structures such as wind turbines, electricity pylons and power lines, as well as
airplanes.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΚΑΛΙΚΗΣ
ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ ALPL ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΥΠΟΦΩΣΦΑΤΑΣΙΑ
Ριζοπούλου Ε.1, Σαµαρά Σ.1, Δουλγεράκη Α.2, Τουρνής Σ.3, Τροβάς Γ.3,, Ποµώνη Σ.
1, Ταλιουράκη Α.1, Αλεπόρου Β.1, Κόλλια Π.1
1Τοµέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα. 2Τοµέας Νοσηµάτων Μεταβολισµού των Οστών,
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Νοσοκοµείο Παίδων « Η Αγία Σοφία», Αθήνα.
3Εργαστήριο Έρευνας του Μυοσκελετικού Συστήµατος, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Νοσοκοµείο ΚΑΤ, Αθήνα.
Η υποφωσφατασία είναι µία σπάνια κληρονοµική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από
ελαττωµατική επιµετάλλωση των οστών και των δοντιών ως αποτέλεσµα της µειωµένης
δραστηριότητας της αλκαλικής φωσφατάσης στον ορό των ασθενών. Οφείλεται σε
µεταλλαγές του γονιδίου ALPL που κωδικοποιεί τη µη ιστοειδική αλκαλική φωσφατάση
(Tissue Non-specific Alkaline Phosphatase, TNSALP). Το ένζυµο αυτό (TNSALP) παίζει
σηµαντικό ρόλο στην οστεοποίηση καθώς παρέχει τον απαραίτητο φώσφορο για το
σχηµατισµό των κρυστάλλων υδροξυαπατίτη. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η
διερεύνηση των µεταλλαγών του γονιδίου ALPL σε ασθενείς του ελληνικού πληθυσµού.
Πραγµατοποιήθηκε αποµόνωση DNA από περιφερικό αίµα 12 ατόµων (που αποτελούν
µέλη τεσσάρων διαφορετικών οικογενειών) και είχαν διαγνωστεί µε κλινικά συµπτώµατα
υποφωσφατασίας. Ακολούθησε ενίσχυση ολόκληρης της αλληλουχίας του γονιδίου
ALPL (εξώνια 1-12) µε PCR και ανάλυση της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων µε τη
µέθοδο αλληλούχισης κατά Sanger (sequencing). Η ανάλυση αλληλουχίας του γονιδίου
ανέδειξε την ύπαρξη 3 σηµειακών µεταλλαγών αντικατάστασης (c.1015G>A [G322R]
στην οικογένεια Α, c.455G>A, R135H [rs149344982] στις οικογένειες Β , Γ και c.
787T>C, Y263H [rs3200254] στην οικογένεια Δ) σε ετεροζυγωτία, οι οποίες οδηγούν σε
αντικατάσταση αµινοξέος. Ο γενετικός έλεγχος των παραπάνω δειγµάτων αποτελεί την
πρώτη µελέτη σε Έλληνες ασθενείς µε υποφωσφατασία και υποδεικνύει την επίδραση
των προαναφερθέντων µεταλλαγών στην ενζυµική ενεργότητα της TNSALP. Η παρουσία
των παραπάνω µεταλλαγών του γονιδίου ALPL συσχετίζεται µε την κλινική εικόνα των
ασθενών, η οποία παρουσιάζει µεγάλη ετερογένεια µε ήπια εώς σοβαρά συµπτώµατα.
Εντούτοις, η µελέτη µεγαλύτερου αριθµού δειγµάτων κρίνεται απαραίτητη για την
καταγραφή των συχνοτήτων των µεταλλαγών στον ελληνικό πληθυσµό καθώς και του
ρόλου τους στη διάγνωση και πρόγνωση της ασθένειας.
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MOLECULAR ANALYSIS OF ALKALINE PHOSPHATASE GENE (ALPL)
MUTATIONS IN PATIENTS WITH HYPOPHOSPHATASIA
Rizopoulou E.1, Samara S.1, Doulgeraki A.2, Tournis S.3, Trovas G.3, Pomoni S.1,
Taliouraki A.1, Aleporou V.1, Kollia P.1
1Department of Genetics & Biotechnology, Faculty of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens, Greece. 2Department of Bone and Mineral
Metabolism, Institute of Child Health, Children’s Hospital, Athens, Greece. 3Laboratory
for Research of the Musculoskeletal System, National and Kapodistrian University of
Athens, KAT Hospital, Athens, Greece.
Hypophosphatasia is a rare inherited metabolic bone disorder with profound
hypomineralization in bones and teeth. The pathogenesis of the disease is associated with
mutations of ALPL gene which lead to tissue non-specific alkaline phosphatase (Tissue
Non-specific Alkaline Phosphatase, TNSALP) deficiency in osteoblasts and
chondrocytes. TNSALP plays an important role in ossification as it provides the
necessary Pi for the formation of hydroxyapatite crystals. The purpose of this study is to
identify the underlying mutations in the ALPL gene in Greek patients with
hypophosphatasia. DNA was extracted from peripheral blood of 12 patients (from 4
different families) diagnosed with clinical hypophosphatasia symptoms. Isolation of
DNA was performed using QIAamp DNA mini kit (QIAGEN) and the whole sequence of
ALPL gene (exons 1-12) was amplified using PCR techniques. The PCR products were
analyzed using Sanger sequencing analysis. According to the sequencing analysis three
heterozygous missense mutations were found in the patients (c.1015G>A [G322R] in
family Α, c.455G>A, R135H [rs149344982] in families B, C and c.787T>C, Y263H
[rs3200254] in the family D) leading to amino acid substitution in the produced ALPL
protein. The present genetic analysis is the first study in Greek patients with
hypophosphatasia and shows the contribution of the above mentioned mutations to the
enzyme activity of TNSALP. The correlation of the mutations found are in accordance
with the clinical symptoms of the patients, which vary from mild to severe. However,
further analysis on a larger number of patients is required for the estimation of mutation
frequencies in the Greek population and could help in the diagnosis and treatment of the
disease.
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ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ
ΚΛΑΟΥΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΚΟΗΘΕΣ
ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ.
Ρούκα Ερασµία 1, Βαβουγιός Γεώργιος 2, Μολυβδάς Πασχάλης-Αδάµ 3,
Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος 1,2, Χατζόγλου Χρυσή 1,2,3, Ζαρογιάννης
Σωτήριος1,2,3
1 Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης «Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας», Τµήµα
Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λάρισα- 2 Πνευµονολογική
Κλινική, Τµήµα Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λάρισα-3
Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τµήµα Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας, Λάρισα
Σκοπός: Οι κλαουδίνες είναι διαµεµβρανικές πρωτεϊνες που ρυθµίζουν µε δυναµικό
τρόπο την παρακυτταρική µεταφορά του νερού και των διαλυµένων ουσιών στα
µεσοθηλιακά κύτταρα του υπεζωκότα διασφαλίζοντας τη συνοχή του. Ο ρόλος τους στην
παθοβιολογία του κακοήθους µεσοθηλιώµατος του υπεζωκότα (Κ.Μ.Υ) παραµένει υπό
διερεύνηση. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν 1. Η διερεύνηση της γονιδιακής
έκφρασης των κλαουδινών και των συσχετιστών τους σε υγιείς και ασθενείς µε Κ.Μ.Υ.
2. Η ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης των κλαουδινών στους ασθενείς µε Κ.Μ.Υ σε
σχέση µε την έκθεση σε αµίαντο. Μεθολογία: Χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα γονιδιακής
έκφρασης των κλαουδινών 1-18 από δύο µελέτες µε Ν1=9 δείγµατα υγιών/Ν1=40
δείγµατα βιοψιών ασθενών µε Κ.Μ.Υ και Ν2=58 δείγµατα πασχόντων που έχουν εκτεθεί
σε αµίαντο/Ν2=29 δείγµατα µη εκτεθειµένων πασχόντων αντίστοιχα. Τα δεδοµένα
ανακτήθηκαν µετά από λογαριθµικό µετασχηµατισµό και κανονικοποίηση. Ως διαφορικά
εκφρασµένα χαρακτηρίστηκαν τα γονίδια µε στατιστικά σηµαντική διαφορά της σχετικής
αναλογίας έκφρασης µεταξύ των υπό µελέτη ο µάδων (p<0.05). Για τα σηµαντικά
διαφοροεκφραζόµενα γονίδια αναζητήθηκαν µέσω δικτύων πρωτεϊνών-πρωτεϊνών οι
συσχετιστές τους και αναλύθηκαν στα ίδια δείγµατα. Αποτελέσµατα: Διαπιστώθηκε
σηµαντική υπέρ-έκφραση της κλαουδίνης 15 στα δείγµατα των ασθενών συγκριτικά µε
αυτά των υγιών (p<0.0001). Αντιθέτως, οι κλαουδίνες -4, -5, -8, -9, -10 και -18 βρέθηκαν
σηµαντικά υπό-εκφρασµένες στους πάσχοντες σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου (p=0.006,
p<0.0001, p<0.0001, p=0.023, p<0.0001, και p=0.005 αντίστοιχα). Επιπλέον
διαπιστώθηκε αρνητική ρύθµιση της κλαουδίνης 15 στους πάσχοντες που έχουν εκτεθεί
σε αµίαντο σε σχέση µε τους µη εκτεθειµένους (p=0.004). Ταυτόχρονα βρέθηκε ότι από
τα 20 γονίδια που συνθέτουν το ρυθµ ιστικό δίκτυο των κλαουδινών τα 13
απορρυθµίζονται σηµαντικά στους ασθενείς σε σχέση µε τους υγιείς. Συµπεράσµατα: Τα
αποτελέσµατα είναι ενδεικτικά ενός ξεχωριστού µοτίβου έκφρασης των κλαουδινών στο
Κ.Μ.Υ και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.
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TRANSCRIPTOMIC ANALYSIS OF THE DIFFERENTIAL GENE EXPRESSION
OF CLAUDINS AND THEIR INTERACTORS IN MALIGNANT PLEURA
MESOTHELIOMA. ANALYSIS WITH RESPECT TO ASBESTOS EXPOSURE.
Rouka Erasmia 1, Vavougios George 2, Molyvdas Paschalis-Adam 3, Gourgoulianis
Konstantinos 1,2, Hatzoglou Chryssi 1,2,3, Zarogiannis Sotiris 1,2,3
1 Post-Graduate studies program 'Primary Health Care' Department of Medicine, School
of Health Sciences, University of Thessaly, Larisa- 2 Department of Respiratory
Medicine, Department of Medicine, School of Health Sciences, University of Thessaly,
Larisa -3 Laboratory of Physiology, Department of Medicine, School of Health Sciences,
University of Thessaly, Larisa
Aim: Claudins are transmembrane proteins that regulate the paracellular transport of
water and solutes in the mesothelial cells of the pleura ensuring its coherence. Their role
in the pathobiology of malignant pleura mesothelioma (MPM) remains under
investigation. This study aimed to 1. Investigate whether claudins and their interactors are
differentially expressed in MPM patients as compared to healthy controls and 2. Analyze
the gene expression profile of claudins in MPM patients with respect to asbestos
exposure. Methods: Gene expression data of claudins 1-18 were analyzed from two
studies having N1=9 healthy tissue spesimens/N1=40 MPM tumor specimens and N2=58
specimens of previously exposed to asbestos MPM patients/N2=29 specimens of MPM
patients that were unexposed respectively. The gene expression data were log
transformed, median centered per array, and the standard deviation was normalized to one
per array. Genes were considered differentially expressed when their fold change was
significantly higher or lower between groups (p<0.05). Results: The gene expression of
claudin 15 was found to be significantly over-expressed in MPM specimens (p<0.0001)
as compared to healthy tissues. Contrariwise, claudins -4, -5, -8, -9, -10 and -18 were
significantly under-expressed compared to controls (p=0.006, p<0.0001, p<0.0001,
p=0.023, p<0.0001, and p=0.005 respectively). Additionaly, the CLDN15 gene was
negatively regulated in patients that were previously exposed to asbestos as compared
with the ones that were unexposed (p=0.004). Out of the 20 genes that were found to
compose claudins regulatory network, 13 were significantly deregulated in MPM patients
as compared to controls. Conclusions: The results are indicative of a distinct expression
pattern of claudins in MPM and should be further investigated.
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ΕΝΔΟΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΦΥΛΛΩΝ SALVIA TOMENTOSA
Σαµαρά Eυαγγελία1, Κουκ Κατερίνα-Μαργαρίτα2, Κοκκίνη Στέλλα, Λαναράς
Θωµάς
1: Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική
Εκµετάλλευση Αυτοφυών Φυτών», Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη 2: Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και
Φυτογενετικών Πόρων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός-«ΔΗΜΗΤΡΑ», Τ.Θ. 60458, 570
01 Θέρµη (cook@bio.auth.gr) 3: Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη
Εξετάστηκε, το Μάιο του 2014, σε φύλλα αυτοφυών φυτών Salvia tomentosa της
Βορειοανατολικής (ΒΑ) Θάσου, η ενδοπληθυσµιακή ποικιλότητα της περιεκτικότητας
αιθέριου ελαίου (ΑΕ) και της σύστασης του ΑΕ. Δείγµατα που συλλέχθηκαν (ανθοφόροι
βλαστοί µε φύλλα) από 110 άτοµα, απλώθηκαν σε εσωτερικό χώρο και αποξηράθηκαν σε
θερµοκρασία περιβάλλοντος. Η περιεκτικότητα σε ΑΕ προσδιορίστηκε µε υδροαπόσταξη
ενώ η σύσταση του ΑΕ προσδιορίστηκε µε χρωµατογραφία αερίων και ανίχνευση
ιονισµού φλόγας (gas-chromatography-flame ionization detection, GC-FID) και GC-MS
(φασµατογραφία µάζας, mass spectroscopy). Η περιεκτικότητα φύλλων σε ΑΕ
κυµάνθηκε από 0,5 σε 3,5, µε µέση τιµή 1,3 ± 0,4 mL/g DW. Ο συντελεστής
διακύµανσης (coefficient of variation, CV) ήταν 32,4%. Τα κύρια συστατικά του ΑΕ
(αυτά που αποτελούσαν, σε τουλάχιστον ένα ΑΕ ποσοστό >10%, n=110) ήταν το
µυρκένιο (max 25%; CV 47,4%), το β-καρυοφυλλένιο (max 30,6%; CV 53,2%), το απινένιο (max 28,8%; CV 58,7%), η µανοόλη (max 16,1%; CV 75,6%), η βιριδιφλορόλη
(max 21,2%; CV 84,9%), το καµφένιο (max 10,4%; CV 106,5%), η 1,8-κινεόλη (max
28,6%; CV 101,2%) και η cis-θουγιόνη (max 26,7%; CV 119,6), όπου για όλα τα ΑΕ η
µέγιστη τιµή (max) και ο CV, δίνονται στις παρενθέσεις. Τα συστατικά του ΑΕ µε τις
υψηλότερες τιµές CV ήταν η cis-θουγιόνη, η 1,8-κινεόλη και το καµφένιο. Μετά από
Ανάλυση Κυρίων Παραγόντων (Principal Components Analysis, PCA) της σύστασης του
ΑΕ των φύλλων κάθε φυτού S. tomentosa, το διάγραµµα διασποράς δείχνει ότι τα φυτά
θα µπορούσαν να οµαδοποιηθούν σε τρεις οµάδες ανάλογα µε τον «τύπο» του ΑΕ τους.
Τα ΑΕ που είναι πλούσια σε α) cis-θουγιόνη, β) 1,8-κινεόλη και καµφένιο και γ) µανοόλη
ή και βιριδιφλορόλη (PC I 26,7%, PC II 16,7%). Με βάση τα δεδοµένα φαίνεται ότι
υπάρχει υψηλή διακύµανση, σε φυτά S. tomentosa της ΒΑ Θάσου, τόσο στη
περιεκτικότητα του ΑΕ όσο και στη σύσταση του ΑΕ.
Οι συγγραφείς ευχαριστούν για οικονοµική υποστήριξη το ΕΣΠΑ, Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ
(NATURAL AROMA-4204).
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INTRA-POPULATIONAL VARIATION IN SALVIA TOMENTOSA LEAF
ESSENTIAL OIL CONTENT AND COMPOSITION
Samara Evangelia1, Cook Catherine Margaret2, Kokkini Stella3, Lanaras Thomas3
1: Postgraduate Studies Programme “Conservation of Biodiversity and Sustainable
Exploitation of Native Plants”, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,
GR-541 24 Thessaloniki, Greece 2: Institute of Plant Breeding and Phytogenetic
Resources, Hellenic Agricultural Organization-“DEMETER”, P.O. Box 60458, GR-570
01 Thermi, Greece (cook@bio.auth.gr) 3: Department of Botany, School of Biology,
Aristotle University of Thessaloniki, GR-541 24 Thessaloniki, Greece
The intra-populational variation in leaf essential oil (EO) content and composition was
examined for individual Salvia tomentosa plants growing wild in Northeastern (ΝΕ)
Thasos Island, in May 2014. Samples (flowering stems with leaves) were collected from
individual plants (n=110) and air-dried at ambient temperature. EO content was
determined by hydro-distillation and EO composition by GC-FID (gas-chromatographyflame ionization detection) and GC-MS (mass spectroscopy). The leaf EO content ranged
from 0.5 to 3.5, with a mean value of 1.3 ± 0.4 mL/g DW. The coefficient of variation
(CV) was 32.4%. The main EO constituents (those contributing >10% to the total EO
composition in at least one EO; n=110) were myrcene (max 25%; CV 47.4%), βcaryophyllene (max 30.6%; CV 53.2%), α-pinene (max 28.8%; CV 58.7%), manool (max
16.1%; CV 75.6%), viridiflorol (max 21.2%; CV 84.9%), camphene (max 10.4%; CV
106.5%), 1,8-cineole (max 28.6%; CV 101.2%) and cis-thujone (max 26.7%; CV 119.6)
with the maximum percent composition for all EOs and coefficient of variation given in
brackets. The EO constituents with the highest CV were cis-thujone, 1,8-cineole and
camphene. A scatter plot, after Principal Components Analysis (PCA) of the leaf EO
composition of each S. tomentosa plant, indicated that plants could be grouped according
to one of three types of EO. Those rich in a) cis-thujone, b) 1,8-cineole and camphene
and c) manool and/or viridiflorol (PC I 26.7%, PC II 16.7%). Based on the data there
appears to be a high variability in both leaf EO content and EO composition among S.
tomentosa plants of NE Thasos.
The authors acknowledge the financial support of the National Strategic Reference Framework
(NSRF), Research Funding Programme of the Action ARISTEIA II (NATURAL AROMA-4204).
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ
ΛΑΚΤΟΒΑΚΙΛΛΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΖΥΜΩΜΕΝΕΣ ΕΛΙΕΣ
Σαξάµη Γεωργία1, Πανάγου Ευστάθιος2, Τάσσου Χρυσούλα3, Κουρκουτάς
Ιωάννης1, Γαλάνης Αλέξης1
1Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη 2Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίµων, Τµήµα
Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο, Αθήνα 3Ινστιτούτο
Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισµός ΔΗΜΗΤΡΑ,
Λυκόβρυση, Αθήνα
Τα Lactobacillus pentosus B281 και Lactobacillus plantarum B282 είναι δύο στελέχη
λακτοβακίλλων, που έχουν πρόσφατα αποµονωθεί από ζυµωµένες ελιές. Και τα δύο
στελέχη έχουν επιδείξει σηµαντικό δυναµικό για την παραγωγή καινοτόµων προβιοτικών
τροφίµων. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η ανάπτυξη µιας γρήγορης και
αποτελεσµατικής τεχνικής για την µοριακή ανίχνευση και ταυτοποίηση των
συγκεκριµένων στελεχών. Για κάθε στέλεχος σχεδιάστηκε µια αντίδραση Multiplex PCR,
η οποία βασίστηκε σε εξειδικευµένους εκκινητές προερχόµενους από ανάλυση RAPD. Η
εξειδίκευση της αντίδρασης ελέγχθηκε σε 32 και 27 συνολικά διαφορετικά προβιοτικά
στελέχη λακτοβακίλλων για το Lb. pentosus B281 και το Lb. plantarum B282
αντίστοιχα. Επίσης η αντίδραση Multiplex PCR εφαρµόστηκε επιτυχώς για την
ανίχνευση των εν λόγω προβιοτικών καλλιεργειών σε δείγµ ατα γιαούρτης
παρασκευασµένης στο εργαστήριο µας. Η µέθοδος που αναπτύξαµε µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την παρακολούθηση της παρουσίας των συγκεκριµένων στελεχών σε
τρόφιµα και έτσι να αξιολογηθεί ο προβιοτικός τους χαρακτήρας.
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MOLECULAR DETECTION AND IDENTIFICATION OF POTENTIAL
PROBIOTIC LACTIC ACID BACTERIA ISOLATED FROM FERMENTED
OLIVES
Saxami Georgia1, Panagou Efstathios2, Tassou Crysoula3, Kourkoutas Yiannis1,
Galanis Alex1
1Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis, Greece 2Laboratory of Microbiology and Biotechnology of Foods,
Department of Food Science and Human Nutrition, Agricultural University of Athens,
Greece 3Institute of Technology of Agricultural Products, Hellenic Agricultural
Organization – DEMETER, Lycovrissi, Attiki, Greece
Lactobacillus pentosus B281 and Lactobacillus plantarum B282 are two Lactic Acid
Bacteria (LAB) strains that have been isolated recently from fermented olives. Both
display significant potential for the production of novel probiotic food products. The aim
of this study was the development of a rapid and effective method for the molecular
detection and identification of the above strains. A multiplex PCR assay was designed for
each strain, based on specific primers derived from RAPD SCAR analysis. The
specificity of the assay was tested with a total of 32 and 27 different probiotic LAB
strains for Lb. pentosus B281 and Lb. plantarum B282, respectively. The multiplex PCR
assay was also successfully applied for the detection of the probiotic cultures in yogurt
samples prepared in our lab. The method described may be used to monitor the presence
of these strains in food products thus evaluating their probiotic character.
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ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ
ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ
Σάπκα Κλεάνθη1, Παπαδοπούλου Ζωή1, Ντζάνη Ευαγγελία2, Σιώµου Αικατερίνη3,
Σύρρου Μαρία1
1/Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα, 2/Μονάδα Κλινικής και Μοριακής Επιδηµιολογίας, Τµήµα
Υγιεινής και Επιδηµιολογίας, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα,3/Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο
Ιωαννίνων, Ιωάννινα, Ελλάδα.
Η νευρολιθίαση είναι µια ασθένεια του ουροποιητικού συστήµατος, στην οποία
παρατηρείται ο σχηµατισµός λιθών ασβεστίου και αποτελεί ένα από τα πιο συχνά
εµφανιζόµενα πολυπαραγοντικά νοσήµατα στον γενικό πληθυσµό. Η εκδήλωση της
ασθένειας σχετίζεται τόσο µε γενετικούς όσο και περιβαλλοντικούς παράγοντες, πιο
συγκεκριµένα πολυµορφισµοί του ενός νουκλεοτιδίου (SNPs) µπορούν να συµβάλλουν
στην αυξηµένη προδιάθεση για την εµφάνιση νεφρολιθίασης. Υπάρχουν πολλά γονίδια
που σχετίζονται µε τη συγκεκριµένη ασθένεια, µεταξύ των οποίων και το γονίδιο CaSR.
Το γονίδιο CaSR εδράζεται στην περιοχή 3q13.3-21 και είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση
ενός ασβεστιοευαίσθητου υποδοχέα που βρίσκεται στην πλασµ ατική µεµβράνη.
Αναλυτικότερα, µελετήθηκαν οι πολυµορφισµοί A986S, R990G και Q1011E που
βρίσκονται στο εξώνιο 7 του γονιδίου CaSR. Το δείγµα µας αποτελούνταν από 32
ασθενείς και 78 υγιείς µάρτυρες από την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστηµιακού
Νοσοκοµείου Ιωαννίνων. Το γενωµικό DNA αποµονώθηκε από ολικό περιφερικό αίµα.
Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν αντιδράσεις PCR και αλληλούχιση του ενισχυµένου
τµήµατος. Παράλληλα, έγινε µετα-ανάλυση σε βάσεις δεδοµένων µε µελέτες σχετικές µε
τους πολυµορφισµούς γονιδίων που συνδέονται µε τη νεφρολιθίαση. Τα αποτελέσµατα
της µετα-ανάλυσης έδειξαν σύνδεση ορισµένων SNPs διαφόρων γονιδίων µε την
νεφρολιθίαση. Μεταξύ αυτών των γονιδίων, υπάρχουν και γονίδια που δε συµµετέχουν
στην οµοιόσταση του ασβεστίου, ωστόσο υπάρχουν µελέτες συσχέτισης (genome-wide
association studies, GWAS) των γονιδίων αυτών µε τη νεφρολιθίαση.
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GENETIC POLYMORPHISMS AND RISK FOR NEPHROLITHIASIS
Sapka Kleanthi1, Papadopoulou Zoi1, Ntzani Evangelia2, Siomou Ekaterini3,
Syrrou Maria1
1/Laboratory of General Biology, School of Health Sciences, Faculty of Medicine,
University of Ioannina, Ioannina, Greece, 2/Clinical and Molecular Epidemiology Unit,
Department of Hygiene and Epidemiology, University of Ioannina, School of Medicine,
Ioannina, Greece, 3/Department of Pediatrics, Universuty Hospital of Ioannina,
Ioannina, Greece.
Nephrolithiasis or kidney stone disease is a nephrologic disorder and one of the most
common multifactorial disease all over the world. Environmental and genetic factors
contribute to the development of nephrolithiasis and, specifically, single nucleotide
polymorphisms (SNPs) increase susceptibility of kidney stones. A number of genes have
associated with nephrolithiasis and a strong candidate is calcium-sensing receptor
(CaSR). The CaSR gene is located at chr3q13.3-21 and encodes a membrane protein. In
our study, we examined A986S, R990G and Q1011E SNPs which are located in exon 7 of
CaSR gene. We examined 32 pediatric patients and 78 healthy controls of Pediatric
Department of University Hospital of Ioannina. Genotyping of polymorphisms was
performed using PCR and DNA sequencing analysis. Additionally, a meta-analysis was
conducted in various databases for the correlation between SNPs and nephrolithiasis. The
results indicated the association between nephrolithiasis and SNPs in different genes.
These genes are not associated with calcium homeostasis, however there is a small
number of genome-wide association studies (GWAS) for kidney stones.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ
ΔΕΙΓΜΑΤΑ HEWL
Σασλής Στέφανος1, Λογοθέτη Σουζάνα1, Καραβασίλη Φωτεινή1, Βαλµάς
Αλέξανδρος1, Φίλη Σταυρούλα1, Beckers Detlef2, Nénert Gwilherm2, Degen
Thomas2, Μαργιωλάκη Ειρήνη1
1/Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Πανεπιστήµιο
Πατρών, ΤΚ. 26500, Πάτρα, Ελλάδα. 2/PANalytical BV, Lelyweg1, 7600 AA Almelo,
Ολλανδία.
Η λυσοζύµη είναι µια πρωτεΐνη µικρού µοριακού βάρους µε αντιβακτηριδιακή δράση. Το
µικρό µέγεθος και η σταθερότητα της πρωτεΐνης είναι χαρακτηριστικά που την
καθιστούν ιδανική για δοµικές µελέτες, χρησιµοποιώντας διάφορες τεχνικές, όπως η
κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ. Στη συγκεκριµένη ερευνητική µελέτη µελετήθηκαν οι
επιπτώσεις της µεταβολής της υγρασίας, σε µικροκρυσταλλικά ιζήµατα λυσοζύµης (Hen
egg White Lysozyme-HEWL). Για το σκοπό αυτό, αρχικά πραγµατοποιήθηκε
κρυστάλλωση της λυσοζύµης και στη συνέχεια σχεδιάσθηκαν τα πειράµατα περίθλασης.
Τα πειράµατα διεξήχθησαν εισάγοντας τα κρυσταλλικά δείγµατα σε περιθλασίµετρο
παραγωγής ακτίνων-Χ (X-ray Powder Diffractometer), το οποίο διέθετε θάλαµο
ελεγχόµενης µεταβολής υγρασίας και θερµοκρασίας (humidity chamber-MCH,
PANalytical). Στην παρούσα ερευνητική µελέτη, προκλήθηκε µεταβολή υγρασίας
εύρους: 95%-51%, υπό συνθήκες σταθερής θερµοκρασίας (20.9οC). Μεταβολή του
ποσοστού υγρασίας προκάλεσε αλλαγές στους κρυστάλλους λυσοζύµης, οι οποίες
απεικονίζονται στα διάφορα διαγράµµατα περίθλασης που συλλέχθηκαν. Τα
διαγράµµατα περίθλασης αναλύθηκαν χρησιµοποιώντας λογισµικό κρυσταλλογραφίας.
Τα δείγµατα σε συνθήκες υγρασίας 95% ανήκουν στην γνωστή τετραγωνική συµµετρία,
ενώ προσδιορίσθηκαν µε ακρίβεια οι πλεγµατικές σταθερές. Μείωση της υγρασίας
προκάλεσε µεταβολή στις πλεγµατικές σταθερές των πρωτεϊνικών κρυστάλλων ενώ σε
κάποια ποσοστά υγρασίας (<75%), παρατηρήθηκε συνύπαρξη κρυστάλλων που
χαρακτηρίζονται από διαφορετικές πλεγµατικές σταθερές. Περαιτέρω αφυδάτωση
(<60%) είχε σαν αποτέλεσµα την καταστροφή των κρυστάλλων. Σηµαντική παρατήρηση
αποτελεί, ότι η επαναφορά των επιπέδων υγρασίας στο αρχικό ποσοστό, προκάλεσε
επανασχηµατισµό των κρυστάλλων που είχαν καταστραφεί λόγω του υψηλού βαθµού
αφυδάτωσης, καθιστώντας τη διαδικασία αντιστρεπτή. Συµφώνα µε τη βιβλιογραφία
[1,2], η συγκεκριµένη µέθοδος δύναται να βελτιώσει την ευκρίνεια των δεδοµένων
περίθλασης από ήδη σχηµατισµένους κρυστάλλους. Κατά συνέπεια µπορεί να επιδράσει
θετικά και σε µεγάλο βαθµό, στη διαδικασία επίλυσης κρυσταλλογραφικών δοµών από
δεδοµένα περίθλασης, γι αυτό και χρήζει ιδιαίτερης σηµασίας. Στην προσπάθεια
βελτίωσης της τεχνικής, πειράµατα µεταβαλλόµενης υγρασίας µε τη χρήση υπέρκορων
διαλυµάτων διαφόρων αλάτων, βρίσκονται σε εξέλιξη. [1]. I. Dobrianov, S. Kriminski,C.
L. Caylor, S. G. Lemay,C. Kimmer, A. Kisselev,K. D. Finkelsteinb and R. E. Thornea,
“Dynamic response of tetragonal lysozyme crystals to changes in relative humidity:
implications for post-growth crystal treatments.”, Acta Cryst. (2001). D57, 61-68. [2].
Silvia Russi, Douglas H. Juers, Juan Sanchez-Weatherby, Erika Pellegrini, Estelle
Mossou, V. Trevor Forsyth, Julien Huet, Alexandre Gobbo, Franck Felisaz, Raphael
Moya, Sean M. McSweeney, Stephen Cusack, Florent Cipriani, Matthew W. Bowler.
“Inducing phase changes in crystals of macromolecules: Status and perspectives for
controlled crystal dehydration.”, Journal of Structural Biology, (2011) 175, 236–243.
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HUMIDITY EFFECTS ON HEWL MICROCRYSTALLINE SAMPLES.
Saslis Stefanos1, Logotheti Souzana1, Karassili Fotini1, Valmas Alexandros1, Fili
Stavroula1, Beckers Detlef2, Nénert Gwilherm2, Degen Thomas2, Margiolaki Irene1
1/Department of Biology, Section of Genetics, Cell Biology and Development, University
of Patras, GR-26500, Patras, Greece 2/PANalytical B.V., Lelyweg 1, 7600 AA Almelo,
The Netherlands
Lysozyme is a low molecular weight protein molecule associated with antibacterial
activity. Due to the low molecular weight and high stability, lysozyme is known as a
model protein and is widely used for structural characterization studies using techniques
such as X-ray diffraction crystallography. This specific study focuses on the effects of
humidity variations on lysozyme crystals (Hen egg White Lysozyme-HEWL). For this
purpose, crystal growth experiments, in conjunction with diffraction experiments, were
performed. The experiments were performed using a laboratory X-ray diffractometer with
a bult-in chamber enabling the control of both humidity and temperature (humidity
chamber –MCH, PANalytical). In the current study, X-ray diffraction data were collected
at room temperature (20.9οC), from samples under adjustable humidity conditions in a
range of 95%-51%. Variation of humidity environment caused significant alternations in
unit-cell parameters which were apparent in the collected diffraction patterns. Data
analysis, using appropriate crystallographic software, indicated that samples of 95%
relative humidity (rH), adopt the known tetragonal symmetry (space group: P43212) and
unit cell parameters were determined. Slow and controlled dehydration affected the unit
cell parameters and in several relative humidity conditions (<75%) coexistence of
crystals with different lattice parameters was observed. Further dehydration (<60%)
resulted in crystal collapse. An important observation is that upon increasing humidity
levels to the initial percentage (95%), destroyed crystals could almost completely recover,
indicating that the procedure is reversible. According to the literature [1, 2], this
technique suggests an important route: Improvement of 2θ-resolution of diffraction
patterns, obtained from initial grown protein crystals, when most methods fail once
crystals are grown. Humidity variation experiments, using supersaturated salt solutions,
for further improvement of this technique, are currently in progress. [1]. I. Dobrianov, S.
Kriminski,C. L. Caylor, S. G. Lemay,C. Kimmer, A. Kisselev,K. D. Finkelsteinb and R.
E. Thornea, “Dynamic response of tetragonal lysozyme crystals to changes in relative
humidity: implications for post-growth crystal treatments.”, Acta Cryst. (2001). D57,
61-68. [2]. S.Russi, D. Juers, J. Sanchez-Weatherby, E. Pellegrini, E. Mossou, V. Trevor
Forsyth, J. Huet, A. Gobbo, F. Felisaz, R. Moya, S. M. McSweeney, S. Cusack, F.
Cipriani, M. W. Bowler. “Inducing phase changes in crystals of macromolecules: Status
and perspectives for controlled crystal dehydration.”, Journal of Structural Biology,
(2011) 175, 236–243.
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ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ
Helix aspersa
Σιδηροπούλου Ειρήνη1, Ίτζιου Αικατερίνη2, Δηµητριάδης Βασίλειος2, Γάλλιος
Γεώργιος3, Καλογιάννη Μάρθα1
1/Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη 541 24-2/Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης και
Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσ/
νίκη 541 24-3/Εργαστήριο Γενικής και Ανόργανης Χηµικής Τεχνολογίας, Τµήµα Χηµείας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη 541 24
Η χρήση τεχνητά κατασκευασµένων νανοσωµατιδίων αυξάνεται µε ραγδαίους ρυθµούς,
µε εφαρµογές στους τοµείς της ιατρικής και της βιοµηχανίας, εγείροντας ανησυχία
σχετικά µε τους κινδύνους που εγκυµονεί η απελευθέρωση αυτών στα χερσαία και
υδάτινα οικοσυστήµατα. Με στόχο τη διερεύνηση της τοξικότητας που επάγεται από τα
νανοσωµατίδια, χερσαία σαλιγκάρια του είδους Helix aspersa, εκτέθηκαν σε
νανοσωµατίδια οξειδίων σιδήρου καθώς και σε νανοσωµατίδια οξειδίων σιδήρου
επικαλυµµένα µε ζεόλιθο. Έπειτα από επίδραση µε διαφορετικές συγκεντρώσεις
αυξανόµενης κλίµακας και των δύο τύπων νανοσωµατιδίων οξειδίων σιδήρου,
υπολογίστηκαν οι τιµές της συγκέντρωσης της µέσης απόκρισης (EC50), εξετάζοντας τη
σταθερότητα της λυσοσωµικής µεµβράνης των αιµοκυττάρων. Ακολούθησε έκθεση των
σαλιγκαριών σε συγκέντρωση ίση µε τη µισή τιµή της συγκέντρωσης της EC50, που
ήταν 1 mg/L για τα νανοσωµατίδια οξειδίων σιδήρου επικαλυµµένα µε ζεόλιθο και 0,05
mg/L για τα νανοσωµατίδια οξειδίων σιδήρου χωρίς ζεόλιθο, για 1, 5, 10 και 20 µέρες.
Εκτός από την εκτίµηση της σταθερότητας της λυσοσωµικής µεµβράνης (LMS),
διερευνήθηκαν η παραγωγή δραστικών µορφών οξυγόνου (ROS), η συσσώρευση
προϊόντων της υπεροξείδωσης των λιπιδίων (LP) ως ποσοστό µαλονδιαλδεΰδης (MDA),
η απώλεια της ακεραιότητας του DNA, µε τη µέθοδο των κοµητών (comet assay) και η
παραγωγή πρωτεϊνικών καρβονυλικών ο µάδων (PCC), µε τη µέθοδο ELISA σε
αιµοκύτταρα εκτεθειµένων σαλιγκαριών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν µεταβολές σε όλες
τις παραµ έτρους που εξετάστηκαν έπειτα από έκθεση και στους δύο τύπους
νανοσωµατιδίων, συγκριτικά µε τα µη εκτεθειµένα ζώα. Εποµένως τα νανοσωµατιδία
οξειδίων σιδήρου επικαλυµµένα ή όχι µε ζεόλιθο πιθανά επάγουν οξειδωτικό στρες στα
σαλιγκάρια Helix aspersa. Οι παράµ ετροι που µελετήθηκαν θα µπορούσαν να
αποτελέσουν, µετά από περεταίρω έρευνα, αξιόπιστους βιοµάρτυρες οξειδωτικού στρες
στα χερσαία ασπόνδυλα.
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TOXICITY OF IRON OXIDE NANOPARTICLES IN SNAILS Helix aspersa
Sidiropoulou Eirini1, Itziou Aikaterini2, Dimtriadis Vasileios2, Gallios George3,
Kaloyianni Martha1
1/Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle
University of Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki-2/Department of Genetics, Development
and Molecular Biology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24
Thessaloniki-3/Division of General and Inorganic Chemical Technology, School of
Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki (Box 116), 541 24 Thessaloniki
The use of manufactured nanoparticles (NPs) is rapidly emerging, with applications in
medical, industrial and engineering fields, raising concerns that the release of these
contaminants may pose a threat to terrestrial and aquatic ecosystems. The present study
examines the toxicity induced by NPs in land snails Helix aspersa after their exposure to
zeolite-coated iron oxide NPs and non-coated iron oxide NPs. Snails were treated with a
range of concentrations of both NPs and the response to the destabilization of haemocyte
lysosomal membranes was studied. Subsequently, the half maximal effective
concentration (EC50) values for these NPs were determined. Snails were exposed to
concentrations equal to half of the EC50 values, 1 mg/L for zeolite-coated iron oxide NPs
and 0,05 mg/L for non-coated iron oxide NPs, for 1, 5, 10 and 20 days. Apart from
lysosomal membrane stability (LMS), production of reactive oxygen species (ROS),
accumulation of lipid peroxidation (LP) products as content of malondialdehyde (MDA),
loss of DNA integrity by comet assay and measurement of protein carbonyl content
(PCC) by an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) were analyzed in haemocytes
of treated snails. The results demonstrated alterations in all parameters tested after
exposure to NPs in relation to untreated snails. Therefore, zeolite-coated as well as noncoated iron oxide NPs could possibly generate oxidative stress to snails Helix aspersa; the
examined parameters could constitute, after further investigation, reliable biomarkers of
oxidative stress on terrestrial invertebrate organisms.
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ΤΟ 6-BROMO-INDIRUBIN-3’-OXIME (6-BIO) ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΩΤΕΟΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ
ΔΙΠΛΟΕΙΔΕΙΣ ΙΝΟΒΛΑΣΤΕΣ
Σκληρού Α.Δ.1*, Τσακίρη Ε.Ν.1*, Gaboriaud N.2, Tchoumtchoua J.2,
Χαλαµπαλάκη Μ.2, Παπασσιδέρη Ι.1, Σκαλτσούνης Α-Λ.2, Τρουγκάκος Ι.Π.1
1/Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Αθήνα 15784, Ελλάδα – 2/
Τοµέας Φαρµακογνωσίας και Χηµείας Φυσικών Προϊόντων, Τµήµα Φαρµακευτικής,
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου, 15771, Αθήνα, Ελλάδα
Τα φυσικά προϊόντα χαρακτηρίζονται από τεράστια χηµειο-ποικιλότητα, γεγονός που
σηµαίνει ότι πιθανότατα µπορούν να προσφέρουν χηµικές ουσίες µε αντιγηραντική και/ή
αντικαρκινική δράση. Το συνθετικό προϊόν 6-βρωµο-ιντιρουµπίνη-3'-οξίµη (6-bromoindirubin-3’-oxime, 6-Bio) είναι ένα παράγωγο των ιντιρουµ πινών που έχει
προηγουµένως µελετηθεί στον καρκίνο αλλά όχι ό µως σε φυσιολογικά ανθρώπινα
κύτταρα. Δεδοµένου ότι τα ευρήµατά µας στο in vivo πειραµατικό µοντέλο της
Drosophila έδειξαν ότι η χορήγηση του 6-Bio αυξάνει το προσδόκιµο ζωής των εντόµων
(αδηµοσίευτα αποτελέσµατα), επιδιώξαµε να µελετήσουµε την επίδραση αυτού του
µορίου σε φυσιολογικά ανθρώπινα κύτταρα. Σύµφωνα µε τα ευρήµατά µας η έκθεση
φυσιολογικών ανθρώπινων διπλοειδών δερµατικών ινοβλαστών (κύτταρα BJ) σε 6-Bio
(σε µη κυτταροτοξικές συγκεντρώσεις) οδήγησε σε δοσο-εξαρτώµενη ενεργοποίηση των
γονιδίων που σχετίζονται µε το πρωτεάσωµα, την αυτοφαγία, τις µοριακές συνοδούς και
την αντιοξειδωτική απόκριση. Σε συµφωνία µε αυτό το εύρηµα, η έκθεση των κυττάρων
σε 6-Bio αύξησε τις ενζυµικές πρωτεασωµικές ενεργότητες και µείωσε σηµαντικά τα
ενδοκυτταρικά επίπεδα του οξειδωτικού φορτίου . Δεδοµ ένου ότι το 6-Bio έχει
περιγραφεί ως αναστολέας της κινάσης 3β της συνθετάσης του γλυκογόνου (Glycogen
Synthase Kinase 3β, GSK-3β), επιδιώξαµε στη συνέχεια να επιβεβαιώσουµε τον
φαινότυπο από τα προαναφερθέντα ευρήµατά µας µε γενετικό τρόπο, δηλαδή µε
αποσιώπηση της γονιδιακής έκφρασης της GSK-3β µέσω παρεµβολής RNA (RNAi). Σε
συµφωνία µε τα ευρήµατά µας µετά από έκθεση των κυττάρων σε 6-Bio, βρήκαµε ότι η
αποσιώπηση της GSK-3β µέσω της παρεµβολής RNA προκάλεσε επαγωγή της έκφρασης
των γονιδίων των πρωτεασωµικών υποµονάδων, καθώς και γονιδίων που εµπλέκονται
στην αντιοξειδωτική απόκριση του κυττάρου. Συνοψίζοντας, τα ευρήµατά µας δείχνουν
ότι το 6-Bio θα µπορούσε, πιθανόν, να αποτελέσει ένα µόριο µε αντιγηραντικές
ιδιότητες.
Ευχαριστίες: Η έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εµβέλειας «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» που
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος
«Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», (NSRF 2007-2013). Κωδικός Προγράµµατος “NatProt
3207”
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6-BROMO-INDIRUBIN-3’-OXIME (6-BIO) IS A NOVEL MODULATOR OF THE
PROTEOSTASIS NETWORK AND OF CELL ANTIOXIDANT RESPONSES IN
HUMAN DIPLOID FIBROBLASTS
Sklirou A.D.1*, Tsakiri E.N.1*, Gaboriaud N.2, Tchoumtchoua J.2, Halabalaki M.2,
Papassideri I.1, Skaltsounis A-L.2, Trougakos I.P.1
1/Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, National and
Kapodistrian University of Athens, Athens 15784, Greece - 2/Department of
Pharmacognosy and Natural Products Chemistry, Faculty of Pharmacy, University of
Athens, Panepistimiopolis Zografou, 15771, Athens, Greece
Natural products represent an extraordinary inventory of high diversity structural
scaffolds that can offer promising candidate chemical entities in the major healthcare
challenges of delaying ageing and/or developing novel anti-tumor therapies. The
synthetic compound 6-Bio (6-bromo-indirubin-3’-oxime) is an indirubin derivative, that
has previously been studied in cancer but not in normal human cells. Given the fact that
our findings in the in vivo experimental bio-platform of Drosophila flies indicated that
oral administration of 6-Bio increased flies’ longevity (our unpublished findings), we
sought to study the effect of this compound in normal human cells. We report herein that
exposure of normal human diploid skin fibroblasts (BJ cells) to 6-Bio (at sub-cytotoxic
concentrations) promoted dose-dependent activation of proteasome, autophagy,
molecular chaperones and antioxidant responses related genes. In line with this finding,
exposure of cells to 6-Bio upregulated the proteasome peptidase activities and it
significantly decreased the intracellular levels of reactive oxygen species. Given the fact
that 6-Bio has been described as a potent inhibitor of Glycogen Synthase Kinase 3β
(GSK-3β), we then sought to phenocopy our aforementioned findings by RNAi-mediated
silencing of GSK-3β gene expression. In support to our observations with 6-Bio, we
found that RNAi-mediated silencing of GSK-3β induced the expression of proteasome
subunits genes, as well as of genes involved in cell antioxidant responses. Taken together,
our findings indicate that 6-Bio could, likely, exert promising anti-ageing properties.
Acknowledgements:
The programme is implemented within the framework of the operation “ΑRISTEIA”, which is cofunded by the European Union (European Social Fund) and national resources through the
Operational Programme “Education and Lifelong Learning”, (NSRF 2007-2013). Project code
“NatProt 3207”
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΑΤΟΣ META ΑΠΟ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ
Σκορδά Α.1,2, Σακελλαρόπουλος Θ.1, Χειµωνίδου Χ.2, Παπασσιδέρη Ι.2, Τέρπος Ε.
3, Αλεξόπουλος Λ. Γ.1*, Τρουγκάκος Ι. Π.2*, * Co-corresponding authors
1/ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Οµάδα Συστηµικής
Εµβιοµηχανικής, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 15780, Ελλάδα - 2/ Εθνικό
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου &
Βιοφυσικής, Πανεπιστηµιούπολη, Αθήνα 15701, Ελλάδα - 3/ Εθνικό Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Τοµέας Κλινικής Θεραπευτικής, Βασιλίσσης Σοφίας
80, 11528 Αθήνα, Ελλάδα
Το Πολλαπλούν Μυέλωµα αποτελεί µια αιµατολογική κακοήθεια που προκύπτει από τον
µετασχηµατισµό των Β-λεµφοκυττάρων σε κλώνο παθολογικών πλασµατοκυττάρων, τα
οποία συσσωρεύονται στον µυελό των οστών και εκκρίνουν µεγάλες ποσότητες
µονοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης (IgG). Μια πολλά υποσχόµενη θεραπευτική προσέγγιση
είναι αυτή της αναστολής του πρωτεασώµατος. Οι αναστολείς πρωτεασώµατος είναι
µικρά πεπτίδια τα οποία φέρουν ένα ο µοιοπολικά προσδεµένο φαρµακοφόρο – µια
οµάδα ατόµων που προσδένεται στις καταλυτικές υποµονάδες του πρωτεασώµατος και
έτσι παρεµποδίζεται η φυσιολογική του λειτουργία. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι
η µελέτη των επιδράσεων των αναστολέων πρωτεασώµατος (έπειτα από σύντοµη ή
µακράς διάρκειας χορήγηση) σε κυτταρικές σειρές πολλαπλού µυελώµατος. Για τον
σκοπό αυτό, η φαινοτυπική ανάλυση (µέθοδοι προσδιορισµού κυτταρικής βιωσιµότητας
και ενεργότητας πρωτεασώµατος) θα συνδυαστεί µε την µελέτη της κυτταρικής
σηµατοδότησης (πρότυπο έκκρισης κυτταροκινών και ενεργοποίησης φωσφοπρωτεϊνών).
Για την µελέτη αυτή χρησιµοποιήσαµε τις κυτταρικές σειρές πολλαπλού µυελώµατος
JJN-3 και RPMI 8226 και εκτελέσαµε πρωτόκολλα κυτταροτοξικότητας (ΜΤΤ) και
πρωτεασωµικής ενεργότητας προκειµένου αφενός να ελέγξουµε την κυτταροτοξικότητα
των αναστολέων και αφετέρου να ποσοτικοποιήσουµε την θεραπευτική ή πειραµατική
επίδρασή τους στην λειτουργία του πρωτεασώµατος. Στην παρούσα φάση
πραγµατοποιούµε (υπό εξέλιξη) µετρήσεις κυτταροκινών και φωσφοπρωτεϊνών µε την
χρήση της τεχνολογίας xMAP. Τα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα από τις µεθόδους
φαινοτυπικής ανάλυσης υποδεικνύουν ότι η χρήση των αναστολέων προκαλεί µια ισχυρή
κυτταροτοξική απόκριση, καθώς το πρωτεάσωµα αναστέλλεται ισχυρά ακόµα και σε
πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις αναστολέων. Ευχαριστίες:
Η έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εµβέλειας «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» που
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικούς πόρους µέσω του Προγράµµατος
«Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (NSRF 2007-2013). Κωδικός Προγράµµατος “NatProt 3207”
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LONG AND SHORT TERM EFFECTS OF PROTEASOME INHIBITORS ON
MULTIPLE MYELOMA CELL LINES
Skorda A.1,2, Sakellaropoulos T.1, Cheimonidou C.2, Papassideri I.2, Terpos E.3,
Alexopoulos L.G.1*, Trougakos I. P.2*,
1/ National Technical University of Athens (NTUA), School of Mechanical Engineering,
Systems Bioengineering Group, Herroon Polytechniou 9, 15780 Zografou, Greece, - 2/
National & Kapodistrian University of Athens, Faculty of Biology, Department of Cell
Biology & Biophysics, Panepistimiopolis, 15701 Athens, Greece - 3/ National &
Kapodistrian University of Athens, Scholl of Medicine, Department of Clinical
Therapeutics, Vasilissis Sofias 80, 11528 Athens, Greece
Multiple Myeloma (MM) is a hematological malignancy caused by the transformation of
B-lymphocytes into pathological clonal plasma cells (PCs) that accumulate in the bone
marrow (BM) and secrete high amounts of monoclonal immunoglobulin (IgG). A
promising therapeutic approach is to target the proteasome using various proteasome
inhibitors (PIs). PIs are short peptides containing covalently attached pharmacophore; a
group of atoms that binds to the catalytic sites of proteasome subunits and thus prevents
proper proteasome function. Our aim is to study the effects of short and long term
treatment of ΜΜ cells with PIs on the cell phenotype and signaling profile. To that end,
phenotypic analysis (cell viability and proteasome activity assays) will be combined with
cell signaling analysis (cytokine and phosphoproteomic profiling). In the presented study,
we used the MM cell lines JJN-3 and RPMI 8226 and performed MTT and proteasome
activity protocols in order to assay the PIs cytotoxicity and quantify the therapeutic or
experimental PIs effect(s) on proteasomal function; currently, we are conducting cytokine
and phosphoproteomic measurements using the xMAP technology. So far, MTT and
proteasome activity measurements indicate a strong cell phenotypic response, as
proteasome is highly inhibited even in very low PI concentrations.
Acknowledgements: The programme is implemented within the framework of the operation
“ΑRISTEIA”, which is co-funded by the European Union (European Social Fund) and national
resources through the Operational Programme “Education and Lifelong Learning”, (NSRF
2007-2013). Project code “NatProt 3207”
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Η PNLDC1 ΑΠΟΑΔΕΝΥΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΟΥ, ΕΧΕΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ
ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Σόκατ Αθανάσιος-Νασίρ, Σκεπαρνιάς Ηλίας, Αναστασάκης Δηµήτριος, Σταθόπουλος
Κωνσταντίνος
Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26504 Πάτρα
Η 3’ πολυαδενυλίωση αντιπροσωπεύει µία σηµαντική µετα-µεταγραφική τροποποίηση µε
κρίσιµο ρόλο στη µεταφορά ωρίµων ευκαρυωτικών mRNA, στη µετάφρασή τους και
στην αποικοδόµησής τους, ελέγχοντας έτσι την σταθερότητα των mRNAs και κατ’
επέκταση τον ρυθµό της πρωτεϊνοσύνθεσης. Δυναµικές αλλαγές στο µήκος των poly(A)
ουρών των mRNAs, καταλύονται από σηµαντικά ένζυµα, γνωστά ως αποαδενυλάσες.
Προηγούµενη δουλειά από την ερευνητική µας οµάδα, έχει ταυτοποιήσει µια καινούργια
εξωριβονουκλεάση που κωδικοποιείται από το parn-παράλογο γονίδιο pnldc1, στον
άνθρωπο. Το γονίδιο αυτό, παράγει δύο πρωτεϊνικές ισοµορφές µέσω εναλλακτικού
µατίσµατος ενώ και οι δύο παρουσιάζουν ενεργότητα αποαδενυλάσης. Εκτενής ανάλυση
της έκφρασης του γονιδίου pnldc1 σε διάφορους τύπους ιστών ποντικού, καθώς και σε
κυτταρικές σειρές αποκάλυψε σηµαντική έκφρασής της, κυρίως στους όρχεις και σε
εµβρυικά βλαστικά κύτταρα, γεγονός που υποδεικνύει πιθανή εµπλοκή της PNLDC1 σε
διαδικασίες ανάπτυξης και διαφοροποίησης. Σύγκριση των ανθρώπινων ισοµορφών µε
την PNLDC1 του ποντικού, έδειξε ότι η πρωτεΐνη από το ποντίκι είναι παρόµοια µε την
δεύτερη και µεγαλύτερη ισοµορφή του ανθρώπου, αποτελούµενες και οι δύο από 531
αµινοξέα. Στη παρούσα µελέτη, κλωνοποιήσαµε, εκφράσαµε και αποµονώσαµε την
PNLDC1 αποαδενυλάση από το ποντίκι. Κινητική ανάλυση χρησιµοποιώντας διάφορα
υποστρώµατα RNA έδειξε πως η mPNLDC1 παρουσιάζει παρόµοιο βιοχηµικό προφίλ µε
την οµόλογη ανθρώπινη πρωτεΐνη. Επιπροσθέτως, η mPNLDC1 εξετάσθηκε ως προς την
υποκυτταρική της τοποθέτηση και κατανοµή, συγκριτικά µε αυτή του ανθρώπου.
Περαιτέρω µελέτες συνεχίζονται από την ερευνητική µας ο µάδα µε σκοπό την
αποσαφήνιση του λειτουργικού ρόλου της mPNLDC1 στην ανακύκλωση συγκεκριµένων
mRNAs τα οποία πιθανότατα ελέγχουν την διαφοροποίηση εµβρυικών βλαστικών
κυττάρων.
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MOUSE PNLDC1 DEADEDENYLASE EXHIBITS SIMILAR BIOCHEMICAL
PROPERTIES TO ITS HUMAN HOMOLOG
Shaukat athanasios-Nasir, Skeparnias Ilias, Anastasakis Dimitrios, Stathopoulos
Constantinos
Department of Biochemistry, School of Medicine, University of Patras, 26504 Patras
The 3’ polyadenylation represents an essential post-transcriptional modification with
crucial roles in mature eukaryotic mRNA transport, translation and degradation providing
widespread means of controlling protein production and mRNA stability. Dynamic
changes of the lengths of mRNA poly(A) tails are catalyzed by important enzymes,
known as deadenylases. Previous work from our group has identified a novel
exoribonuclease encoded by the parn paralog gene pnldc1, in human. This gene produces
two protein isoforms through alternative splicing and both isoforms exhibit deadenylase
activity, as predicted. An extensive qRT-PCR screening for pnldc1 expression in various
mouse tissue types, as well as cell lines revealed major expression of pnldc1 mainly in
testis and embryonic stem cells indicating a possible role of PNLDC1 during
differentiation and development. Comparison of the human isoforms with the mouse
PNLDC1 indicated that the mouse homolog is similar to the longest second human
isoform, and both consist of 531 aa. In this study we cloned, expressed and purified the
mouse PNLDC1 enzyme. Kinetic analysis using various RNA substrates showed that
mPNLDC1 exhibits a similar biochemical profile to that of hPNLDC1, showing the same
preferences and substrate specificity. In addition, the mPNLDC1 was examined for its
subcellular localization and distribution in comparison to its human homolog. Further
studies are ongoing by our group to decipher the functional role of mPNLDC1 on specific
mRNAs turnover which possibly control the fate of embryonic stem cells differentiation.
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ΟΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΚΑΡΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ
ΜΙΤΟΓΟΝΟ ΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΛΕΙΑ ΜΥΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ
Σταµατίου Ροδόπη 1, Παρασκευά Ευφροσύνη 1, Βασιλάκη Άννα 2, Χατζηευθυµίου
Αποστολία 1
1/Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρικό Τµήµα, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πανεπιστηµίου 3,
ΒΙΟΠΟΛΙΣ, Λάρισα,41500- 2/Εργαστήριο Φαρµακολογίας, Ιατρικό Τµήµα, Πανεπιστήµιο
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Σε χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού, όπως άσθµα και χρόνια αποφρακτική
πνευµονοπάθεια, εµφανίζεται συχνά αναδιαµόρφωση του τοιχώµατος των αεραγωγών,
που συνπεριλαµβάνει πολλαπλασιασµό των λείων µυϊκών ινών (ΛΜΙ). Οι παθήσεις
αυτές χαρακτηρίζονται από βρογχοσύσπαση, και οι ανταγωνιστές των µουσκαρινικών
υποδοχέων αποτελούν συνήθη θεραπεία για την αντιµετώπισή της. Οι µουσκαρινικοί
ανταγωνιστές µπορούν να συνδεθούν αλλοστερικά µε τον υποδοχέα και να επηρεάσουν
τη λειτουργία του. Σκοπός της µελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης των
µουσκαρινικών ανταγωνιστών στον πολλαπλασιασµό των ΛΜΙ. Μελετήθηκε η επίδραση
του µη ειδικού ανταγωνιστή, ατροπίνη και του ανταγωνιστή των M2 µουσκαρινικών
υποδοχέων, γκαλαµίνη, στον πολλαπλασιασµ ό ΛΜΙ τραχείας κουνελιού. Ο
πολλαπλασιασµός των ΛΜΙ εκτιµήθηκε µε την ενσωµάτωση της ραδιενεργού θυµιδίνης
και τη µέθοδο Cell Titer AQueus One Solution. Η εµπλοκή των µονοπατιών της ΡΙ3Κ και
των ΜΑΡΚ µελετήθηκε µε τους αναστολείς LY294002 και PD8905, αντίστοιχα. Η
επώαση ΛΜΙ, που καλλιεργήθηκαν αρχικά απουσία ορού για 24h, µε 1nM-10mM
ατροπίνης ή γκαλαµίνης για 24h αύξησε την ενσωµάτωση της ραδιενεργού θυµιδίνης
στις ΛΜΙ. Παρόµοια µιτογόνο δράση είχε η γκαλαµίνη (10mM) και σε ΛΜΙ µε συσταλτό
φαινότυπο, δηλαδή ΛΜΙ που διαφοροποιήθηκαν σε συσταλτές µετά από καλλιέργεια για
7 ηµέρες σε υλικό απουσία ορού. Η γκαλαµίνη (10mM) δεν ανέστειλε τον
πολλαπλασιασµό των ΛΜΙ που προκάλεσαν οι µουσκαρινικοί αγωνιστές ακετυλοχολίνη
(10µM) ή καρβαχόλη (300nM) ούτε εµφάνισε συνεργική δράση µε τους παραπάνω
παράγοντες. Παρόµοια η γκαλαµίνη δεν εµφάνισε συνεργική µιτογόνο δράση µε τον ορό
(1% ή 10% FBS). Η παρουσία LY294002 (20µΜ) ή PD98059 (100µΜ) στο υλικό της
καλλιέργειας ανέστειλε την µιτογόνο δράση της γκαλαµίνης. Συµπερασµατικά, οι
µουσκαρινικοί ανταγωνιστές, απουσία αγωνιστή, εµφανίζουν µιτογόνο δράση στις ΛΜΙ
του αναπνευστικού που µεσολαβείται από τα σηµατοδοτικά µονοπάτια της ΡΙ3Κ και των
ΜΑΡΚ.
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ANTAGONISTS OF THE MUSCARINIC RECEPTORS HAVE A MITOGENIC
EFFECT ON AIRWAY SMOOTH MUSCLE CELLS
Stamatiou Rodopi 1, Paraskeva Efrosyni 1, Vasilaki Anna 2, Hatziefthimiou
Apostolia 1
1/Physiology Laboratory, Medical Departmet, University of Thessaly, 3 Panepistimiou
str, BIOPOLIS, Larissa, 41500-2/Pharmacology Laboratory, Medical Department,
University of Thessaly, 3 Panepistimiou str, BIOPOLIS, Larissa, 41500
In chronic airway diseases, such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease
airway remodelling usually appears, which includes, among others smooth muscle (SM)
proliferation. These diseases are characterized by bronchial contraction and muscarinic
receptor antagonists are a usual treatment. Muscarinic antagonists can allostericaly
connect to the receptor and affect its function. The purpose of this study was to examine
the effect of muscarinic antagonists on SM proliferation. The effect of the non-specific
antagonist, atropine and of the M2 muscarinic receptor antagonist, gallamine on the
rabbit tracheal SM proliferation, was studied. SM proliferation was estimated by
incorporation of radioactive thymidine and the Cell Titer AQueus One Solution method.
The involvement of the ΡΙ3Κ and ΜΑΡΚ pathways was studied with the use of the
inhibitors LY294002 and PD8905, respectively. SM incubation, that were serum starved
for 24h, with 1nM-10mM atropine or gallamine for 24h increased the radioactive
thymidine incorporation. Similar mitogenic effect had gallamine (10mM) in SM
expressing contractile phenotype, therefore SM that were differentiated in the contractile
phenotype after 7 day incubation in serum free medium. Gallamine (10mM) did not
inhibit SM proliferation induced by muscarinic agonists acetylocholine (10µM) or
carbachol (300nM), or did not have any synergetic effect with the above mentioned
agonists. Similarly, gallamine did not have any synergetic mitogenic effect with fetal
bovine serum (1% ή 10% FBS), as well. Both the presence of LY294002 (20µΜ) and
PD98059 (100µΜ) in the culture medium inhibited the gallamine induced proliferation.
In conclusion, muscarinic antagonists, in the absence of any agonist, have a mitogenic
effect on airway SM which is mediated by the ΡΙ3Κ and the ΜΑΡΚ signaling pathways.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΠΑΪΝΩΝ 1 & 2 ΣΤΗΝ ΠΩΡΩΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Σταµούλη Λεµονιά1, Σιδηρόπουλος Κοσµάς2, Βασιλόπουλος Γιάννης1,
Γαλλιοπούλου Ελένη1, Σαραφίδου Θεολογία1, Ιακωβίδου-Κρίτση Ζαφειρούλα2
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΣΚΟΠΟΣ: Οι καλπαΐνες αποτελούν µια οικογένεια υψηλά συντηρηµένων πρωτεασών
κυστεΐνης που ενεργοποιούνται µετά από σύνδεση µε ιόντα ασβεστίου. Πρωτεάσες
παρόµοιες µε τις καλπαΐνες έχουν εντοπιστεί σε µεγάλο εύρος οργανισµών και
συµµετέχουν σε ποικίλες κυτταρικές λειτουργίες διαδραµατίζοντας ένα πολύ σηµαντικό
ρόλο ως ρυθµιστές πολλών ενδοκυτταρικών µορίων και µονοπατιών. Όσον αφορά στον
οστίτη ιστό, συµβάλλουν στη ρύθµιση της οστικής αναδόµησης µέσω της ρύθµισης της
ισορροπίας οστεοβλαστών /οστεοκλαστών και συνεπώς στη διαµόρφωση της οστικής
πυκνότητας. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει τη συσχέτισή τους µε παθολογικές
καταστάσεις µεταβολισµού των οστών, όπως την οστεοπόρωση. Στην παρούσα µελέτη,
µε βάση το ρόλο των καλπαϊνών, µελετήθηκε η πιθανή συσχέτιση των επιπέδων
έκφρασης των καλπαϊνών 1 & 2 στην πώρωση κατάγµατος µακρών οστών επίµυος.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Στη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν 17 ζεύγη τεµαχίων µηριαίου
οστού ανήλικων και ενήλικων επίµυων. Το κάθε ζεύγος περιελάµβανε οστικό τεµάχιο
µετά από κάταγµα της διάφυσης και παραµονή 24h ή 24d µετά το κάταγµα και τεµάχιο
από το αντίστοιχο ετερόπλευρο φυσιολογικό άκρο. Αποµονώθηκαν οι ολικές πρωτεΐνες
από τα οστικά αυτά δείγµατα και εκτιµήθηκε µε ELISA η έκφραση των καλπαϊνών 1 &
2. Η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε το πρόγραµµα SPSS 14,
χρησιµοποιώντας το mann-whitney τεστ (p≤0.05). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την
ανάλυση των αποτελεσµάτων δεν προέκυψε στατιστικά σηµαντική διαφορά στα επίπεδα
έκφρασης των καλπαϊνών 1 & 2, τουλάχιστον για τους συγκεκριµένους χρόνους
πώρωσης του κατάγµατος που µελετήθηκαν (P>0.05). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα
πιλοτική µελέτη, παρά την απουσία διαφοράς στα επίπεδα έκφρασης των καλπαϊνών,
υποδεικνύει ότι για την διερεύνηση της δράσης των καλπαϊνών στην πώρωση
καταγµάτων αλλά και για την εξαγωγή περεταίρω συµπερασµάτων όσον αφορά
παθοφυσιολογικές καταστάσεις όπως η οστεοπόρωση θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν
περισσότερα χρονικά διαστήµατα µετά το κάταγµα καθώς και µεγαλύτερος αριθµός
ποντικών ώστε να µειωθεί το µεγάλο εύρος της τυπικής απόκλισης που παρατηρήθηκε.
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THE ROLE OF CALPAIN 1&2 IN FRACTURE HEALING
Stamouli Lemonia1, Sidiropoulos Kosmas2, Vassilopoulos Giannis1, Galliopoulou
Eleni1, Sarafidou Theologia1, Iakovidou-Kritsi Zafeiroula2
UNIVERSITY OF THESSALY
The calpain super-family consists of a number of highly conserved cysteine proteases that
are activated after binding to calcium ions (calcium-dependent). Proteases similar to
calpains (Calpain-like proteases) have been identified in a wide range of organisms and
are involved in various cellular functions having a very important role in modulating
many intracellular molecules and pathways. When it comes to the bone tissue, the calpain
system seems to participate in the process of bone remodelling by regulating the
equilibrium between osteoblasts and osteoclasts, thus the construction of bone density,
something that also indicates their correlation with pathological conditions in bone
metabolism, such as osteoporosis. In this study, we investigated the existence of a
possible association between the expression levels of calpain 1 & 2 in fracture healing of
mice long bones. In detail, we isolated the total protein from the long bones of mice (both
immature and mature) with or without fracture at different times after the induction of the
fracture. The estimation of the concentration of calpain in each sample was performed by
ELISA. Analysis of the results showed no statistical difference between the levels of
expression of calpain 1 and 2, at least for specific time-points we have studied. By adding
more time-points and larger numbers of mice, in order to reduce the wide variation in
standard deviation, it may be useful in understanding of calpain’s activity and role in
healing fractures.
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ΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ GPCRs ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
Σταυρουλάκη Γεωργία Δ., Μπαλτούµας Φώτης Α., Θεοδωροπούλου Μαργαρίτα Κ.,
Οικονοµίδου Βασιλική Α., Χαµόδρακας Σταύρος Ι.
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο
Αθηνών ,Πανεπιστηµιούπολη, Αθήνα 157 01
Οι συζευγµένοι µε G-πρωτεΐνες υποδοχείς (GRCRs) αποτελούν το µεγαλύτερο σύνολο
µεµβρανικών υποδοχέων στον άνθρωπο, αποτελούµενο από περισσότερους από 800
υποδοχείς. Ωστόσο, ο καθορισµός της δοµής τους µε πειραµατικές µεθόδους είναι
δύσκολος µε αποτέλεσµα να υπάρχουν πειραµατικά προσδιορισµένες δοµές για 25 µόνο
υποδοχείς. Παρά την ύπαρξη της κοινής τοπολογίας των 7 διαµεµβρανικών α-ελίκων και
του εξωκυττάριου αµινοτελικού άκρου, οι GPCRs εµφανίζουν ποικιλοµορφία ως προς
τον υποκαταστάτη που προσδένουν , και συµµ ετέχουν σε πληθώρα σηµ αντικών
µεταγωγικών µονοπατιών, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην εύρυθµη λειτουργία του
οργανισµού. Ο ρόλος τους τους καθιστά κύριους φαρµακευτικούς στόχους, µε συνέπεια
το 40% των σύγχρονων φαρµάκων να στοχεύει σε GPCRs και, συνεπώς, η µελέτη τους
παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον . Ως µονονουκλεοτιδικοί πολυµορφισµοί (SNPs)
ορίζονται οι κληρονοµήσιµες αντικαταστάσεις ενός νουκλεοτιδίου σε άτοµα ενός
πληθυσµού, όταν εµφανίζονται µε συχνότητα µεγαλύτερη του 1% σε ένα πληθυσµό.
Όταν οι SNPs οδηγούν σε αλλαγή ενός αµινοξέος ονοµάζονται παρερµηνεύσιµοι
(missense) και σε ορισµένες περιπτώσεις συσχετίζονται µε ασθένειες (pathogenic). Η
παρούσα εργασία στοχεύει στη δηµιουργία µοντέλων για GPCRs που εµφανίζουν
παρερµηνεύσιµους SNPs και σχετίζονται µε παθογένειες ενώ δεν έχουν ‘λυθεί’
πειραµατικά, καθώς και την σύγκρισή τους, µε τα µοντέλα των φυσικού τύπου
υποδοχέων, για την παρατήρηση τυχόν στερεοδιαταξικών αλλαγών. Συγκεκριµένα, έγινε
η συλλογή των πειραµατικά προσδιορισµένων τρισδιάστατων δοµών από την βάση
δεδοµένων PDB, καθώς και των αλληλουχιών των υποδοχέων-στόχων από την
UniProtKB/SwissProt. Ακολούθως, δηµ ιουργήθηκαν µοντέλα, µέσω οµ όλογης
προτυποποίησης, τα οποία ελέγχθηκαν ως προς την ποιότητά τους. Επίσης, έγινε έλεγχος
στα µοντέλα που περιείχαν SNPs, σε σύγκριση µε αυτά των φυσιολογικών υποδοχέων,
για στερεοδιαταξικές αλλαγές. Μελλοντικός στόχος της εργασίας είναι η δηµιουργία
µοντέλων για περισσότερους υποδοχείς, καθώς και η περαιτέρω βελτιστοποίηση των ήδη
υπαρχόντων µοντέλων.
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός Έργου 09SYN- 13-999).
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STRUCTURAL STUDIES OF GPCRs USING COMPUTATIONAL METHODS
Stavroulaki Georgia D., Baltoumas Fotis A., Theodoropoulou Margarita C.,
Iconomidou Vasiliki A., Hamodrakas Stavros J.
Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens,
Panepistimiopolis, Athens 157 01
G-protein coupled receptors (GPCRs) constitute the largest group of membrane receptors
in humans, with more than 800 known genes. However, the experimental determination
of their structure is extremely difficult, and as a result 3D structures for only 25 receptors
are available. Even though, a conserved motif of 7 transmembrane α-helices is present in
all GPCRs, these proteins differ greatly in terms of ligand binding and physiological
functions, responding to signals like hormones, odors and neurotransmitters. As a result
of the great variety and the importance of their biological role, almost 40% of all
prescription drugs on the market target GPCRs. Single nucleotide polymorphisms (SNPs)
are inherited single nucleotide substitutions among individuals of a species and are
defined as such when they occur at a rate greater than 1% in a population. When the
SNPs result to an amino acid substitution, they are called missense SNPs and, in some
cases, they are reported to be associated with disease (pathogenic SNPs). The aim of this
work was the construction of structural models for GPCRs on which missense pathogenic
SNPs appear. Different models were created for the receptors with and without their
SNPs, and these models were compared, in order to gain insights regarding
conformational changes caused by these amino acid substitutions. Specifically, high
quality GPCR 3D structures were retrieved from PDB, in order to use them as templates,
and the sequences of the target receptors were retrieved from UniProtKB/SwissProt.
Using homology modeling, models for both wild type and mutant receptors were
generated and their quality was validated. Subsequently, wild type models were
compared with the mutant ones, in order to find differences between them. Our future
goals include the creation of models for more GPCRs, as well as, the optimization of the
existing ones.
This research has been co-financed by the European Union (European Regional Development
Fund – ERDF) and Greek national funds through the Operational Program “Competitiveness
and Entrepreneurship” of the National Strategic Reference Framework (NSRF) (Project code
09SYN- 13-999).
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΕΡΜΑ
Στέφη Α.Λ.1, Φραγκοπούλου Α.Φ.1, Μαντά Α.Κ.1, Σκουρολιάκου Α.2, Κυριαζή Μ.3,
Ράλλης Μ.3, Κατσαρού Α.4, Μαργαρίτης Λ.Χ.1
1Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών , Πανεπιστηµιόπολη, Ιλίσια , Τ.Κ. 15784 - 2/Τµήµα Μηχανικών
Ενεργειακής Τεχνολογίας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Αθήνας, Αθήνα, T.K. 12210 3/Τοµέας Φαρµακευτικής Τεχνολογίας, Τµήµα Φαρµακευτικής, Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών , Πανεπιστηµιόπολη, Ιλίσια , Τ.Κ. 15784 - 4/Τµήµα Δερµατολογίας,
Νοσοκοµείο Α. Συγγρός, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Δεδοµένης της ραγδαίας εξάπλωσης των συσκευών ασύρµατης τεχνολογίας, η ανησυχία
του κοινού έχει αυξηθεί για τις πιθανές επιδράσεις της µη ιονίζουσας ηλεκτροµαγνητικής
ακτινοβολίας (ΗΜΑ) που εκπέµπουν. Ο µεγαλύτερος ιστός του ανθρωπίνου σώµατος
είναι το δέρµα και δέχεται οποιαδήποτε µορφή ακτινοβολίας, ιδιαίτερα µη ιονίζουσα που
είναι διεισδυτική. Συγκεκριµένα, κατά την συνοµιλία µε το κινητό τηλέφωνο, έχοντας το
ακουστικό στο αυτί, στο χέρι ή στην τσέπη, τα επιδερµικά κύτταρα εκτίθενται
καθηµερινά σε ΗΜΑ για µεγάλο χρονικό διάστηµα και από µικρή απόσταση. Στόχος της
παρούσας µελέτης είναι να διερευνηθούν οι πιθανές αλλαγές στις ιδιότητες του δέρµατος
και των κυττάρων αυτού µετά από έκθεση του δεξιού βραχίονος εθελοντριών ηλικίας
20-30 ετών για 30 λεπτά σε ακτινοβολία κινητού τηλεφώνου. Ως µάρτυρες
χρησιµοποιήθηκαν είτε ο δεξιός βραχίονας είτε το συµµετρικό σηµείο του αριστερού
βραχίονος πριν από την έκθεση ανάλογα µε την παράµετρο που µελετήσαµε. Τα επίπεδα
διαδερµικής απώλειας ύδατος (TEWL) µετρήθηκαν µε το όργανο Tewameter, της
µελανίνης µε το Corneometer και της ερυθρότητας µε το Mexameter. Μετά το τέλος της
έκθεσης έγινε λήψη δείγµατος της κεράτινης στοιβάδας µε κολλητικές ταινίες προς
περαιτέρω µελέτη του οξειδωτικού δυναµικού της επιδερµίδας. Τα αποτελέσµατα
αποκάλυψαν στατιστικά σηµαντική αύξηση στα επίπεδα διαδερµικής απώλειας ύδατος, η
οποία µπορεί να είναι ενδεικτική της επαγωγής οξειδωτικού στρες, ενώ τα επίπεδα
µελανίνης και ερυθρότητας δεν παρουσίασαν διαφορά µεταξύ του εκτιθέµενου και µη
εκτιθέµενου δέρµατος. Σε εξέλιξη βρίσκονται πειράµατα µέτρησης των επιπέδων
ελευθέρων ριζών οξυγόνου (ROS) στα ληφθέντα δείγµατα.
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό
Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – MIS 375784 – Βιολογικές επιπτώσεις µη ιονίζουσας
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας: µια διεπιστηµονική προσέγγιση µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον
ΛΧΜ.
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MOBILE PHONE ELECTROMAGNETIC RADIATION IMPACT ON HUMAN
SKIN
Stefi A.L.1, Fragopoulou A.F.1, Manta A.K.1, Skouroliakou A.2, Kyriazi M.3, Rallis
M.3, Katsarou A.4, Margaritis L.H.1
1/Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens,
Athens, Panepistimiopolis 15784, Greece - 2/Department of Energy Technology
Engineering, Technological Educational Institute of Athens, 12210 Athens, Greece - 3/
Department of Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, National and
Kapodistrian University of Athens, Panepistimiopolis 15784 Athens, Greece - 4/
Department of Dermatology, A. Sygros Hospital, University of Athens, Greece
The daily use of the new wireless technology seems to be a widespread phenomenon of
our era. Human skin is considered to be the largest human tissue and receives every type
of radiation including non ionizing electromagnetic radiation (EMR) which is very
penetrative. Particularly, during a mobile phone call, human skin and its cells therein are
daily exposed to EMR for many minutes and at low distance. The main aim of our
present ongoing research is to unravel any possible changes on human skin parameters
that could be the result of mobile phone exposure. Thus, part of the right arm of female
volunteers 20-30 years old was exposed for 30 minutes to GSM 1800 MHz mobile phone
radiation. Either the right arm itself or the symmetrical part of the left arm before the
exposure were used as controls depending on the parameter studied. Transepidermal
water loss (TEWL) was measured by the Tewameter, redness by the Mexameter and
melanin by the Corneometer. At the end of the exposure epidermal cells strippings were
also taken in order to evaluate possible effects on the oxidative stress potential of the
human skin. Our so far results show a statistically significant increase on the TEWL
levels, which may be indicative of oxidative stress induction, while melanin and redness
levels seem to be unaffected. Reactive Oxygen Species (ROS) levels measurement is
under analysis
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund – ESF) and
Greek national funds through the Operational Program Education and Lifelong Learning of the
National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: THALES.
Investing in knowledge society through the European Social Fund. UoA- MIS 375784 –
Biological effects of non-ionizing electromagnetic fields: a multidisciplinary approach
coordinated by L.H.M
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΛΣΙΤΟΝΙΝΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΥΕΛΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ CRP ΚΑΙ ΤΟ
ΣΤΑΤΙΚΟ ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑ ΝΕΦΡΩΝ 99m TC- DMSA
Σωτηροπούλου Ροδόπη1, Μάρκου Μάρκος1, Βάτσιου Σοφία2, Μπέντη Δάφνη2,
Δαρούση Σµάρω2, Ράντος Βασίλειος2, Καφκούτσου Αλέξια-Λυδία2, Γιαµουστάρης
Αθανάσιος1, Τσαρτσαράκης Αντώνιος1, Ζησιµόπουλος Αθανάσιος1
1 /Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη-2/ Σχολή
Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η συµπτωµ ατική µικροβιουρία είναι η πιο συχνή πάθηση του
ουροποιητικού. Λόγω της σοβαρότητας απαιτούνται µέθοδοι για την έγκαιρη και ακριβή
διάγνωση της. ΣΚΟΠΟΣ. Η µελέτη των τιµών της προκαλσιτονίνης του ορού ως δείκτη
φλεγµονής και προγνωστικού παράγοντα στην εξέλιξη της νόσου σε σύγκριση µε την Cαντιδρώσα πρωτεΐνη και το σπινθηρογράφηµα νεφρών µε 99mTc -DMSA, σε παιδιά µε
πυελονεφρίτιδα. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ. Μελετήσαµε 87 παιδιά ( 53 κορίτσια και
34 αγόρια) µέσης ηλικίας 11±6 έτη µε συµπτώµατα πυελονεφρίτιδας, της Παιδιατρικής
Πανεπιστηµιακής Κλινικής. Πραγµατοποιήθηκε αιµοληψία για προσδιορισµό της
προκαλσιτονίνης µε ανοσοχρωµατογραφική δοκιµασία, στο εργαστήριο της Πυρηνικής
Ιατρικής και της CRP του ορού την πρώτη µέρα της εισαγωγής και στην 3-7 ηµέρα
νοσηλείας. Επιπλέον διενεργήθηκε σπινθηρογράφηµα νεφρών µε 99m Tc –DMSA το
πρώτο τριήµερο της έναρξης των συµπτωµάτων. Σε θετικό σπινθηρογραφήµα,
επαναλήφθηκε µετά από έξι µήνες για έλεγχο της επούλωσης ή µη. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
58 παιδιά παρουσίασαν αυξηµένες τιµές PCT σε διαδοχικές µετρήσεις. Μετά τη
θεραπεία η τιµή της έπεσε στα φυσιολογικά σε 50, ενδεικτικό της αποτελεσµατικότητας
της θεραπείας, ενώ σε 8 οι τιµές παρέµειναν υψηλές, ενδεικτικό επιβάρυνσης (σηψαιµία).
Σε αυτά η PCT επανήλθε στα φυσιολογικά µετά από αλλαγή θεραπείας. Οι τιµές της
CRP ήταν υψηλές και παρέµειναν µετά από τη θεραπεία. 34 παιδιά παρουσίασαν θετικό
σπινθηρογράφηµα µε φλοιϊκά ελλείµµατα απεικόνισης. Μετά από ένα εξάµηνο, 30
παιδιά επανέλαβαν το σπινθηρογράφηµ α και 24 παρουσίασαν επούλωση των
ελλειµµάτων (ίαση), ενώ 6 παρουσίασαν µόνιµες βλάβες, 5 από αυτά είχαν εµµένουσες
τιµές PCT (σηψαιµία). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Το σπινθηρογράφηµα είναι εξέταση εκλογής
διάγνωσης της πυελονεφρίτιδας και σε συνδυασµό µε την PCT αυξάνει την ειδικότητα
του. Η PCT είναι πιο ευαίσθητη στην εκτίµηση της σοβαρότητας της πυελονεφρίτιδας
συγκριτικά µε την CRP και αξιοποιείται ως προγνωστικός παράγοντας σηψαιµίας ,στην
έγκαιρη ανάδειξη του αποτελέσµατος της θεραπείας και στην παρακολούθηση των
ασθενών.
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STUDY OF SERUM PROCALCITONIN AS INDICATOR INFLAMMATION IN
CHILDREN SUFFERING FROM PYELONEPHRITIS. COMPARISON WITH
THE CRP AND THE STATIC RENAL SCINTIGRAPHY 99mTc -DMSA
Sotiropoulou Rodopi1, Markou Markos1, Vatsiou Sofia2, Mpenti Dafni2, Darousi
Smaro2, 2 Rantos Vasilios2, Kafkoutsou Aleksia-Lidia2, Giamoustaris Athanasios1,
Tsartsarakis Antonis1, Zissimopoulos Athanasios1
1/ Laboratory of Nuclear Medicine , Medical School , Democritus University of Thrace ,
Alexandroupolis- 2/ School of Molecular Biology and Genetics , Democritus University
of Thrace , Alexandroupolis
INTRODUCTION. Symptomatic bacteriuria is the most common disease of the urinary
tract. Due to the severity, methods are required for early and accurate diagnosis. AIM.
The study of procalcitonin serum values as an index of inflammation and prognostic
factor in disease progression compared to C- reactive protein and renal scintigraphy with
99mTc-DMSA, in children suffering from pyelonephritis. PATIENTS AND METHODS.
We studied 87 children (53 girls and 34 boys) with average age 11 ± 6 years old with
symptoms of pyelonephritis, of Pediatrics University Clinic. We took blood samples for
determination of procalcitonin with immunochromatographic assay, in the laboratory of
Nuclear Medicine and CRP serum on the first day of intake and then at 3-7 days of
hospitalization. Moreover we performed renal scintigraphy with 99mTc-DMSA on the
first three days of symptoms onset. In positive scintigraphy we repeated the process after
six months to check the healing or not. RESULTS. 58 children had elevated PCT in
consecutive measurements. After treatment the value dropped to normal in 50, indicative
of the effectiveness of treatment, while in 8 values remained high, indicating charge
(septicemia). In these, the PCT returned to normal after changing therapy. Values of CRP
was high and remained after treatment. 34 children had positive scintigraphy imaging
cortical deficits. After six months, 30 children repeated the scan and 24 showed healing
deficits (cure), 6 had permanent damage, while 5 of them had persistent values PCT
(septicemia). CONCLUSIONS. Scintigraphy is the diagnostic test of choice for
pyelonephritis and in conjunction with PCT it increases its specificity. PCT is more
sensitive in assessing the gravity of pyelonephritis compared to CRP, and is used as a
prognostic factor in septicemia, the timely emergence of treatment outcome and
monitoring of patients.
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΛΑΚΚΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΩΤΕΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΛΑΝΟΪΔΙΝΕΣ
Τακαρδάκη Άννα1, Σαµαράς Πέτρος2, Παπαδόπουλος Αθανάσιος Ι.1
1/Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΣΘΕ ΑΠΘ - 2/
Τµήµα Τεχνολογίας Τροφίµων, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Σίνδος
Οι µελανοϊδίνες αποτελούν προϊόντα συµπύκνωσης σακχάρων και αµινοξέων, της µη
ενζυµικής αντίδρασης Maillard µεταξύ αµινοµάδων και καρβονυλιοµάδων. Απαντώνται
στα τρόφιµα, στα ποτά και ως απόβλητα αποστακτηρίων και βιοµηχανιών αγροτικών
κυρίως προϊόντων όπως βιοµηχανία ζάχαρης και προϊόντων ζύµωσης από όπου
αποβάλλονται σε τεράστιες ποσότητες. Παρουσιάζουν εµπορικό, διατροφικό,
τοξικολογικό ενδιαφέρον εξαιτίας του ρόλου που παίζουν στην ποιότητα των τροφίµων,
ως χρωστικά και αρωµατικά πρόσθετα ή παράγωγα. Στα ποτά και σε προϊόντα
αρτοποιίας όπως καφές, σκούρα µπύρα, µελάσα παρουσιάζουν αντιοξειδωτική ,
αντιαλλεργιογόνο, αντιµικροβιακή και κυττοτοξική δράση. Η αποικοδόµησή τους, ως
βιοπολυµερή αµινο-καρβονυλικών ενώσεων, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εξαιτίας της
δοµικής τους περιπλοκότητας, του σκούρου χρώµατός τους και της χαρακτηριστικής
οσµής τους δηµιουργούν ιδιαίτερα επικίνδυνους, αδρανείς και επίµονους
περιβαλλοντικούς ρύπους στο υδάτινο και χερσαίο περιβάλλον, προκαλώντας σοβαρά
προβλήµατα όπως µείωση του φωτός, της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, του
διαθέσιµου οξυγόνου, της αλκαλικότητας του εδάφους, παρεµπόδιση της ανάπτυξης των
σπόρων. Παράλληλα αντιδρώντας µε διάφορα µεταλλικά στοιχεία του εδάφους
µεταβάλλουν τον βιογαιοχηµικό κύκλο πολλών συστατικών των φυσικών «µεταλλικών»
υδάτων. Έχει επιχειρηθεί µικροβιακή και χηµική αποικοδόµησή τους µε ποικίλα
αποτελέσµατα δίχως όµως µεγάλη επιτυχία. Εξαιτίας δε της τεράστιας ποσότητας µε την
οποία αποβάλλονται στο περιβάλλον καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας το
κόστος διαχείρισής τους. Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η δυνατότητα χρήσης
ενζύµων όπως λακκασών µε δράση υπεροξειδάσης και πρωτεασών βιοµηχανικής χρήσης.
Τα in vitro αποτελέσµατά µας, υποστηρίζουν πως τα ένζυµα αυτά προκαλούν περαιτέρω
αποικοδόµηση µελανοϊδινών σε βιοµ ηχανικά απόβλητα που έχουν ήδη υποστεί
αναερόβια επεξεργασία. Η τροφοδότηση δε βιοαντιδραστήρων µε ενζυµικά
επεξεργασµένο απόβλητο οδηγεί σε σηµαντική τροποποίηση της ποσότητας ή και της
ποιότητας των µικροοργανισµών που αναπτύσσονται στο εσωτερικό του αντιδραστήρα
όπως προκύπτει από µετρήσεις του χηµικά απαιτούµενου οξυγόνου (COD) αλλά και του
ρυθµού κατανάλωσης οξυγόνου από τους ζωντανούς οργανισµούς.
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A STUDY ON THE USE OF LACCASE AND PROTEASE IN TREATING A RICH
IN MELANOIDINS INDUSTRIAL WASTEWATER
Takardaki Anna1, Samaras Petros2, Papadopoulos Athanasios I.1
1/Laboratory of Animal Physiology, Dept Zoology, School of Biology, Faculty of Science,
Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki Greece - 2/Department of Food
Technology, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki, Sindos 574
00 Thessaloniki, Greece
Melanoidins are natural condensation products of sugar and amino acids produced by
non-enzymatic Maillard amino–carbonyl reaction taking place between the amino and
carbonyl groups in organic substances. They extensively exist in food products and drinks
but also in wastewaters released from distilleries and agro-based industries like sugar
production and fermentation industries which discharge large quantities in the
environment. They present commercial, nutritional and toxicological interest because of
their role in food quality, as coloring and flavor derivatives or additives. In drinks and
bakery products like coffee, dark beer and molasses they present antioxidant,
antimicrobial and cytotoxic activity. Their degradation, as amino-carbonyl biopolymers is
very recalcitrant. Due to their complex structure, dark brown color and characteristic odor
they produce hazardous, and persistent pollutants in aquatic and terrestrial environment,
causing serious problems such as reduction of light, photosynthetic activity, available
oxygen, soil alkanity and seed development. Meanwhile reacting with soil metallic
elements they are able to unsettle the biogeochemical cycle of many compounds in
natural metallic water. Chemical and microbial degradation attempted to reduce its
pollution load without remarkable results. On the other hand, the management cost is
very important due to the large discharged quantities. In the present study, we
investigated the possibility of using enzyme treatment such as laccase peroxidase and
proteases produced for industrial use. Our preliminary results in vitro indicate that when
applied on anaerobic treated industrial wastewaters, further melanoidin degradation is
caused. Feeding the enzymatically treated wastewater into a bioreactor leads to
significant alteration of the quality and quantity of microorganism population present as
judged by means of chemical oxygen demand levels (COD) and the living organisms
oxygen consumption rate which show significant modifications.
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ΟΙ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΟΙ ΔΙΑΥΛΟΙ ΧΛΩΡΙΟΥ 3 ΚΑΙ 4 ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ
ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΖΩΚΟΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΠΙΘΗΛΙΟ-ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ.
Τασιοπούλου Βασιλική1, Μαγουλιώτης Δηµήτριος1, Βαβουγιός Γεώργιος 2,
Λεµπέσης Ιωάννης1, Ρούκα Ερασµία1, Μολυβδάς Πασχάλης-Αδάµ3, Γουργουλιάνης
Κωνσταντίνος2, Χατζόγλου Χρυσή3, Ζαρογιάννης Σωτήριος3
1/Τµήµα Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λάρισα - 2/
Πνευµονολογική Κλινική, Τµήµα Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας, Λάρισα - 3/Εργαστήριο Φυσιολογίας, Τµήµα Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών
Υγείας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λάρισα
ΣΚΟΠΟΣ: Οι Ενδοκυττάριοι Δίαυλοι Χλωρίου (CLICs) είναι υπεύθυνοι για τη ρύθµιση
πολλαπλών κυτταρικών λειτουργιών. Οι CLICs έχουν βρεθεί να υπερεκφράζονται σε
διάφορες κακοήθειες, και ως εκ τούτου θεωρούνται επί του παρόντος ως δυνητικοί
στόχοι φαρµάκων. Ο κύριος σκοπός της µελέτης µας ήταν να αξιολογήσει τα επίπεδα
έκφρασης των γονιδίων CLIC 1-6 στο κακόηθες µεσοθηλίωµα του υπεζωκότα (KMY),
σε σύγκριση µε τους υγιείς µάρτυρες. ΜΕΘΟΔΟΣ: Χρησιµοποιήσαµε δεδοµένα
γονιδιακής έκφρασης από µία δηµόσια διαθέσιµη βάση δεδοµένων µικροσυστοιχιών
συγκρίνοντας κακόηθες µεσοθηλίωµα υπεζωκότα έναντι υγιών ιστών µε σκοπό να
διερευνήσουµε το προφίλ διαφορικής έκφρασης των CLIC 1-6. Η γονιδιακή έκφραση
θεωρήθηκε ότι είναι στατιστικά σηµαντική όταν p<0.05 συγκρίνοντας KMY εναντίον
υγιών µαρτύρων. Ο ρυθµός ψευδών ανακαλύψεων υπολογίστηκε και ακολούθησε
κατασκευάστηκε το διαδράστωµα των σηµαντικά διαφοροεκφραζόµενων γονιδίων.
Ακολούθησε ανάλυση λειτουργικού εµπλουτισµού γενετικών οντολογιών των στοιχείων
του διαδραστώµατος. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο MPM η γονιδιακή έκφραση των CLIC3
και CLIC4 ήταν σηµαντικά αυξηµένη συγκριτικά µε τους µάρτυρες (p=0.001 και
p<0.001, αντίστοιχα). Αντίθετα, η έκφραση των γονιδίων CLIC1, CLIC2 και CLIC5 δεν
εµφάνισε στατιστικά σηµαντική διαφορά. Ακόµη, βρήκαµε στατιστικά σηµαντική θετική
συσχέτιση µεταξύ της έκφρασης των γονιδίων CLIC3 και CLIC4 (p=0.0008 και
Pearson’s r=0.51). Επιπρόσθετα, η παλίνδροµη ανάλυση Deming αποκάλυψε µία θετική
συσχέτιση (p=0.0008) της έκφρασης των γονιδίων CLIC3 και CLIC4, η οποία δίνεται
από την εξίσωση CLIC4 = 4.42 CLIC3–10.1. Ο λειτουργικός εµπλουτισµός εδειξε οτι το
διαδράστωµα των CLIC3 και CLIC4 µεσολαβεί λειτουργίες που συντελούν στην
επιθηλιο-µεσεγχυµατική µετάβαση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα δεδοµένα της µελέτης µας
δείχνουν σηµαντική υπερέκφραση των γονιδίων CLIC3 και CLIC4 στο ανθρώπινο KMY.
Επίσης οι εκφράσεις των 2 γονιδίων έχουν γραµµική συσχέτιση και φαίνεται οτι
συµµετέχουν σε διαδικασίες επιθηλιο-µεσεγχυµατικής µετάβασης. Η προγνωστική αξία
των δύο γονιδίων απαιτεί περαιτέρω έρευνα.
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THE CHLORIDE INTRACELLULAR CHANNELS 3 AND 4 ARE
OVEREXPRESSED IN MALIGNANT PLEURAL MESOTHELIOMA AND
MEDIATE PROCESSES PERTINENT TO EPITHELIAL-MESENCHYMAL
TRANSITION.
Τasiopoulou Vasiliki1, Magouliotis Dimitrios1, Vavougios Georgios2, Lempesis
Ioannis1, Rouka Erasmia1, Molyvdas Paschalis-Adam3, Gourgoulianis
Konstantinos2, Hatzoglou Chrissi3, Zarogiannis Sotirios3
1/Faculty of Medicine, School of Health Sciences, University of Thessaly, Larissa - 2/
Department of Respiratory Medicine, University of Thessaly Medical School, BIOPOLIS,
Larissa 41500, Greece - 3/Department of Physiology, University of Thessaly Medical
School, BIOPOLIS, Larissa 41500, Greece
Background: Chloride Intracellular Channels (CLICs) are contributing to the regulation
of multiple cellular functions. CLICs have been found over-expressed in several
malignancies, and therefore they are currently considered as potential drug targets. The
goal of our study was to assess the gene expression levels of the CLIC’s 1-6 in malignant
pleural mesothelioma (MPM) as compared to controls. Methods: We used gene
expression data from a publicly available microarray dataset comparing MPM versus
healthy tissue in order to investigate the differential expression profile of CLIC 1-6. False
discovery rates were calculated and the intercatome of the significantly differentially
expressed CLICs was constructed and Functional Enrichment Analysis for Gene
Ontologies (FEAGO) was performed. Results: In MPM, the gene expressions of CLIC3
and CLIC4 were significantly increased compared to controls (p=0.001 and p<0.001
respectively). A significant positive correlation between the gene expressions of CLIC3
and CLIC4 (p=0.0008 and Pearson’s r=0.51) was found. Deming regression analysis
provided an association equation between the CLIC3 and CLIC4 gene expressions:
CLIC3 = 4.42 CLIC4–10.07. The FAEGO showed that the CLIC3 & CLIC4 interactome
mediates processes pertinent to epithelial-to-mesenchymal transition. Conclusions: Our
results indicate that CLIC3 and CLIC4 are over-expressed in human MPM. Moreover,
their expressions correlate suggesting that they either share common gene expression
inducers or that their products act synergistically. FAEGO showed that CLIC intercatome
might contribute to epithelial to mesenchymal transition. The diagnostic value of our
results remains to be investigated.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ (Astacus astacus,
L.) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ
Τζιούκας Ιωάννης, Καστρίτση-Καθαρίου Ιωάννα, Νεοφύτου Χρήστος,
Καραπαναγιωτίδης Ιωάννης
Εργαστήριο Ζωολογίας, Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,
Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Οδός Φυτόκου, 38446, Βόλος
Η ευγενής ή ευρωπαϊκή καραβίδα (Αstacus astacus) είναι ένα απειλούµενο είδος µε
υψηλή εµπορική αξία και η εντατική εκτροφή του στις ιδανικές περιβαλλοντικές
συνθήκες της χώρας µας µπορεί να αποτελέσει µια νέα πλουτοπαραγωγική πηγή µε
ταυτόχρονη προστασία του είδους αυτού . Η προσπάθειά µας εστιάστηκε στην
πειραµατική εκτροφή του σε ενυδρεία στο εργαστήριο τόσο µε φυσικές (πέστροφα,
καρότο, πεπόνι, πατάτα) όσο και τεχνητές δίαιτες (σύµπηκτα µε ή χωρίς ελκτικές ουσίες).
Στην τεχνητή διατροφή, τα σιτηρέσια ήταν ισοενεργειακά και ισοπρωτεινικά. Όλα τα ζώα
ταΐζονταν µία φορά καθηµερινά. Στο τέλος κάθε δίαιτας καταγράφονταν οι
µορφοµετρικές µετρήσεις των ζώων χωρίς να παρατηρηθούν στατιστικώς σηµαντικές
διαφορές. Η µέση θερµοκρασία στα ενυδρεία ήταν 19,2 ± 0,1°C. Η φωτοπερίοδος ήταν
12 ώρες ηµέρα και 12 ώρες σκοτάδι (L:D,12:12).. Το πείραµα είχε διάρκεια 97 ηµέρες.
Το µέσο ολικό βάρος και το µέσο ολικό µήκος αυξήθηκαν µε τη λήψη των φυσικών αλλά
και των τεχνητών σιτηρεσίων. Οι εκδύσεις των καραβίδων πραγµατοποιήθηκαν σε
αναµενόµενους φυσιολογικούς ρυθµούς καθ' όλη τη διάρκεια του πειράµατος ενώ τα ζώα
έβρισκαν καταφύγιο στις τεχνητές κατασκευές που είχαν τοποθετηθεί στα ενυδρεία µε
υλικά που προέρχονταν από το φυσικό τους βιότοπο.
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EXPERIMENTAL FEEDING OF THE EUROPEAN CRAY FISH (Astacus astacus,
L.) USING SEVERAL FEEDS
Tzioukas Ioannis, Castritsi- Catharios Jane, Neofitou Christos, Karapanagiotidis
Ioannis
Laboratory of Zoology,Department of Ichthyology and Aquatic Environment, Shool of
Agriculture, University of Thessaly, Fitoko Street, 38446, Volos
The noble or European crayfish (Αstacus astacus) is a threatened species of high
commercial value and its intensive feeding under the ideal environmental conditions in
our country may result to a new resource and to the simultaneous protection of this
species. Our effort was focused on the laboratory feeding within aquaria using both
natural (trout, carrot, melon, potato) and artificial feeds (pellets with attractive substances
or not). The artificial feeds were isoproteinic and isonitrogenous. All animals were fed
once a day. At the end of each diet the morphometric measurements of the animals were
recorded and statistically significant differences were not observed. The mean
temperature in the aquaria was 19,2 ± 0,1°C. The photoperiod was 12 h light and 12 h
dark (L:D,12:12). The experiment lasted 97 days. The average total weight and the
average total length were increased in both cases (natural and artificial feeds). The moults
of the animals were performed with expected normal rates during the experiment while
the animals were sheltered in the artificial constructions placed within the aquaria and
made with materials originated from their natural biotope.
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Η ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ
ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Τζούνακας Β.1, Γεωργατζάκου Χ.1, Βελέντζας Α.1, Βουλγαρίδου Α.2, Παπαγεωργίου
Ε.3, Σταµούλης Κ.4,5, Φουντουλάκη-Παπαρίζου Λ.5, Κριεµπάρδης Α.6, Αντωνέλου
Μ.1, Παπασιδέρη Ι.1
1/ Tοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών,
Πανεπιστηµιόπολις, 2/ Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος», Θεσσαλονίκη, 3/ Εργαστήριο
Πληροφορικής και Βιοστατιστικής, Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθήνας, 4/ Εθνικό
Κέντρο Αιµοδοσίας, 5/ Νοσοκοµειακή Υπηρεσία Αιµοδοσίας, ΓΝΝΠ, «Άγιος
Παντελεήµων», 6/ Εργαστήριο Αιµατολογίας και Αιµοδοσίας, Τµήµα Ιατρικών
Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθήνας
Κατά την αποθήκευσή τους σε τράπεζες αίµατος τα ερυθροκύτταρα υπόκεινται σε
δοµικές και βιοχηµικές µεταβολές (βλάβες αποθήκευσης), οι οποίες πιθανώς σχετίζονται
µε την ανάκτηση in vivo καθώς και µε αρνητικές συνέπειες της µετάγγισης. Παρότι οι
ακριβείς µηχανισµοί παραµένουν ασαφείς, η διακύµανση στην ποιότητα αποθήκευσης
του αίµατος ανάµεσα σε διαφορετικούς δότες θεωρείται σηµαντικός παράγοντας. Τα
εγγενή αιµατολογικά χαρακτηριστικά του δότη που σχετίζονται µε ιδιότητες των
ερυθροκυττάρων θα µπορούσαν να επηρεάσουν την πορεία της αποθηκευτικής βλάβης.
Η παρούσα µελέτη αποσκοπεί στην αξιολόγηση της διακύµανσης αιµατολογικών
χαρακτηριστικών µεταξύ αιµοδοτών και την πιθανή συσχέτιση µε την αποθηκευτική
βλάβη. Για το λόγο αυτό ελέγχθηκε το αιµατολογικό πρότυπο 137 υγιών αιµοδοτών, οι
οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια αιµοδοσίας. Για την εύρεση συσχετίσεων µεταξύ της
ποιότητας αποθήκευσης των ερυθροκυττάρων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του
δότη διεξήχθη συγκριτική µελέτη φρέσκου έναντι αποθηκευµένου αίµατος
χρησιµοποιώντας ερυθροκυτταρικές µονάδες από 8 δότες που εµφανίζουν υψηλή ή
χαµηλή αντιοξειδωτική ικανότητα in vivo. Η ανάλυση δικτύου των σχετικών
αλληλεπιδράσεων in vivo και ex vivo έδειξε ότι παράµετροι όπως οι MCHC, RDW και
οσµωτική ευθραυστότητα (MCF) έχουν κεντρικό ρόλο. Χαρακτηριστικά του αιµοδότη
όπως η εξωτερίκευση φωσφατιδυλοσερίνης, η παραγωγή µικροκυστιδίων κ.α.
εµφανίζουν αποθηκευτικά επίπεδα ευθέως ανάλογα των προ-αποθηκευτικών τιµών τους.
Τα εγγενή επίπεδα ουρικού οξέος του ορού και HbF συσχετίζονται µε βασικά
χαρακτηριστικά της αποθηκευτικής βλάβης. Συµπερασµατικά, η µεγάλη ετερογένεια που
παρατηρείται ανάµεσα στους αιµοδότες ενδέχεται να µην είναι ουδέτερη όσον αφορά
στην αποθηκευτική ικανότητα των ερυθροκυττάρων. Παρά την πολυπλοκότητα λόγω
ετερογένειας των αιµοδοτών, ποικίλες παράµετροι εµφανίζουν διακύµανση κατά τη
διάρκεια της αποθήκευσης η οποία είναι ανάλογη των επιπέδων τους ή των επιπέδων
άλλων παραµέτρων in vivo. Η διακύµανση στα επίπεδα ουρικού οξέος πιθανά προβλέπει,
σηµαντικές παραµέτρους οµοιόστασης των αποθηκευµένων ερυθροκυττάρων.

382

Proccedings of the 37th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences
Volos, May 21-23, 2015

VARIATION IN THE HEMATOLOGICAL CHARACTERISTICS AMONG
ELIGIBLE BLOOD DONORS IS ASSOCIATED WITH RED BLOOD CELL
STORAGE LESION
Tzounakas V.1, Georgatzakou H. 1, Velentzas A.1, Voulgaridou A.2, Papageorgiou E.
3, Stamoulis K.4,5, Fountoulaki-Paparizos L.5, Kriebardis A.6, Antonelou M.1,
Papassideri I.1
1/ Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, NKUA, Athens,
Panepistiomopolis, Athens, 2/ “Apostle Paul” Educational Institution, Thessaloniki, 3/
Laboratory of Information Science and Biostatistics, Department of Medical
Laboratories, TEI of Athens, 4/ Hellenic National Blood Center, Acharnes, 5/ Regional
Blood Transfusion Center, “Agios Panteleimon” General Hospital of Nikea, Piraeus, 6/
Laboratory of Hematology and Transfusion Medicine, Department of Medical
Laboratories, TEI of Athens
During storage in blood banks red blood cells (RBC) undergo structural and biochemical
changes (the storage lesion) which are probably related to in vivo recovery and certain
side effects of transfusion. Although the underlying mechanisms remain uncertain,
substantial donor-to-donor differences in blood storage quality represent a currently
established contributing factor. Baseline hematological characteristics concerning or
influencing RBC properties might affect storage lesion development in individual donors.
This study was conducted to evaluate the variation in hematological characteristics
among blood donors and its probable relationship with storage lesion. To this purpose, the
hematological profile of 137 eligible blood donors was evaluated in vivo. To examine the
relationship between RBC storage quality and donor characteristics, a paired-study of
fresh blood versus stored RBC units from 8 blood donors exhibiting high or low
antioxidant capacity in vivo was conducted. Network analysis revealed a complex system
of interactions among parameters examined both in vivo and ex vivo and a central role
for MCHC, RDW, ALP and osmotic fragility (MCF). Certain factors including
phosphatidylserine exposure, microparticles accumulation etc fluctuated throughout the
storage period proportionally to their pre-storage values. Intrinsic levels of serum uric
acid and fetal hemoglobin (HbF) correlate with hallmarks of RBC storage lesion. In
conclusion, the huge heterogeneity observed in the hematological profile among eligible
blood donors might not be neutral in respect to RBC storability. Despite complexity
added by inter-donor variation in RBC storage lesion system, numerous storage measures
fluctuate during the storage in proportion to their own or other parameters’ levels in vivo.
Variation in uric acid levels affects, and may predict, important parameters of the stored
erythrocyte homeostasis.
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Lactobacillus casei -ΕΠΑΓΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΠΟΠΤΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΟΛΟΝΙΚΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ:
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Τοµπουλίδου Ευγενία, Γιωργαλλή Μαρία, Τιπτιρή-Κουρπέτη Αγγελική, Αϊνδελής
Γεώργιος, Σπυριδοπούλου Κατερίνα, Σανταρµάκη Βαλεντίνα, Σαξάµη Γεωργία,
Γαλάνης Αλέξης, Κουρκουτάς Ιωάννης, Δηµητρέλλου Δήµητρα, Χλίχλια Κατερίνα
Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Παν/µιο Θράκης,
Πανεπιστηµιούπολη-Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη *Αλληλογραφία:
achlichl@mbg.duth.gr
Ο προβιοτικός µικροοργανισµός Lactobacillus casei σχετίζεται µε πιθανή αντικαρκινική
δράση. H παρούσα µελέτη αφορά στη διερεύνηση της αντικαρκινικής δράσης του
στελέχους Lactobacillus casei ATCC 393 στον καρκίνο του κόλον. Προκειµένου να
προσδιοριστεί η προσταστευτική του δράση, πραγµατοποιήθηκαν δοκιµασίες
κυτταροτοξικότητας µε τη µέθοδο της SRB σε καρκινικές κολονικές επιθηλιακές
κυτταρικές σειρές. Συγκαλλιέργεια ανθρώπινων HT29 και ποντικίσιων CT26 κυττάρων,
µε αυξανόµενες συγκεντρώσεις ζωντανού L. casei είχε ως αποτέλεσµα την αναστολή της
κυτταρικής ανάπτυξης και προαποπτωτικό κυτταρικό θάνατο. Η ανασταλτική δράση του
L. casei επιβεβαιώθηκε in vivo όπου χορήγησή του σε BALB/c ποντικούς οδήγησε σε
όγκους µικρότερου µεγέθους συγκριτικά µε την ο µάδα ελέγχου. Προκειµένου να
ταυτοποιηθούν πιθανοί µοριακοί στόχοι, ανιχνεύθηκαν, µε την τεχνική της Real-Time
PCR, τα µεταγραφικά επίπεδα γονιδίων που σχετίζονται µε τον καρκίνο, όπως γονίδια
που ελέγχουν τον πολλαπλασιασµό, την απόπτωση και τον κυτταρικό κύκλο, π.χ. BIRC5/
survivin, TRAIL και cyclin D1, αλλά και άλλων (MMP9, NF-kB, iNOS, TGF-β, IL1-β,
IL-6, IL-8). Συγκαλλιέργεια µε L. casei προκάλεσε αξιοσηµείωτες µεταβολές στα
µεταγραφικά επίπεδα των προαναφερθέντων γονιδίων. Συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε
υπερέκφραση του TRAIL µε παράλληλη µείωση των cyclin D1 και BIRC5. Διενεργείται
περαιτέρω διερεύνηση ώστε να προσδιοριστεί το µοριακό µονοπάτι που οδηγεί στο
αντιπολλαπλασιαστικό δυναµικό του εν λόγω προβιοτικού στελέχους, έναντι κολονικών
καρκινικών κυττάρων.
Μέρος της µελέτης υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/
τριών» του ΕΠΕΔΒΜ µε Δικαιούχο την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας και
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.
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Lactobacillus casei-INDUCED ANTI-PROLIFERATIVE AND PRO-APOPTOTIC
EFFECT AGAINST COLON CANCER CELLS: IDENTIFICATION OF
MOLECULAR TARGETS
Evgenia Tompoulidou, Maria Giorgalli, Angeliki Tiptiri-Kourpeti, Georgios
Aindelis, Katerina Spyridopoulou, Valentina Santarmaki, Georgia Saxami, Alexis
Galanis, Yiannis Kourkoutas, Dimitra Dimitrellou, Katerina Chlichlia*
Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace,
University Campus- Dragana, 68100 Alexandroupolis, Greece *Correspondence:
achlichl@mbg.duth.gr
Lactobacillus casei is a probiotic microorganism with potential anti-tumor properties.
This study investigated the anti-neoplastic properties of Lactobacillus casei ATCC 393
against colon cancer. Incubation of human HT29 or murine CT26 colon cancer cells with
increasing concentrations of live L. casei resulted in growth-inhibition and pro-apoptotic
cell death, determined by cytotoxicity assays. The inhibitory activity of L. casei was also
confirmed in vivo, since administration of L. casei in mice resulted in a reduction in
tumor volume as compared to control. Noteworthy, in an effort to identify potential
molecular targets, transcriptional expression of various genes associated with cancer
progression, such as genes that control proliferation, apoptosis and cell cycle, e.g.
BIRC5/survivin, TRAIL and cyclin D1, as well as others (MMP9, NF-kB, iNOS, TGF-β,
IL1-β, IL-6, IL-8) were determined by Real Time PCR using specific primers. Incubation
with live L. casei induced notable changes in the expression pattern. In particular, L.
casei induced a potent overexpression of TRAIL accompanied by downregulation of
cyclin D1 and BIRC5. Further research is underway to clarify the molecular pathway that
ultimately leads to the antiproliferative potential of this probiotic strain.
Part of the research project was implemented within the framework of the Action: Supporting
Postdoctoral Researchers, of the Program: Education and Lifelong Learning (Action’s
Beneficiary, GSRT), and is co-financed by the European Social Fund (ESF) and the Greek State.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΩΝ ΕΚΚΡΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΑΠΟ
ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥΣ ΥΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΩΑΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ ΠΕΠΤΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΘΥΜΟΥ ΑΔΕΝΑ
Τούκλη Δαυίδ, Παπαϊωάννου Νικόλαος, Γκραίκου Θέµις, Σαµαρά Πηνελόπη,
Τσιτσιλώνη Ουρανία
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Εξωκυτταρικά, το θυµικό πολυπεπτίδιο προθυµοσίνη α (προΤα) και το καρβοξυτελικό
της δεκαπεπτίδιο προΤα(100-109) δρουν ανοσορυθµιστικά, προάγοντας την παραγωγή
κυτταροκινών που ενισχύουν την κυτταροµ εσολαβητική ανοσία . Το αµ ινοτελικό
θραύσµα θυµοσίνη α1 (Τα1) λειτουργεί, επίσης, ανοσορυθµιστικά. Από προηγούµενες
µελέτες µας, γνωρίζουµε ότι τα πεπτίδια αυτά δεν προκαλούν κυτταροστατικά
φαινόµενα, ούτε επάγουν απόπτωση σε καρκινικά κύτταρα ή λευκοκύτταρα. Σκοπός µας
ήταν η διερεύνηση των εκκρινόµενων κυτταροκινών από καρκινικά κύτταρα και ο
ποσοτικός προσδιορισµός τους σε καλλιέργειες ανθρώπινων λευκοκυττάρων, µετά από
επώαση µε προΤα, προΤα(100-109) ή Τα1. Ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα και
λευκοκύτταρα περιφερικού αίµατος υγιών δοτών επωάστηκαν µε τις ανοσοδραστικές
συγκεντρώσεις των πεπτιδίων και συλλέχθηκαν τα υπερκείµενα των καλλιεργειών τους.
Ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισµός των κυτταροκινών IL-2, IL-4, IL-6, IL-10,
TNF, IFN-γ και IL-17Α έγινε µε κυτταροµετρία ροής [cytometric bead array (CBA) kit].
Ως θετικοί µάρτυρες χρησιµοποιήθηκαν υπερκείµενα κυττάρων ενεργοποιηµένα µε το
µονοκλωνικό αντίσωµα αντι-CD3. Η επώαση των καρκινικών κυττάρων µε προΤα,
προΤα (100-109) ή Τα1 δεν επηρέασε το πρότυπο έκκρισης των κυτταροκινών. Η
ενεργοποίηση ανθρώπινων λευκοκυττάρων και αποµονωµένων ή διαφοροποιηµένων
υποπληθυσµών τους µε τα πεπτίδια αυτά αύξησε τα επίπεδα των IL-2, IFN-γ και TNF
και λιγότερο της IL-6. Οι IL-4, IL-10 και IL-17Α δεν παρουσίασαν αξιοσηµείωτες
µεταβολές, επιβεβαιώνοντας ότι η προΤα και το προΤα(100-109) συµµετέχουν στην
πόλωση των ανοσοαπαντήσεων προς ΤH1 φαινότυπο. Συµπερασµατικά, τα πεπτίδια
αυτά δε δηµ ιουργούν υπόβαθρο πολλαπλασιασµ ού για τα καρκινικά κύτταρα ,
διατηρώντας τις εκκρινόµενες κυτταροκίνες σε φυσιολογικά επίπεδα. Παράλληλα,
επάγουν την έκκριση κυτταροκινών τύπου ΤH1 από αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και
Τ λεµφοκύτταρα, σε επίπεδα ικανά να διεγείρουν in vitro κυτταροµεσολαβητικές
απαντήσεις. Έπειτα από in vivo επιβεβαίωση των παραπάνω αποτελεσµάτων σε
ποντίκια, η προΤα και το προΤα(100-109) θα µπορούσαν να ενταχθούν ως
ανοσοενισχυτικά σε κλινικά ανοσοθεραπευτικά πρωτόκολλα.
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STUDY OF THE PATTERN OF CYTOKINES SECRETED BY CANCER CELLS
AND LEUKOCYTE SUBPOPULATIONS FOLLOWING THEIR INCUBATION
WITH IMMUNOENHANCING THYMIC PEPTIDES
Toukli David, Papaioannou Nikolaos, Gkraikou Themis, Samara Pinelopi,
Tsitsilonis Ourania
Department of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, University of Athens
It is known that the thymic polypeptide prothymosin α (proTα) and its C-terminal
decapeptide proTα(100-109) act extracellulary as immunomodulators, promoting
cytokine production that enhances the cell-mediated arm of immunity. The N-terminal
fragment, thymosin α1 (Tα1) also exerts an immunomodulatory effect. According to
previous studies of our team, these peptides neither induce cytotoxic effects, nor cause
apoptosis to tumor cells and leukocyte subpopulations. Our aim was to investigate the
cytokines secreted by tumor cells and to quantify their levels in cultures of human
leukocytes, after incubation with proTα, proTα(100-109) or Tα1. Human cancer cells and
leukocytes derived from the peripheral blood of healthy donors, were incubated with the
the aforementioned peptides at their immunoreactive concentrations and culture
supernatants were collected. The qualitative and quantitative determination of the
cytokines IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF, IFN-γ and IL-17A was performed by flow
cytometry [cytometric bead array (CBA) kit]. Cells activated with the monoclonal
antibody anti-CD3 served as positive controls. Incubation of cancer cells with proTα,
proTα(100-109) or Tα1 did not alter the pattern of the secreted cytokines. Activation of
human leukocytes and isolated or differentiated subpopulations thereof with the peptides
increased the levels of IL-2, IFN-γ and TNF and to a lesser extent of IL-6. IL-4, IL-10
and IL-17A did not show significant variations, confirming that proTα and proTα
(100-109) mediate the polarization of immune responses towards a ΤH1 phenotype. In
conclusion, proTα and proTα(100-109) do not generate a proliferating background for
cancer cells, as the cytokine secretion pattern remains unaffected. In parallel, they induce
the secretion of ΤH1-type cytokines by antigen-presenting and indirectly by T cells, at
levels adequate for promoting cell-mediated responses in vitro. If these results are also
confirmed in in vivo experiments in mice, proTα and proTα(100-109) could be
incorporated as adjuvants in clinical immunotherapeutic protocols.
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ΧΑΡΤΙΝΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΣΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τουµπανάκη Δήµητρα Κ., Μαργαρώνη Μαρίτσα, Καραγκούνη Ευδοκία
Εργαστήριο Κυτταρικής Ανοσολογίας, Τµήµα Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο
Παστέρ
Οι χάρτινοι αισθητήρες έχουν αναδειχθεί ως ελκυστικές αναλυτικές πλατφόρµες. Οι
βιοαισθητήρες τύπου ταινίας ξηρών αντιδραστηρίων (LFBs) είναι ιδανικοί για ακριβείς,
ταχείες και ευαίσθητες αναλύσεις σε ερευνητικά εργαστήρια, διατηρώντας συγχρόνως τη
δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν και για αναλύσεις πεδίου. Επιπλέον, η χρήση
κατάλληλα τροποποιηµένων νανοσωµατιδίων ως ποιοτικών ή/και ποσοτικών ανιχνευτών,
έχει διευκολύνει την ανίχνευση νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών µε βιοαισθητήρες,
αυξάνοντας την ευαισθησία και την εξειδίκευσή τους. Οι βιοαισθητήρες τύπου ταινίας,
έχουν αποδειχθεί σηµαντικοί για διαγνωστικούς σκοπούς, όπως η εξακρίβωση της
παρουσίας µολυσµατικών ασθενειών, παθογόνων ή τοξικών ενώσεων. Η παρούσα
µελέτη, έχει ως στόχο την παρουσίαση νέων βιοαισθητήρων µε νανοσωµατίδια χρυσού,
για την ανίχνευση νουκλεϊκών οξέων ή σωµατιδίων ιών που απειλούν το περιβάλλον. Η
πρόληψη και η διαχείριση νοσηµάτων που απειλούν τις υδατοκαλλιέργειες, είναι
σηµαντικά πεδία για την ανάπτυξη του τοµέα. Δεδοµένου ότι η υδατοκαλλιέργεια
αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους τοµείς της ελληνικής και της ευρωπαϊκής
οικονοµίας, µε µεγάλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εστιάσαµε στην ανίχνευση του ιού
που προκαλεί νευρική νέκρωση (Nodavirus) ως νόσο-µοντέλο, ωστόσο η προσαρµογή
των προτεινόµενων αισθητήρων για άλλους ιούς είναι εφικτή. Ειδικότερα, αναπτύχθηκαν
βιοαισθητήρες για την ανίχνευση νουκλεϊκών οξέων ή ιοσωµατίων του nodavirus. Η
οπτική ανίχνευση ολοκληρώνεται εντός 20 λεπτών. Οι προτεινόµενοι βιοαισθητήρες
αναµένεται να συνεισφέρουν στη βασική έρευνα ενώ παράλληλα, παρουσιάζουν µεγάλες
δυνατότητες για ανάπτυξη εµ πορικού κιτ , για χρήση στους χώρους των
ιχθυοκαλλιεργειών. Το γεγονός αυτό θα έχει µεγάλο αντίκτυπο στην περιβαλλοντική
ασφάλεια και την παρακολούθηση των ασθενειών, χωρίς χρονοβόρες και δαπανηρές
διαδικασίες.
Ευχαριστίες: Το ερευνητικό πρόγραµµ α υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης {Ενίσχυση
Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών} του Επιχειρησιακού Προγράµµατος {Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση} (Δικαιούχοι Δράσης : Γενική Γραµµ ατεία Έρευνας και Τεχνολογίας), και
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δηµόσιο.
Συγγραφέας επικοινωνίας: Τουµπανάκη Δήµητρα (dtouban@pasteur.gr)
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NANOPARTICLE-BASED PAPER BIOSENSORS FOR DETECTION OF
ENVIRONMENTAL-THREATENING VIRUSES
Toubanaki Dimitra K., Margaroni Maritsa, Karagouni Evdokia
Laboratory of Cellular Immunology, Department of Microbiology, Hellenic Pasteur
Institute
Paper-based sensors have recently emerged as an attractive analytical platform. Lateral
flow paper biosensors (LFBs), are optimal for accurate, rapid and sensitive analysis in
research laboratory setups, while they have the potential to be applied in field analysis.
Moreover, the use of functionalized nanoparticles, as qualitative and/or quantitative
recognition labels, has accelerated nucleic acids/ proteins sensing by LFBs, increasing
thus their sensitivity and specificity. LFBs are important for diagnostic purposes, such as
to ascertain presence of infectious diseases, pathogens or toxic compounds. The present
study aims at the development of gold nanoparticle-based LFBs for environmentalthreatening viral nucleic acids or virions detection. Disease prevention and management
are significant fields for the sustainable aquaculture development since diseases of viral
etiology have been a wreaking havoc in this industry as well as the environment. Since
aquaculture is one of the most important sectors of the Greek and European economies,
having great environmental implications, we focused on fish viral nervous necrosis
(Nodavirus) detection as a model disease; however adaptation of the proposed LFBs for
other viruses is feasible. Specifically, biosensors for nodavirus nucleic acid and for virus
particles (virions) detection were developed. In both cases, the visual detection was
completed within 20 min. Apart contributions on basic research, the proposed biosensors
offer great potential for commercial kit development, for use on the site of fish cultures,
by fish farmers. This fact will have great impact on environmental safety and disease
monitoring, without time consuming and costly procedures.
Acknowledgements: The research project is implemented within the framework of the Action
{Supporting Postdoctoral Researchers} of the Operational Program {Education and Lifelong
Learning} (Action’s Beneficiary: General Secretariat for Research and Technology), and is cofinanced by the European Social Fund (ESF) and the Greek State.Corresponding author:
Toubanaki Dimitra (dtouban@pasteur.gr)
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΔΙΚΛΟΦΕΝΑΚΗΣ (DICLOFENAC) ΣΕ ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
MYTILUS GALLOPROVINCIALIS.
Τουφεξή Ειρήνη 1, Μαναριώτης Ιωάννης 2, Νταϊλιάνης Στέφανος 1
1/Τοµέας Βιολογίας Ζώων, Εργαστήριο Ζωολογίας, (Μονάδα Οικοτοξικολογίας και
Μελέτης της Ρύπανσης), Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο
Πατρών, 26500, Πάτρα, Ελλάδα - 2/Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος, Τµήµα
Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26504, Πάτρα,
Ελλάδα.
Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση της ικανότητας της Δικλοφενάκης
(Diclofenac ή DCF, µη στεροειδή αντιφλεγµονώδης φαρµακευτική ουσία) να επάγει
κυτταροτοξικές και οξειδωτικές επιπτώσεις σε αιµοκύτταρα του µυδιού Mytilus
galloprovincialis. Συγκεκριµένα, η µέθοδος του ουδέτερου ερυθρού (neutral red uptake)
χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση της βιωσιµότητας των αιµοκυττάρων του µυδιού,
µετά από έκθεσή τους σε περιβαλλοντικά ανιχνεύσιµες συγκεντρώσεις (5, 10, 100, 1000
ng L-1) και σε υψηλότερες συγκεντρώσεις (10 και 20 µg L-1) της ουσίας για χρονικό
διάστηµα 1 h. Στη συνέχεια, προσδιορίστηκαν τα επίπεδα των α) σουπεροξειδικών
ανιόντων (.O2-), β) των οξειδίων του αζώτου (NO µε την µορφή των νιτρωδών ιόντων
ΝΟ2-), καθώς και γ) τα επίπεδα υπεροξείδωσης των µεµβρανικών λιπιδίων (µε τη µορφή
της µηλονικής διαλδεϋδης ή MDA) στα εκτιθέµενα αιµοκύτταρα. Τα αποτελέσµατα της
µελέτης έδειξαν σηµαντική µείωση της βιωσιµότητας των αιµοκυττάρων, µετά από
έκθεση σε περιβαλλοντικά ανιχνεύσιµες συγκεντρώσεις του DCF (5-1000 ng L-1,
LC50=215 ng L-1, η συγκέντρωση της ουσίας που προκαλεί µείωση της βιωσιµότητας
των αιµοκυττάρων σε ποσοστό 50%), µε ταυτόχρονη αύξηση των επιπέδων τόσο
των .O2- και ΝΟ2- όσο και της MDA, σε σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές στα κύτταρα
ελέγχου (p<0.05). Το γεγονός ότι η DCF περιλαµβάνεται στον κατάλογο των ουσιών
προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ουσία τάξης IIA) και χαρακτηρίζεται ως
«δυνητικά επικίνδυνη ένωση, µε σχετικές ανεπιθύµητες ενέργειες», η παρούσα µελέτη
αποδεικνύει την ικανότητα της ουσίας να επάγει κυτταροτοξικές και οξειδωτικές βλάβες
σε ιστούς των υδρόβιων οργανισµών, όπως τα είδη του γένους Mytilus galloprovincialis.
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DICLOFENAC-MEDIATED CYTOTOXIC AND OXIDATIVE EFFECTS ON
HEMOCYTES OF MUSSEL MYTILUS GALLOPROVINCIALIS.
Toufexi Eirini 1, Manariotis D. Ioannis 2, Dailianis Stefanos 1
1/Department of Biology, Section of Animal Biology (Unit of Ecotoxicology and Pollution
Research), School of Natural Sciences, University of Patras, 26500, Patras Greece- 2/
Environmental Engineering Laboratory, Department of Civil Engineering, University of
Patras, 26504, Greece
The aim of the present study was to investigate the cytotoxic and oxidative effects of
Diclofenac (DCF, belonging to non steroidal anti-inflammatory drugs/NSAIDs) on
hemocytes of mussel Mytilus galloprovincialis. Specifically, cell viability (in terms of
neutral red uptake), superoxide anions (.O2-), nitrice oxide (NO in terms of ΝΟ2-) and
lipid peroxidation (in terms of malondialdehyde/MDA content) enhancement were
investigated in mussel hemocytes treated in vitro with environmentally relevant (5, 10,
100, 1000 ng L-1) and nominal (10 and 20 µg L-1) concentrations of DCF for 1h.
According to the results, DCF-treated hemocytes showed significantly higher levels of
mortality, compared to those occurred in control cells, after treatment with even
environmentally relevant concentrations of DCF (5-1000 ng L-1, LC50=215 ng L-1, the
concentration of DCF that caused cell death at a percentage of 50% of the total cells),
following with a significant enhancement of both .O2- and ΝΟ2- as well as MDA levels
in all cases (p<0.05). Since DCF is included within the European Union list of priority
substances (class IIA) and characterized as “potentially dangerous compound with
associated side effects», the present study revealed DCF ability to enhance both cytotoxic
and oxidative-like events in hemocytes of mussel Mytilus galloprovincialis.
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ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΤΟΞΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΑΡΓΥΡΟΥ-ΣΙΛΙΚΑΣ (Ag@SiO2) ΣΕ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
Τρύφων Παναγιώτα 1, Ευθυµίου Ιωάννα 1, Αντωνοπούλου Μαρία 1, Δεληγιαννάκης
Ιωάννης 2, Κωνσταντίνου Ιωάννης 1, Βλαστός Δηµήτρης 1
1/ Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο Πατρών - 2/
Τµήµα Φυσικής, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Τα νανοσωµατίδια είναι δοµές που έχουν µία τουλάχιστον διάσταση στην κλίµακα 1 έως
100 nm. Λόγω του µεγέθους τους, διακρίνονται από ιδιαίτερες φυσικές, χηµικές και
βιολογικές ιδιότητες που τους προσδίδουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε άλλα
υλικά. Στην παρούσα µελέτη εξετάστηκε η γενοτοξική και κυτταροτοξική δράση των
ιόντων αργύρου (Ag+) που απελευθερώνονται από υβριδικά νανοϋλικά αργύρου-σίλικας
(Ag@SiO2 Nanomaterials, Ag@SiO2-NMs) τα οποία φέρουν επίστρωση διοξειδίου του
πυριτίου πάχους 1-2 nm καθώς και µη καλυµµένων νανοσωµατιδίων Ag0. Για το σκοπό
αυτό εφαρµόστηκε η τεχνική των µικροπυρήνων (micronuclei, MN) µε τη χρήση της
κυτταροχαλασίνης-B (Cytokinesis Block Micronucleus assay, CBMN assay) σε κ
αλλιέργειες ανθρώπινων λεµφοκυττάρων in vitro. Τα νανοϋλικά αργύρου είναι από τα
πιο διαδεδοµένα υλικά µε ευρεία χρήση σε καταναλωτικά προϊόντα ενώ χαρακτηρίζονται
και για την αντιµικροβιακή τους δράση. Τα νανοσωµατίδια αργύρου είναι γενικά
µικρότερα από 100 nm και περιέχουν 20-15.000 άτοµα αργύρου. Οι συγκεντρώσεις των
ιόντων αργύρου που επιλέχθηκαν να µελετηθούν ήταν 1, 5, 10, 15 και 20 µg/ml και των
καλυµµένων µε διοξείδιο του πυριτίου και µη καλυµµένων νανοϋλικών αργύρου ήταν 20
µg/ml. Παρατηρήθηκε ότι τα ιόντα αργύρου επάγουν στατιστικά σηµαντική αύξηση της
συχνότητας των µικροπυρήνων στις εξεταζόµενες συγκεντρώσεις των 15 και 20 µg/ml.
Όσο αφορά τα νανοϋλικά αργύρου χωρίς επικάλυψη, διαπιστώθηκε ότι είναι πιο
γενοτοξικά από αυτά µε επικάλυψη, επάγοντας στατιστικά σηµαντική αύξηση της
συχνότητας των µικροπυρήνων στην εξεταζόµενη συγκέντρωση των 20 µg/ml. Η
ανάλυση του δείκτη κυτταροτοξικότητας (Cytokinesis block proliferation index, CBPI)
έδειξε ότι τα νανοϋλικά αργύρου µε επικάλυψη είναι πιο κυτταροτοξικά σε σχέση µε
αυτά χωρίς επικάλυψη, ενώ κυτταροτοξική δράση επάγουν και τα ιόντα αργύρου.

392

Proccedings of the 37th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences
Volos, May 21-23, 2015

EVALUATION OF GENOTOXIC EFFECTS OF Ag@SiO2 NANOMATERIALS IN
HUMAN LYMPHOCYTES: A PILOT STUDY
Tryfon Panagiota 1, Efthimiou Ioanna 1, Antonopoulou Maria 1, Deligiannakis
Yiannis 2, Konstantinou Ioannis 1, Vlastos Dimitris 1
1/ Department of Environmental and Natural Resources Managemen, University of
Patras - 2/ Department of Physics, University of Ioannina
Nanoparticles are structures with one dimension in the 1-100 nm range. Their small size
grants them several physical, chemical and biological properties, providing them a
number of advantages and additional properties in comparison with bulk materials. In the
present study, we examined the genotoxic and cytotoxic activity of Ag ions (Ag+)
released by hybrid Ag nanomaterials (Ag@SiO2 Nanomaterials, Ag@SiO2-NMs) coated
with a thin layer 1-2 nm of SiO2. For this purpose the cytokinesis block micronucleus
(CBMN) assay in vitro was applied, for the detection of micronuclei (MN) in the
cytoplasm of interphase cells. MΝ may originate from acentric chromosome fragments or
whole chromosomes that are unable to migrate to the poles during the anaphase stage of
cell division. Ag NMs have the most widespread use in consumer products and they
further possess antimicrobial activity. Ag nanoparticles are generally smaller than 100 nm
and contain approximately 20-15.000 Ag atoms. The concentrations of Ag+ that were
chosen to be studied were 1, 5, 10, 15 and 20 µg/ml while coated and non coated Ag NΜs
were examined at the concentration of 20 µg/ml. Ag+ induced a statistically significant
increase of MN frequency in the tested concentrations of 15 and 20 µg/ml. Non coated
Ag NMs were found to be more genotoxic than the coated ones, inducing statistically
significant increase of MN frequency in the tested concentration of 20 µg/ml. Cytokinesis
block proliferation index (CBPI) analysis demonstrated that coated Ag NPs are more
cytotoxic than the non coated, while Ag+ were also found to be cytotoxic.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΠΟΥ
ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΡΙΓΑΝΗΣ Origanum vulgare L. ssp.
hirtum ΚΑΙ Origanum onites L. ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ
Τσαλίκης Αθανάσιος1, Φίτσιου Ελένη1, Τιπτιρή-Κουρπέτη Αγγελική1,
Σπυριδοπούλου Κατερίνα1, Ωραιοπούλου Βάσω2, Παπαβασιλοπούλου Ελένη3,
Γαλάνης Αλέξης1, Χλίχλια Κατερίνα1, Παππά Αγλαΐα1
1/Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Πανεπιστηµιούπολη-Δραγάνα, 68100 Αλεξανδρούπολη - 2/Σχολή Χηµικών Μηχανικών,
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Αθήνα -3/ΒΙΟΡΥΛ Α.Ε., Αφίδνες
Το φυτό Origanum vulgare L. ssp. hirtum (γνωστό και ως ελληνική ρίγανη) είναι το πιο
κοινό είδος ρίγανης στην Ελλάδα. Το φυτό Origanum onites L., γνωστή ως «τουρκική
ρίγανη», αποτελεί το είδος που ευδοκιµεί κυρίως στη νότια και νοτιοανατολική Ελλάδα.
Και τα δύο είδη χρησιµοποιούνται ευρέως παγκοσµίως ως καρυκεύµατα στη βιοµηχανία
τροφίµων. Ο σκοπός αυτής της µελέτης ήταν να διερευνηθεί η βιοδραστικότητα των
αιθέριων ελαίων που εξάγονται από τα αρωµατικά φυτά Origanum vulgare L. ssp. hirtum
(χηµειότυπος καρβακρόλη - OILoc) και Origanum onites L. (ONITES). Μελετήθηκε µε
τη δοκιµασία SRB η αντι-πολλαπλασιαστική ικανότητα της OILoc και της ONITES
εναντίον τεσσάρων ανθρώπινων καρκινικών κυτταρικών σειρών, συµπεριλαµβανοµένων
του αδενοκαρκινώµατος παχέος εντέρου CaCo2, του αδενοκαρκινώµατος µαστού
MCF-7, του ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος HepG2 και του µελανώµατος του δέρµατος
Α375. Τα δύο αιθέρια έλαια έδειξαν καρκινο-ειδική δράση όταν δοκιµάστηκαν στη
κυτταρική σειρά µελανώµατος του δέρµατος Α375 και στη φυσιολογική ο µόλογή της
(κυτταρική σειρά HaCat). Επίσης, τα επίπεδα της γονιδιακής έκφρασης διαφόρων
γονιδίων που ενέχονται στο µονοπάτι της απόπτωσης αξιολογήθηκαν χρησιµοποιώντας
ποσοτική PCR πραγµατικού χρόνου. Τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι υπάρχουν
διαφορές στα επίπεδα της έκφρασης γονιδίων αντι-αποπτωτικών και προ-αποπτωτικών
πρωτεϊνών κατόπιν επίδρασης µε τα έλαια. Χρησιµοποιήθηκε επίσης κυτταροµετρία
ροής για να διερευνηθεί εάν τα έλαια επηρεάζουν την πρόοδο του κυτταρικού κύκλου και
τα αποτελέσµατά µας υποδεικνύουν ότι προκαλούν αναστολή του κυτταρικού κύκλου.
Εν κατακλείδι, τα αιθέρια έλαια από τα ελληνικά φυτά Origanum vulgare L. ssp. hirtum
και Origanum onites L. έδειξαν ότι µειώνουν σηµαντικά τη βιωσιµότητα καρκινικών
κυττάρων in vitro, προκαλώντας αναστολή του κυτταρικού κύκλου και µεταβάλλοντας
το προφίλ έκφρασης πολλών γονιδίων που εµπλέκονται στο µονοπάτι της απόπτωσης. Η
πιθανή αντικαρκινική και χηµειοπροφυλακτική τους δράση είναι υπό διερεύνηση.
Η παρούσα µελέτη χρηµατοδοτήθηκε από την Πράξη «Διµερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας
2013-2015» (Κωδ. έργου 12CHN402).
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EVALUATION OF THE BIOACTIVITY OF ESSENTIAL OILS EXTRACTED
FROM THE AROMATIC PLANTS Origanum vulgare L. ssp. Hirtum AND
Origanum onites L. ON HUMAN CANCER CELLS
Tsalikis Athanasios1, Fitsiou Eleni1, Tiptiri-Kourpeti Aggeliki1, Spyridopoulou
Katerina1, Oreopoulou Vaso2, Papavasilopoulou Eleni3, Galanis Alexis1, Chlichlia
Katerina1, Pappa Aglaia1
1/Department of Molecular Biology & Genetics, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis, 68100 - 2/School of Chemical Engineering, National Technical
University of Athens, Athens, Greece - 3/VIORYL S.A., Afidnes, Greece
Origanum vulgare L. ssp. hirtum (also known as Greek oregano) is the most common
species of oregano in Greece. Origanum onites L. is another species of oregano known as
‘Turkish oregano’ but is the most common species in southern and southeastern Greece.
Both species are widely used worldwide as flavorings in the food industry. The aim of
this study was to investigate the bioactivity of the essential oils extracted from the
aromatic plants Origanum vulgare L. ssp. hirtum (chemotype carvacrol - OILoc) and
Origanum onites L (ONITES). The cell viability SRB assay was employed for the
determination of the anti-proliferative capacity of OILoc and ONITES against four
human cancer cell lines, including colon adenocarcinoma CaCo2, mammary
adenocarcinoma MCF-7, liver hepatocellular carcinoma HepG2 and skin melanoma
A375. Both essential oils showed cancer specificity when tested on the skin melanoma
cell line A375 and its normal counterpart (HaCat cell line). Also, the gene expression
levels of various genes involved in the apoptotic pathway were evaluated using real-time
quantitative PCR. Our results showed that there are differences in the levels of gene
expression between anti-apoptotic and pro-apoptotic proteins after treatment with the
essential oils. Flow cytometry was used to investigate whether the oils affect the
progression of the cell cycle, and our results indicated that they cause cell cycle arrest. To
conclude, the essential oils from the Greek plants Origanum vulgare L. ssp. hirtum and
Origanum onites L. showed to reduce the viability of cancer cells in vitro significantly,
causing cell cycle arrest and altering the expression profile of many genes involved in the
apoptosis pathway. The cancer chemopreventive potential of both essential oils is under
evaluation.
The present study was supported by a “Greece-China Bilateral R&D Cooperation 2013-2015”
NSRF grant (Project Nr. 12CHN402).
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ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ STRESS ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ DNA ΣΕ
ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΜΥΔΙΟΥ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS, ΜΕΤΑ
ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΟΘΑΝΑΤΟΓΟΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΚΩΝ
ΥΓΡΩΝ [BMIM][BF4] ΚΑΙ [OMIM][BF4]: Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΕΤΟΝΗΣ ΚΑΙ
Ο ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΡΟΛΟΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΟΝΤΙΚΩΝ
ΥΓΡΩΝ
Τσαρπαλή Βασιλική, Μπελαβγένη Αλεξία, Νταϊλιάνης Στέφανος
Τοµέας Βιολογίας Ζώων, Εργαστήριο Ζωολογίας, (Μονάδα Οικοτοξικολογίας και Μελέτης
της Ρύπανσης), Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Πατρών,
26500, Πάτρα, Ελλάδα
Στην παρούσα µελέτη διερευνήθηκε η ικανότητα των ιοντικών υγρών 1-butyl-3methylimidazolium tetrafluoroborate ([bmim][BF4]) και 1-methyl-3-octylimidazolium
tetrafluoroborate ([omim][BF4]) να επάγουν οξειδωτική καταπόνηση (επαγωγή
σουπεροξειδικών ανιόντων και υπεροξείδωση λιπιδίων) και γενοτοξικές βλάβες σε
αιµοκύτταρα του είδους Mytilus galloprovincialis, έπειτα από έκθεσή τους για 96h σε
υποθανατογόνες συγκεντρώσεις. Παράλληλα µελετήθηκε η επίδραση της ακετόνης στην
οξειδωτική και γενοτοξική δράση των ενώσεων αυτών. Τα αποτελέσµατα της έκθεσης
έδειξαν ότι τα επίπεδα των ·O2-, MDA και της βλάβης του DNA των αιµοκυττάρων σε
άτοµα που εκτέθηκαν είτε σε [bmim][BF4] είτε σε ακετόνη-[bmim][BF4] δεν εµφάνισαν
στατιστικώς σηµαντική διαφορά σε σχέση µε τα άτοµα ελέγχου. Αντίθετα, άτοµα που
εκτέθηκαν σε 0.01 και 0.1 mg L-1 [omim][BF4] ή/και 0.1 και 0.5 mg L-1 ακετόνη[omim][BF4] έδειξαν σηµαντικά επίπεδα οξειδωτικης καταπόνησης, καθώς και βλάβης
του DNA των αιµοκυττάρων τους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης,
τα ιοντικά υγρά παρουσιάζουν διαφορετική ικανότητα επαγωγής οξειδωτικών και
γενοτοξικών επιπτώσεων στα αιµοκύτταρα των µυδιών, φαινόµενο το οποίο οφείλεται
κατά κύριο λόγο στο διαφορετικό µήκος της αλκαλικής αλυσίδας τους, καθώς αυτό
φαίνεται πως παίζει σηµαντικό ρόλο στην λιποφιλικότητα των ιοντικών υγρών και
κατ’επέκταση στην τοξικότητά τους. Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες µελέτες
προτείνουν την χρήση των ιοντικών υγρών παρουσία ακετόνης για µεγαλύτερη απόδοση
στις διάφορες εφαρµογές τους, η παρούσα µελέτη ανέδειξε τη σηµαντική συνεισφορά
της ακετόνης στη µείωση την τοξικότητα του [omim][BF4], συµβάλλοντας έτσι τόσο
στην εκτίµηση του περιβαλλοντικού κινδύνου από τη χρήση ακετόνης-ιοντικών υγρών
όσο και στην καλύτερη περιβαλλοντική τους διαχείριση.
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OXIDATIVE STRESS AND DNA DAMAGE IN HEMOCYTES OF MUSSELS
EXPOSED TO SUBLETHAL CONCENTRATIONS OF [BMIM][BF4] AND
[OMIM][BF4]: ACETONE-MEDIATED REGULATION OF THE OBTAINED
TOXIC RESULTS
Tsarpali Vasiliki, Belavgeni Alexia, Dailianis Stefanos
Department of Biology, Section of Animal Biology (Unit of Ecotoxicology and Pollution
Research), School of Natural Sciences, University of Patras, 26500, Patras Greece
This study investigated imidazolium ionic liquids (ILs) ability to enhance both oxidative
affects and DNA damage in hemocytes of mussel Mytilus galloprovincialis as well as
whether acetone could mediate the obtained results. Specifically, mussels exposed for 4
days to sub-lethal concentrations of [bmim][BF4] or [omim][BF4] with or without the
presence of acetone (0.06% v/v). According to the results, mussels exposed to either
[bmim][BF4] or acetone-[bmim][BF4] (0.5, 1 and 10 mg L-1) showed a slight but no
significant increase of · O2- levels, while [omim][BF4] treated mussels showed
significantly increased levels of · O2- compared to the control in all cases. Increased
levels of · O2- were obtained in hemocytes of acetone-[omim][BF4] treated mussels, at
concentrations of 0.1 and 0.5 mg L-1. Similarly, MDA content in tissue of [omim][BF4]
or acetone-[omim][BF4] was higher than those occurred in [bmim][BF4] and/or acetone[omim][BF4] treated mussels. Hemocytes of mussels exposed to either [bmim][BF4] or
acetone-[bmim][BF4] showed negligible levels of DNA damage (in terms of % DNA in
tail), while significantly elevated levels of DNA damage was observed in hemocytes of
mussels exposed to each concentration of either [omim][BF4] or acetone-[bmim][BF4].
The present study showed that [bmim][BF4] and [omim][BF4], at concentrations ranged
from micro- to milligrams per liter, could induce oxidative-like effects and DNA damage
on mussels hemocytes. The different extent of toxicity among [bmim][BF4] and [omim]
[BF4] reveals the importance of the alkyl chain length in the obtained toxic effects, since
it seems to be crucial for ILs’ lipophilicity and their concomitant toxic behaviour.
Moreover, since ILs could be used in combination with acetone, the present study
reported for the first time acetone’s ability to reduce the toxic profile of [omim][BF4],
thus enriching our knowledge for their utilization.
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ DNA BARCODING ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ,
ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΙΔΩΝ-ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Τσαρτσιανίδου Βαλεντίνα1, Ardura Alba2, Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος1, GarciaVazquez Eva2
1/Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστηµιούπολη,
54124, Ελλάδα, 2/Department of Functional Biology, University of Oviedo, 33006, Spain
Η παρακολούθηση της βιοποικιλότητας αποτελεί ένα σηµαντικό επιστηµονικό κλάδο,
ειδικότερα στις µέρες µας όπου η χρήση γενετικών µεθόδων έχει καθιερωθεί ως ένα
χρήσιµο εργαλείο µε σκοπό την αντιµετώπιση παραγόντων που απειλούν τη
βιοποικιλότητα, όπως η καθιέρωση ειδών-εισβολέων, καθώς και η αξιολόγηση των
µέτρων διαχείρισης, συµπεριλαµβανοµένων της εισαγωγής και διασποράς αυτών των
ειδών. Ο στόχος της συγκεκριµένης εργασίας απαρτίζεται από τρία σκέλη: α)
ταυτοποίηση θαλάσσιων ειδών µε χρήση DNA barcoding, β) σχεδιασµός µοριακών
εργαλείων µε σκοπό την ανίχνευση ειδών-εισβολέων, γ) εκτίµηση της βιοποικιλότητας
µε χρήση metabarcoding αναλύσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον (λιµάνια). Αρχικά, 100
άτοµα συλλέχθηκαν από τα λιµάνια του Θερµαϊκού και της Ηγουµενίτσας όπου
ταυτοποιήθηκαν περισσότερα από 20 διαφορετικά είδη, χρησιµοποιώντας το γονίδιο της
υποµονάδας Ι της κυτοχρωµικής οξειδάσης ως αλληλουχία αναγνώρισης. Έπειτα,
εξειδικευµένοι εκκινητές σχεδιάστηκαν για τέσσερα από τα πιο «επικίνδυνα» είδη
εισβολείς στη Μεσόγειο, σύµφωνα µε τις λίστες των οργανισµών IUCN (www.issg.org)
και CIESM (www.ciesm.org). Οι εκκινητές ενισχύουν τµήµα του γονιδίου 16S rRNA που
επικαλύπτεται µε περιοχή που ενισχύεται από «παγκόσµιους» εκκινητές που
χρησιµοποιούνται ευρέως για το γονίδιο αυτό (Palumbi et al. 1996). Οι εκκινητές
αφορούν τα είδη Crassostrea gigas, Ruditapes philippinarum, Xenostrobus securis και
Mya arenaria και έχουν ήδη ελεγχθεί επιτυχώς σε in silico και in vitro πειράµατα.
Σχετικά µε το τρίτο σκέλος, δείγµατα νερού συλλέχθηκαν από τον Θερµαϊκό και την
Ηγουµενίτσα, το νερό υπέστη φιλτράρισµα και το DNA αποµονώθηκε από τα φίλτρα µε
σκοπό αλληλούχιση µε µηχανήµατα νέας γενιάς. Σύµφωνα µε τα µέχρι στιγµής
αποτελέσµατα, η παρουσία του εισβολικού είδους Xenostrobus securis επιβεβαιώθηκε
στο Θερµαϊκό. Συµπερασµατικά, ο σχεδιασµός εξειδικευµένων εκκινητών σε συνδυασµό
µε τη metabarcoding προσέγγιση αποτελεί µία αποτελεσµατική µεθοδολογία για την
έγκαιρη ανίχνευση των ειδών εισβολέων, καθώς και για τη παρακολούθηση των µέτρων
διαχείρισης.

398

Proccedings of the 37th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences
Volos, May 21-23, 2015

UTILITY OF DNA BARCODING FOR SPECIES IDENTIFICATION, INVASIVE
SPECIES DETECTION AND BIODIVERSITY ESTIMATION IN THE MARINE
ENVIRONMENT
Tsartsianidou Valentina1, Ardura Alba2, Triantafyllidis Alexandros1, GarciaVazquez Eva2
1/School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124, Greece, 2/Department of
Functional Biology, University of Oviedo, 33006, Spain
Biomonitoring constitutes a major scientific field, especially nowadays where use of
genetic methods has become a useful tool for prevention of biodiversity threats such as
establishment of invasive species as well as for evaluation of management actions,
including introduction and spread of species. The purpose of this project concerns three
parts: a) marine species identification using DNA barcoding analysis, b) molecular tools
design for invasive species detection and c) biodiversity estimation using metabarcoding
analyses in marine port environments. 100 individuals were collected from Thermaikos
(N. Greece) and Igoumenitsa (W. Greece) ports where more than 20 different species
were identified using the mitochondrial Cytochrome Oxidase I gene as a barcode
sequence. Furthermore, species specific primers were designed for four of the most
invasive species according to IUCN (www.issg.org) and CIESM (www.ciesm.org) in
Mediterranean. The primers amplify a 16S rRNA gene segment overlapping with a region
amplified with universal primers widely used (Palumbi et al. 1991). They concern the
marine species Crassostrea gigas, Ruditapes philippinarum, Xenostrobus securis and Mya
arenaria. These primers have now been successfully validated both in silico and in vitro
experiments. Regarding the third part, water samples were collected from Thermaikos
and Igoumenitsa ports, filtered and DNA was extracted for next generation sequencing
analysis. Results have revealed the presence of Xenostrobus securis in Thermaikos port.
The combination of species specific primers and DNA metabarcoding could be an
efficient strategy for invasive species early detection into the water as well as monitoring
of management actions.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΤΥΠΟΥ 2
Τσέτσος Φ.1, Αναγνώστου Φ.1, Γεωργίτση Μ.2, Τσεκµεκίδου Ξ.3, Κώτσα Κ.3,
Γιαβροπούλου Μ.3, Δανιηλίδης Μ.3, Γιώβος Ι.3, Δρινέας Π.4, Πάσχου Π.1
1/Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,
Αλεξανδρούπολη 2/Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη 3/Α' Παθολογική Κλινική, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ, Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 4/Τµηµα Πληροφορικής, Rensselaer
Polytechnic Institute, Troy, New York, United States of America
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2 (ΣΔΤ2) είναι µια χρόνια µεταβολική διαταραχή που
εκτιµάται πως σήµερα πλήττει 300 εκατοµµύρια ανθρώπους παγκοσµίως. Έχει γίνει
µεγάλη παγκόσµια προσπάθεια για τον καθορισµό της γενετικής του αιτιολογίας.
Μελέτες συσχέτισης σε ασθενείς µε ΣΔΤ2 έχουν εµ πλέξει µεγάλο αριθµ ό
πολυµορφισµών µονού νουκλεοτιδίου (SNPs) στην αιτιολογία του T2DM, αλλά η
γενετική του αρχιτεκτονική ακόµα µας διαφεύγει. Σε αυτή τη µελέτη στοχεύουµε να
εξιχνιάσουµε τη γενετική αιτιολογία του ΣΔΤ2 µέσω ανάλυσης γενετικών µονοπατιών.
Για αυτό το σκοπό, ακολουθήσαµε δυο προσεγγίσεις. Στην πρώτη προσέγγιση,
χρησιµοποιήσαµε τα κορυφαία SNPs που έχουν ανιχνευθεί από Μελέτες Συσχέτισης σε
Επίπεδο Γονιδιώµατος (GWAS), καθώς και τα δηµοσίως διαθέσιµα αποτελέσµατα της
κοινοπραξίας DIAGRAM, για τη γενετική µας ανάλυση, χρησιµοποιώντας τα
προγράµµατα DEPICT, MAGENTA, DAPPLE, GRAIL, ToppGene, PANTHER, DAVID
και INRICH. Στη δεύτερή µας προσέγγιση, συγκεντρώσαµε όλα τα διαθέσιµα µονοπάτια
από τη βάση δεδοµένων Molecular Signatures v5 και εκτελέσαµε µια συσχέτιση
γενετικών συνόλων στα δεδοµένα των GENEVA Type 2 Diabetes και Wellcome Trust
Type 2 Diabetes datasets. Η ανάλυση δοκίµασε τη συσχέτιση ενός ευρέος φάσµατος
µονοπατιών µε την προσβολή από ΣΔΤ2. Η µελέτη µας αποκαλύπτει γενετικές
παραλλαγές και βιολογικούς µηχανισµούς που συσχετίζονται µε το ΣΔΤ2.
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό
Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου.
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PATHWAY ANALYSIS PROVIDES INSIGHT INTO TYPE 2 DIABETES
MELLITUS GENETICS
Tsetsos F.1, Anagnostou F.1, Georgitsi M.2, Tsekmekidou X.3, Kotsa K.3,
Yavrpoulou M.3, Daniilidis M.3, Yovos J.3, Drineas P.4, Paschou P.1
1/Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace,
Alexandroupolis, Greece 2/Medical School, Aristotle University of Thessaloniki,
Thessaloniki, Greece 3/A Pathological Clinic, AHEPA Hospital, Medical School,
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece 4/Department of Computer
Science, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, New York, United States of America
Diabetes Mellitus Type 2 (T2DM) is a chronic metabolic disorder that is estimated to
globally affect 300 million people. A vast amount of worldwide effort has been exerted
towards determining its genetic aetiology. Association studies performed on type 2
diabetes patients have implicated a large number of single nucleotide polymorphisms
(SNPs) in the aetiology of T2DM, but its genetic architecture still remains elusive. In this
study we aim to illuminate the genetic aetiology of T2DM through means of pathway
analysis. To this end, we used two approaches. For the first approach, we have used the
top scoring SNPs from Genome Wide Association Studies on T2DM, as well as the
publicly available DIAGRAM consortium results, for downstream pathway analysis,
using a multitude of pathway analysis algorithms, namely DEPICT, MAGENTA,
DAPPLE, GRAIL, ToppGene, PANTHER, DAVID and INRICH. For our second
approach, we gathered all the available pathways from the Molecular Signatures v5
database and we performed a set-based association analysis on the GENEVA Type 2
Diabetes and the Wellcome Trust Type 2 Diabetes datasets. The set-based association
tested the association of a wide-spectrum of pathways to T2DM affection status. Our
study reveals variants and biological mechanisms associated with the etiology of diabetes
type 2.
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund - ESF) and
Greek national funds through the Operational Program 'Education and Lifelong Learning' of the
National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: THALES.
Investing in knowledge society through the European Social Fund (MIS 380273).
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ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΝΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΟΥ
ΓΟΝΙΔΙΟΥ BCL2L12 ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ
ΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
Τσιακανίκας Παναγιώτης, Κοντός Χρήστος, Αδαµόπουλος Παναγιώτης, Σκορίλας
Ανδρέας
Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Εισαγωγή: Το γονίδιο BCL2L12 είναι ένα καινούριο µέλος της οικογένειας BCL2, µέλη
της οποίας παίζουν βασικό ρόλο στην απόπτωση και, συνεπώς, εµπλέκονται στην
παθοβιολογία του καρκίνου. Στο παρελθόν, µέλη της ο µάδας µας κλωνοποίησαν 13
εναλλακτικά µετάγραφα του γονιδίου αυτού. Τα περισσότερα από αυτά κωδικοποιούν
ισοµορφές της πρωτεΐνης BCL2L12. Σκοπός: Σκοπός της µελέτης ήταν η ανακάλυψη και
µελέτη έκφρασης νέων εναλλακτικών µεταγράφων του γονιδίου BCL2L12 σε
ανθρώπινες καρκινικές κυτταρικές σειρές. Υλικά και µέθοδοι: Αποµονώθηκε ολικό RNA
από 56 ανθρώπινες καρκινικές κυτταρικές σειρές . Από το αποµονωµ ένο RNA
κατασκευάσαµε cDNA χρησιµοποιώντας ως εκκινητή µια ολίγο-dT–Adaptor
αλληλουχία. Στο cDNA αυτό έλαβε χώρα 3´-RACE PCR και nested 3´ RACE-PCR µε
σκοπό τη µοριακή κλωνοποίηση µεταγράφων του γονιδίου BCL2L12. Μέρος του
προϊόντος της nested PCR ελέγχθηκε ηλεκτροφορητικά σε πήκτωµα αγαρόζης και, στη
συνέχεια, το υπόλοιπο προϊόν PCR καθαρίστηκε και χρησιµ οποιήθηκε για την
κατασκευή βιβλιοθήκης, η συγκέντρωση της οποίας προσδιορίστηκε µε ποσοτική PCR
σε πραγµατικό χρόνο (real-time PCR). Ακολούθησε αλληλούχηση νέας γενιάς (nextgeneration sequencing, NGS) µε την τεχνολογία αλληλούχησης σε ηµ ιαγωγό
(semiconductor sequencing) στο σύστηµα Ion PGM™. Τα αποτελέσµατα της
αλληλούχησης νέας γενιάς αναλύθηκαν µε χρήση αλγορίθµων βιοπληροφορικής που
αναπτύξαµε για το σκοπό αυτό. Αποτελέσµατα: Η µελέτη του γονιδίου BCL2L12
ανέδειξε την ύπαρξη νέων µεταγράφων, η επαλήθευση των οποίων έγινε µε PCR µε
χρήση ειδικών εκκινητών, την οποία ακολούθησε ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα
αγαρόζης. Ορισµένα νέα µετάγραφα έχουν ανοικτό πλαίσιο ανάγνωσης και προβλέπεται
ότι κωδικοποιούν πρωτεϊνικές ισοµορφές της BCL2L12, ενώ άλλα είναι πιθανότατα µη
νοηµατικά και υπόκεινται σε αποικοδόµηση. Συµπεράσµατα: Τα νέα µετάγραφα του
γονιδίου BCL2L12 καθώς και οι αντίστοιχες(προβλεπόµενες πρωτεϊνικές ισοµορφές
χρήσουν περαιτέρω διερεύνησης, όσον αφορά την προέλευσή τους (από ποιες καρκινικές
σειρές παράγονται).
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DISCOVERY OF NOVEL ALTERNATIVE SPLICING VARIANTS OF THE
APOPTOSIS-RELATED BCL2L12 GENE AND THEIR EXPRESSION ANALYSIS
IN HUMAN CANCER CELL LINES
Tsiakanikas Panagiotis, Kontos Christos, Adamopoulos Panagiotis, Scorilas Andreas
Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Athens,
Introduction: BCL2L12 gene is a recently discovered member of the BCL2 family.
Members of this family participate in apoptosis regulation and are therefore involved in
cancer pathobiology. In the past, we have cloned 13 alternative transcripts of this
apoptosis-related gene. Several of these transcripts are predicted to encode for distinct
BCL2L12 protein isoforms. Aim: The purpose of his study was the discovery of novel
BCL2L12 transcripts and their expression analysis in human cancer cell lines. Materials
and methods: Total RNA was extracted from 56 human cancer cell lines. Then, cDNA
was synthesized using an oligo-dT-Adaptor sequence. Next, 3´-RACE PCR and nested 3
´-RACE PCR were applied to for the molecular cloning of novel BCL2L12 transcripts.
Nested PCR products were subjected to agarose gel electrophoresis. PCR products were
then purified and used for library construction. The concentration of the library was
determined using quantitative real-time PCR. Last, we performed next-generation
sequencing (NGS) on an Ion PGM™ system, using semiconductor sequencing
technology. The resulting NGS data were analyzed with bioinformatic algorithms that we
generated for this purpose. Results: The study of the BCL2L12 gene reveled new
alternative splice transcripts, which were next validated via PCR using specific primers,
followed by agarose gel electrophoresis. Some of the transcripts have an open reading
frame (ORF) and are hence predicted to encode for novel BCL2L12 protein isoforms,
while others are nonsense-mediated mRNA decay (NMD) candidates and hence unlikely
to be coding trancripts. Conclusion: The novel BCL2L12 transcripts as well as the
respective predicted protein isoforms need further investigation, in terms of their origin
(which cancer cell lines produce each of these splice variants).
Acknowledgements: This work was financially supported by the Hellenic Society of Medical
Oncology.
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Τσιγγενόπουλος Σ. Κώστας
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Θαλασσόκοσµος, Γούρνες Πεδιάδος, 715 00
Ηράκλειο
Η υδατοκαλλιέργεια έχει εξελιχθεί σήµερα σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόµενους
κλάδους τροφίµων αντιπροσωπεύοντας πάνω από το µισό της παραγωγής τροφίµων
υδρόβιας προέλευσης στον κόσµο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η υδατοκαλλιέργεια
φηµίζεται για τις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας, την αειφόρα ανάπτυξη και την
προστασία των καταναλωτών και απασχολεί άµ εσα περίπου 80.000 άτοµα . Η
υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ είναι µια πραγµατικά πανευρωπαϊκή παραγωγική
δραστηριότητα και περιλαµβάνει την καλλιέργεια ενός µεγάλου αριθµού τόσο
θαλασσίων ειδών όσο και ειδών του γλυκού νερού. Η θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια
συνεχίζει να αυξάνεται σε µεγάλο βαθµό χάρη σε τρία είδη, όπως ο σολοµός, το λαβράκι
και την τσιπούρα, και αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί και στο µέλλον µε σκοπό να
ανταποκριθεί στην αυξανόµενη ζήτηση τροφής. Η αποτελεσµατική αναπαραγωγή στις
ιχθυοκαλλιέργειες είναι ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη του τοµέα, ώστε να αυξηθεί
η αποδοτικότητα και να µειωθεί το κόστος παραγωγής µέσα από τη βελτίωση της
ανάπτυξης των ψαριών, της ανθεκτικότητας σε ασθένειες, της χρησιµοποίησης
ζωοτροφών και της ποιότητας των προϊόντων. Η επιλεκτική αναπαραγωγή µε την
εφαρµογή σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών γονιδιωµατικής είναι ένας από τους
βασικούς τρόπους ανάπτυξης και αύξησης της παραγωγής. Τα περισσότερα γνωρίσµατα,
αν όχι όλα, που σχετίζονται µε τις επιδόσεις των ψαριών και την παραγωγή, ελέγχονται
από πολλά γονίδια και εποµένως κληρονοµούνται ως ποσοτικά χαρακτηριστικά. Η
ανάλυση των γενετικών τόπων που σχετίζονται µε ποσοτικούς χαρακτήρες (quantitative
trait loci, QTL) αναδύεται ως ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της γονιδιωµατικής στις
ιχθυοκαλλιέργειες, ενώ έχει έρθει η ώρα να εφαρµοστεί και στα ψάρια η υποβοηθούµενη
από δείκτες επιλογή (marker-assisted selection, MAS). Προς το παρόν, η αυξηµένη
εφαρµογή των πλέον πρόσφατων και αναδυόµενων τεχνολογιών γονοτύπησης και
αλληλούχησης είναι σε θέση να διευκολύνει την ταχύτατη παραγωγή γενετικών
δεδοµένων και την ανάπτυξη νέων γενετικών δεικτών µε µειωµένο κόστος, ανοίγοντας το
δρόµο για µια παραδειγµατική στροφή στην έρευνα από το επίπεδο του γονιδίου σε αυτή
του γονιδιώµατος, και την εστίαση περισσότερο στην προσαρµοστική και όχι µόνο στην
ουδέτερη παραλλακτικότητα. Τέλος, χρησιµοποιώντας την γονιδιωµατική έρευνα πιο
γρήγορα από ό , τι στο παρελθόν, οι σύγχρονες τεχνολογίες εγγυώνται µια βαθύτερη
κατανόηση της ρύθµισης του γονιδιώµατος και της βιολογίας.
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GENOMIC APPLICATIONS IN AGUACULTURE
Tsigenopoulos S. Costas
Institute of Marine Biology, Biotechnology & Aquaculture, Hellenic Centre for Marine
Research (HCMR), Thalassocosmos, Gournes Pediados, 715 00 Heraklion Crete, Greece
Nowadays, aquaculture has become one of the fastest growing food sectors and accounts
for more than half of the world’s aquatic food production. In the European Union,
aquaculture is renowned for its high quality, sustainability and consumer protection
standards and directly employs some 80.000 people. EU aquaculture has a true panEuropean production activity and encompasses the production of a wide range of fish and
mollusc species. Farming of marine fish continues to grow largely thanks to three
species, in particular Atlantic salmon, European sea bass and gilthead sea bream, and
theoretically this has to be continued in the future to respond to the increasing demand.
Efficient breeding of aquaculture species is crucial for the development of the sector in
order to increase profitability and reduce production cost by improving growth, disease
resistance, utilisation of feed resources and product quality. Selective breeding through
the application of modern genomic tools and techniques is one of the principal ways to
proceed and increase production. Most, if not all, performance and production traits are
controlled by multiple genes and therefore inherited as quantitative traits. The analysis of
their associated quantitative trait loci (QTL) is emerging as a very important part of
aquaculture genomics although the time has come to implement marker-assisted selection
(MAS) also in fish. Currently, increased application of the most recent and emerging
genotyping and sequencing technologies is in position to enable accelerated genetic data
production and the development of new markers at reduced costs, paving the way for a
paradigm shift from gene to genome-scale research, and focus more on adaptive rather
than just neutral variation. Finally, by letting genomic research to be assayed more
rapidly than previously, modern ‘next-generation’ technologies guarantee a deeper
understanding of genome regulation and biology.
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C-ΠΕΠΤΙΔΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟ-ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ: ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΣΤΟ
ΔΙΑΒΗΤΗ
Τσιολάκη Λ. Παρασκευή1, Λούρος Ν. Νικόλαος1, Νάστου Χ. Κατερίνα1,
Μπαλτούµας Α. Φώτης1, Οικονοµίδου Α. Βασιλική1, Χαµόδρακας Ι. Σταύρος1
1/Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Αθήνα 157 01
Το C-πεπτίδιο της προ-ινσουλίνης αποτελείται από 31 αµινοξικά κατάλοιπα και είναι το
κύριο πεπτίδιο που συνδέει τις α και β αλυσίδες της προ-ορµόνης της ινσουλίνης. Είναι
αρνητικά φορτισµένο, σε φυσιολογικό pH, και µέχρι σήµερα δεν έχει βρεθεί η τριτοταγής
δοµή του. Αρχικά, το C-πεπτίδιο είχε θεωρηθεί ως αδρανές παραπροϊόν κατά την
σύνθεση και επεξεργασία της ινσουλίνης, ωστόσο, όλο και περισσότερα πρόσφατα
στοιχεία αποδεικνύουν τη σηµασία του C-πεπτιδίου στο σωστό δίπλωµα της ινσουλίνης
καθώς και τις ιδιότητες του ως ‘µοριακού ακολούθου’ κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης
της ινσουλίνης και της αποθήκευσής της στα εκκριτικά κυστίδια των β-κυττάρων του
παγκρέατος. Πολλές µελέτες τονίζουν τις θεραπευτικές δυνατότητες του C-πεπτιδίου στο
διαβήτη, εντούτοις µόνο λίγες αναφορές αποκαλύπτουν το σχηµατισµό ολιγοµερών του
C-πεπτιδίου και τη συσσωµάτωση του στα τοιχώµατα των αγγείων, κατά την πρώιµη
αθηρογένεση ασθενών που πάσχουν από διαβήτη. Στην παρούσα εργασία,
χρησιµοποιήσαµε ηλεκτρονική µικροσκοπία διέλευσης (ΤΕΜ), χρώση µε Congo Red και
παρατήρηση µε πολωτική µικροσκοπία, φασµατοσκοπία υπερερύθρου ΑΤR-FTIR και
περίθλαση ακτίνων-Χ, µε στόχο τη µελέτη της πιθανής ‘τάσης προς συσσωµάτωση’ του
C-πεπτιδίου της προ-ινσουλίνης. Τα πειραµατικά αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι το Cπεπτίδιο αυτοσυγκροτείται, σε υδατικά διαλύµατά του, σε ινίδια που παρουσιάζουν
σαφώς τις ιδιότητες των αµυλοειδών ινιδίων. Η διαφορετική αυτή προσέγγιση στη
µελέτη της ινσουλίνης µπορεί να αποκαλύψει τις ιδιότητες του C-πεπτιδίου της προινσουλίνης, τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε παθολογικές συνθήκες.
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ‘Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα’ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός Έργου 11ΣΥΝ-1-1230).
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PROINSULIN C-PEPTIDE: AN UNKNOWN PARAMETER IN DIABETES
Tsiolaki L. Paraskevi1, Louros N. Nikolaos1, Nastou C. Katerina1, Baltoumas A.
Fotis1, Iconomidou A. Vassiliki1, Hamodrakas J. Stavros1
1/Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens,
Athens 157 01
Pro-insulin C-peptide consists of 31 amino acids and is the major part of the connecting
peptide, linking the A- and B-chains of the insulin pro-hormone. It is negatively charged
in normal pH, and, to date, its tertiary structure is unknown. The C-peptide had been
initially regarded as an inert byproduct of insulin synthesis and processing, however,
increasing evidence has recently revealed that it is required for the proper folding of
insulin and for chaperone-like functions during insulin maturation and storage in the
secretory granules of pancreatic !-cells. Several studies highlight the therapeutic
potential of C-peptide in diabetes, only a few studies, though, unveil the formation of Cpeptide oligomers and the accumulation of C-peptide in the vessel walls in early
atherogenesis in diabetic patients. In this study, we utilized transmission electron
microscopy (TEM), Congo Red staining and polarized light microscopy, ATR-FTIR, and
X-ray fiber diffraction, aiming at exploring the possible aggregation propensity of the
proinsulin C-peptide. Our experimental work clearly shows that the C-peptide selfassembles into fibrils, judged to be amyloid-like from their structural and tinctorial
characteristics. This novel approach to insulin studies may shed additional light on
proinsulin C-peptide properties, not only in physiological but also in pathological
conditions.
This research has been co-financed by the European Union (European Regional Development
Fund – ERDF) and Greek national funds through the Operational Program ‘Competitiveness and
Entrepreneurship’ of the National Strategic Reference Framework (NSRF) (Project code
11SYN-1-1230).
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ Ι
(ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΑΣΗ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ NADH-Q) ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ LEPUS
EUROPAEUS
Τσιπουρλιάνος Ανδρέας, Γιαννούλης Θεµιστοκλής, Σταµάτης Κωνσταντίνος,
Μούτου Α. Αικατερίνη, Μαµούρης Ζήσης
Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας, Τµήµα Βιοχηµείας και
Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.
Για τη λειτουργία του µιτοχονδρίου και πιο συγκεκριµένα για το µηχανισµό της
οξειδωτικής φωσφορυλίωσης , είναι απαραίτητη η συνεργασία δύο διαφορετικών
γονιδιωµάτων, του πυρηνικού και του µιτοχονδριακού. Η µελέτη αυτή αφορά την
ανάλυση των εξελικτικών σχέσεων ανάµεσα στις υποοµάδες του συµπλόκου Ι της
οξειδωτικής φωσφορυλίωσης (οξειδοαναγωγάση του ζεύγους NADH-Q) στον ευρωπαϊκό
λαγό (L.europaeus). Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα, τα οποία προέκυψαν
από αλληλούχηση νέας γενιάς και αλληλούχηση Sanger για τα πυρηνικά και
µιτοχονδριακά γονίδια του συµπλόκου. Συνολικά παρατηρήθηκαν 222 µεταλλάξεις, εκ
των οποίων οι 53 µη συνώνυµες, σε 42 πυρηνικά γονίδια καθώς και 195 µεταλλάξεις, εκ
των οποίων 23 µη συνώνυµες, σε 7 µιτοχονδριακά γονίδια. Για τα παραπάνω,
υπολογίστηκε ο αριθµός µεταλλάξεων ανά νουκλεοτίδιο, καθώς και ο αριθµός µη
συνώνυµων µεταλλάξεων ανά νουκλεοτίδιο και λαµβάνοντας υπόψη τη δοµή του
ενζύµου, την προέλευση των συστατικών του και τη λειτουργία τους, ο µαδοποιήθηκαν
µε τρεις διαφορετικούς τρόπους: Α) δοµικά πυρηνικά-συναρµογής-µιτοχονδριακά, Β)
βραχίονας µήτρας(Iα)- βραχίονας µεµβράνης(Iβ+Iγ) και Γ) πυρήνας του συµπλόκουβοηθητικά. Στην πρώτη ο µαδοποίηση παρατηρήθηκε ότι ο µέσος όρος µη συνώνυµων
µεταλλάξεων ανά νουκλεοτίδιο είναι σχεδόν ίδιος ανάµεσα στα δοµικά και τα
συναρµογής, ενώ είναι σχεδόν διπλάσιος στα µιτοχονδριακά. Στη δεύτερη ο µαδοποίηση
παρατηρήθηκε ότι ο µέσος όρος µη συνώνυµων µεταλλάξεων ανά νουκλεοτίδιο, όσον
αφορά τα πυρηνικά των υποµονάδων Ιβ+Ιγ, είναι διπλάσιος σε σχέση µε του Ια και τείνει
να προσεγγίσει την τιµή των µιτοχονδριακών στο Ιβ+Ιγ. Στην τρίτη ο µαδοποίηση
παρατηρήθηκε µία σηµαντική αύξηση του µέσου όρου µη συνώνυµων µεταλλάξεων ανά
νουκλεοτίδιο στα γονίδια του πυρήνα του συµπλόκου, σε σχέση µε τα βοηθητικά γονίδια.
Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν αποτελούν µια πρώτη ένδειξη συµπροσαρµογής
ανάµεσα σε πυρηνικά και µιτοχονδριακά γονίδια, δηλαδή στην εµφάνιση παρόµοιων
εξελικτικών ρυθµών ανάµεσα σε γονιδιώµατα που συνεργάζονται.
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FUNCTIONAL AND EVOLUTIONARY ANALYSIS OF COMPLEX I (NADH-Q
OXIDOREDUCTASE) IN LEPUS EUROPAEUS
Tsipourlianos Andreas, Giannoulis Themistoklis, Stamatis Constantinos, Moutou A.
Aikaterini, Mamuris Zissis
Laboratory of Genetics, Comparative and Evolutionary Biology, Department of
Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly
Mitochondrial function and more specifically the mechanism of oxidative
phosphorylation, requires cooperation between genes encoded in two district genomes,
nuclear and mitochondrial. This study concerns the analysis of evolutionary relationships
among subgroups of complex I of oxidative phosphorylation (NADH-Q oxidoreductase)
in the European hare (Lepus europaeus). For this purpose, we used data from Nextgeneration sequencing and Sanger sequencing of nuclear and mitochondrial complex I
genes. Altogether, 222 mutations were observed, of which 53 non-synonymous, in 42
nuclear genes (structural and assembly) and 195 mutations, of which 23 nonsynonymous, in 7 mitochondrial genes. For these genes we calculated the number of
mutations per nucleotide, and the number of non-synonymous mutations per nucleotide
and we grouped them in three different ways, considering the structure of the enzyme, the
origin of its components and their function: A) Nuclear structural- nuclear assemblymitochondrial structural, B) matrix arm (Ια)- membrane arm (Ιβ+ Ιγ), C) coresupernumerary. In the first grouping we observed that the average non-synonymous
mutations per nucleotide is almost identical between the structural and assembly and is
almost double in the mitochondrial. In the second grouping we observed that the average
non-synonymous mutations per nucleotide, regarding nuclear subunits Iβ+Iγ, is double
compared to Iα and tends to approach the value of the mitochondrial Iβ+ Iγ subunits. In
the third grouping we observed a significant increase of the average non-synonymous
mutations per nucleotide in the core genes, compared to the supernumerary genes. The
results are showing a first sign of coadaptation between mitochondrial and nuclear genes
that cooperate in terms of a complex of OXPHOS, i.e. the appearance of similar
evolutionary rates between genomes that cooperate.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ	
  ΒΙΟΫΜΕΝΙΩΝ	
  ΣΕ	
  ΦΙΛΤΡΑ	
  ΤΣΙΓΑΡΩΝ	
  ΜΕΤΑ	
  ΑΠΟ	
  ΠΑΡΑΜΟΝΗ	
  
ΤΟΥΣ	
  ΣΕ	
  ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ	
  ΝΕΡΟ.	
  	
  
	
  
Τσουμαλάκου	
  Ευαγγελία,	
  Κορμάς	
  Κων.,	
  Βερίλλης	
  Παναγιώτης	
  
Πανεπιστήμιο	
  Θεσσαλίας,	
  Σχολή	
  Γεωπονικών	
  Επιστημών,	
  Τμήμα	
  Γεωπονίας	
  
Ιχθυολογίας	
  και	
  Υδάτινου	
  Περιβάλλοντος.	
  	
  

	
  
Στην	
   παρούσα	
   εργασία	
   μελετήθηκε	
   η	
   αύξηση	
   βιοϋμενίου	
   σε	
   φίλτρα	
   τσιγάρων	
  
μετά	
   από	
   έκθεσή	
   τους	
   σε	
   θαλασσινό	
   νερό	
   σε	
   συνθήκες	
   δωματίου.	
  
Χρησιμοποιήθηκαν	
   καπνισμένα	
   και	
   μη	
   καπνισμένα	
   φίλτρα	
   τσιγάρων	
   και	
  
διηθημένο	
   θαλασσινό	
   νερό	
   (Άναυρος	
   Μαγνησίας).	
   Πραγματοποιήθηκαν	
   τρεις	
  
πειραματικές	
  διατάξεις	
  των	
  τριών	
  επαναλήψεων	
  σε	
  αποστειρωμένα	
  δοχεία	
  των	
  
50	
   ml.	
   Οι	
   ομάδες	
   ETC	
   και	
   ET	
   αποτελούνταν	
   από	
   καπνισμένα	
   φίλτρα,	
  
εμβαπτισμένα	
   σε	
   θαλασσινό	
   νερό	
   διηθημένο	
   από	
   μεμβράνη	
   πόρου	
   0,2	
   μm	
   και	
  
0,8	
   μm	
   αντίστοιχα.	
   Η	
   ομάδα	
   ETWN	
   περιείχε	
   ακάπνιστα	
   φίλτρα	
   και	
   θαλασσινό	
  
νερό	
   διηθημένο	
   σε	
   μεμβράνη	
   πόρου	
   0,8	
   μm.	
   Έπειτα	
   από	
   δέκα	
   μέρες	
   επώασης	
  
των	
   δειγμάτων	
   σε	
   συνθήκες	
   δωματίου	
   πραγματοποιήθηκε	
   η	
   πρώτη	
  
δειγματοληψία.	
  Συνολικά	
  έγιναν	
  οκτώ	
  δειγματοληψίες	
  σε	
  διάστημα	
  103	
  ημερών.	
  
Τα	
   φίλτρα	
   προετοιμάστηκαν	
   κατάλληλα	
   (μονιμοποίηση,	
   αφυδάτωση,	
  
επιμετάλλωση)	
   και	
   παρατηρήθηκαν	
   σε	
   ηλεκτρονικό	
   μικροσκόπιο	
   σάρωσης.	
  
Παρατηρήθηκε	
  σταδιακή	
  αύξηση	
  των	
  βακτηρίων	
  και	
  στις	
  τρεις	
  διατάξεις.	
  Στην	
  
ομάδα	
   ETWN	
   εμφανίστηκε	
   η	
   μεγαλύτερη	
   αύξηση	
   ενώ	
   η	
   ομάδα	
   ETC	
   είχε	
  
συγκριτικά	
   με	
   τις	
   άλλες	
   δύο	
   ομάδες	
   τη	
   μικρότερη.	
   Τη	
   15η	
   μέρα	
   δεν	
  
εμφανίστηκαν	
   σημαντικές	
   αλλαγές	
   σε	
   σχέση	
   με	
   την	
   πρώτη	
   δειγματοληψία.	
  
Βιοϋμένιο	
   παρουσιάστηκε	
   την	
   22η	
   μέρα	
   του	
   πειράματος.	
   Την	
   31η	
   μέρα,	
  
παρατηρήθηκε	
   παράπλευρη	
   αύξηση	
   του	
   βιοϋμενίου	
   και	
   μεταξύ	
   των	
   ινών	
   του	
  
φίλτρου	
   στην	
   ομάδα	
   ETWN.	
   Την	
   40η	
   και	
   51η	
   μέρα	
   δεν	
   παρατηρήθηκαν	
  
σημαντικές	
   διαφορές	
   σε	
   σχέση	
   με	
   τις	
   προηγούμενες	
   δειγματοληψίες,	
   ενώ	
   την	
  
71η	
   μέρα	
   εμφανίστηκε	
   σταδιακή	
   αύξηση	
   βακτηρίων	
   σε	
   όλες	
   τις	
   διατάξεις.	
   Την	
  
103η	
   μέρα	
   του	
   πειράματος	
   παρατηρήθηκε	
   πλήρης	
   κάλυψη	
   του	
   φίλτρου	
   από	
  
βακτήρια	
  και	
  στις	
  τρεις	
  διατάξεις.	
  Η	
  παρούσα	
  εργασία	
  έδειξε	
  ότι	
  είναι	
  δυνατή	
  η	
  
αύξηση	
   βακτηριακού	
   βιοϋμενίου	
   σε	
   χρησιμοποιημένα	
   φίλτρα	
   τσιγάρου	
   μετά	
  
από	
  πολυήμερη	
  παραμονή	
  τους	
  σε	
  θαλασσινό	
  νερό.	
  Οι	
  περιεχόμενες	
  ουσίες	
  του	
  
καπνού,	
   όπως	
   η	
   νικοτίνη	
   και	
   η	
   πίσσα,	
   δρουν	
   ανασταλτικά	
   στην	
   αύξηση	
   αυτών	
  
των	
  βακτηρίων.	
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DEVELOPMENT	
  OF	
  BIOFILM	
  INTO	
  FILTER	
  TIPS	
  AFTER	
  BEING	
  EXPOSED	
  TO	
  
SEAWATER.	
  	
  
	
  
Tsoumalakou	
  Evangelia,	
  Kormas	
  Konstantinos,	
  Berillis	
  Panagiotis	
  
University	
  of	
  Thessaly,	
  School	
  of	
  Agricultural	
  Sciences,	
  Department	
  of	
  Ichthyology	
  
and	
  Aquatic	
  Environment.	
  	
  
	
  
We	
  studied	
  the	
  development	
  of	
  biofilm	
  in	
  cigarette	
  filter	
  tips	
  after	
  their	
  exposure	
  
to	
  seawater.	
  Used	
  and	
  non-‐used	
  filters	
  were	
  immersed	
  in	
  sterilized	
  falcon	
  tubes	
  
(50	
  ml)	
  containing	
  filtered	
  seawater	
  from	
  Anavros,	
  Magnesia.	
  There	
  were	
  three	
  
triplicated	
   experimental	
   treatments.	
   Treatments	
   ETC	
   and	
   ET	
   consisted	
   of	
  
smoked	
  filters	
  immersed	
  in	
  seawater	
  filtered	
  through	
  0.2	
  μm	
  and	
  0.8	
  μm	
  isopore	
  
membrane	
  filters,	
  respectively.	
  Treatment	
  ETWN	
  consisted	
  of	
  non-‐smoked	
  filter	
  
tips	
   immersed	
   in	
   seawater	
   filtered	
   through	
   0.8	
   μm	
   isopore	
   membrane	
   filter.	
  
Eight	
   samplings	
   were	
   conducted	
   throughout	
   a	
   period	
   of	
   103	
   days.	
   The	
   first	
  
sampling	
  took	
  place	
  after	
  a	
  ten-‐day	
  incubation	
  of	
  the	
  samples	
  in	
  room	
  conditions.	
  
Filter	
   tips	
   were	
   prepared	
   properly	
   and	
   observed	
   under	
   a	
   scanning	
   electron	
  
microscope.	
  A	
  gradual	
  increase	
  of	
  the	
  bacteria	
  was	
  observed	
  in	
  all	
  samplings	
  of	
  
all	
   treatments.	
   The	
   highest	
   biofilm	
   development	
   observed	
   in	
   the	
   ETWN	
  
treatment,	
  while	
  ETC	
  had	
  the	
  lowest	
  development.	
  On	
  the	
  15th	
  day	
  there	
  were	
  
no	
  significant	
  changes	
  in	
  addition	
  with	
  the	
  first	
  sampling.	
  The	
  biofilm	
  appeared	
  
on	
   the	
   22nd	
   day	
   of	
   incubation.	
   On	
   the	
   31st	
   day,	
   biofilm	
   adjoining	
   development	
  
observed	
  among	
  the	
  fibers	
  of	
  the	
  filter	
  tips	
  of	
  the	
  ETWN	
  treatment.	
  On	
  the	
  40th	
  
and	
   51st	
   day	
   no	
   significant	
   further	
   changes	
   in	
   biofilm	
   development	
   were	
  
observed,	
   while	
   on	
   the	
   71st	
   day	
   appeared	
   an	
   increase	
   of	
   the	
   biofilm	
   in	
   all	
  
treatments.	
  On	
  the	
  103rd	
  day	
  of	
  incubation	
  the	
  whole	
  filter	
  tips	
  were	
  completely	
  
covered	
   with	
   bacteria	
   in	
   all	
   treatments.	
   Bacterial	
   biofilm	
   can	
   be	
   developed	
   in	
  
both	
   used	
   and	
   unused	
   smoking	
   filter	
   tips	
   after	
   their	
   incubation	
   in	
   seawater.	
  
Nicotine	
  and	
  tar	
  may	
  be	
  factors	
  that	
  inhibit	
  the	
  increase	
  of	
  these	
  bacteria.	
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΑ ΗΠΑΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΣΙΠΟΥΡΑ (Sparus aurata)
Τσούρου Όλγα1, Κώτου Ευθυµία2, Μεγαλοφώνου Περσεφόνη1
1/Τοµέας Ζωολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ,
Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια, 157-84, Αθήνα - 2/Εργαστήριο Διατροφής & Παθολογίας,
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ, Άγιος
Κοσµάς, 16777, Ελληνικόν.
Στην παρούσα µελέτη, εκτιµήθηκε η επίδραση της µερικής αντικατάστασης του
ιχθυελαίου ιχθυοτροφής από µίγµα φυτικών ελαίων στην ενεργότητα ηπατικών ενζύµων
βιοµετασχηµατισµού (Φάση Ι ) και αποτοξικοποίησης (Φάση ΙΙ ) της σουλφαδιαζίνης
στην τσιπούρα (Sparus aurata). Η ιχθυοτροφή που χρησιµοποιήθηκε περιείχε 50%
ιχθυάλευρο και 50% φυτάλευρο. Τα ψάρια χωρίστηκαν σε δύο οµάδες που διέφεραν ως
προς το είδος της τροφής, που κατανάλωναν. Η οµάδα Α κατανάλωνε την τροφή που
περιελάµβανε ιχθυέλαιο, ενώ η ο µάδα Β κατανάλωνε την τροφή στην οποία έγινε
αντικατάσταση του 66% του ιχθυελαίου (10% της τροφής) από µίγµα φυτικών ελαίων
(κραµβέλαιο, λινέλαιο και φοινικέλαιο). Μετά από τρεις µήνες διατροφής, στα ψάρια
κάθε ο µάδας χορηγήθηκε το αντιβιοτικό σουλφαδιαζίνη αναµιγµένο στην τροφή, στη
δόση των 25 mg/kg/ηµέρα για 5 ηµέρες. Σε δείγµατα ήπατος των ψαριών που
συλλέχθηκαν τις ηµέρες 0-5-7, που αντιστοιχούσαν στο πριν- κατά την διάρκεια- και
µετά την διακοπή της χορήγησης του αντιβιοτικού υπολογίστηκαν οι ενεργότητες των
ενζύµων της Φάσης Ι , (EROD και MROD) και των ενζύµων της Φάσης ΙΙ , (GST και
UDPGT). Στα ψάρια, της ο µάδας Α, η ενεργότητα των ενζύµων EROD και MROD
µειώθηκε στατιστικά σηµαντικά µε τη χορήγηση της σουλφαδιαζίνης (ηµέρα 5), και η
µείωση αυτή διατηρήθηκε και µετά τη διακοπή της (ηµέρα 7). Αντίθετα, οι ενεργότητες
των GST και UDPGT παρουσίασαν αύξηση µε την χορήγηση της σουλφαδιαζίνης
(ηµέρα 5), και επέστρεψαν στις αρχικές τιµές µετά τη διακοπή του αντιβιοτικού (ηµέρα
7). Στην ο µάδα Β , οι ενεργότητες των ενζύµων EROD και MROD δεν παρουσίασαν
αλλαγές µε την χορήγηση της σουλφαδιαζίνης (ηµέρα 5), ενώ εκείνες των ενζύµων GST
και UDPGT αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια χορήγησής της. Συµπερασµατικά, το ποσοστό
των φυτικών ελαίων στην τροφή φάνηκε ότι επηρεάζει την οδό βιοµετασχηµατισµού και
αποτοξικοποίησης (µεταβολισµό) της σουλφαδιαζίνης στην τσιπούρα.
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EFFECTS OF FISH FEEDS COMPOSITION ON THE HEPATIC
METABOLIZING ENZYMES OF SULFADIAZINE IN THE GILTHEAD SEA
BREAM (Sparus aurata)
Tsourou Olga1, Cotou Efthimia2, Megalofonou Persefoni1
1/Department of Zoology-Marine Biology, Faculty of Biology, University of Athens,
Panepistimioupolis, Ilisia, 157-84 Athens, Greece - 2/Laboratory of Nutrition &
Pathology, Institute of Marine Biology, Biotechnology & Aquaculture, HCMR, Agios
Kosmas, 16777, Hellinikon, Greece.
The effect of partial substitution of fish oil by a mixture of vegetable oils on the
biotransformation and detoxification of sulfadiazine was investigated in gilthead sea
bream (Sparus aurata). The fish feed used contained 50% fish meal and 50% plant meal.
Fish were divided into two groups, which differed in the type of diet they consumed. Diet
A was contained fish oil as the only lipid source, while in diet B, 66% of fish oil (10% of
the diet) was partially replaced by a mixture of vegetable oils (rapeseed, linseed and palm
oil). Sulfadiazine incorporated into feed was administered to each group, at a dose of 25
mg/kg/day for 5 days. Biotransformation hepatic enzymes activities of phase I (EROD
and MROD) and phase II (GST and UDPGT) were determined in three sampling days
(0-5-7) which represented the before- during- post treatments respectively. In fish fed the
diet A, EROD and MROD activities were inhibited when fish receiving sulfadiazine (day
5) and this inhibition continued the day of post treatment (day 7). In contrast, the activity
of both GST and UDPGT was induced when sulfadiazine was administered and then
almost returned to baseline at the day of post treatment. In group B, EROD and MROD
activities had no significant difference during the three days of sampling whereas
sulfadiazine caused an induction in GST and UDPGT activities. As results indicated, the
percentage of plant oils that substituted fish oil in the diet influenced the detoxification
pathway (metabolism) of sulfadiazine in gilthead sea bream.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΥΛΩΝ TRPA1 ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ
Φιάσκα Στρατονίκη, Λαµπρακάκης Χαράλαµπος
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών &
Τεχνολογιών, Σχολή Επιστηµών Υγείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων
Ο νευροπαθητικός πόνος είναι µία εµµένουσα κατάσταση που οφείλεται σε βλάβη του
σωµατοαισθητικού συστήµατος. Τα συµπτώµατα περιλαµβάνουν αλλοδυνία,
υπεραλγησία και αυθόρµητο πόνο. Οι ακριβείς µηχανισµοί που οδηγούν από τη βλάβη
στην αυξηµένη ευαισθησία στον πόνο δεν είναι γνωστοί. Μία σειρά βιοχηµικών και
µοριακών αλλαγών, αποτέλεσµα της βλάβης στα κύτταρα του σωµατοαισθητικού
συστήµατος, οδηγούν σε αλλαγή στην µετάδοση ώσεων πόνου από την περιφέρεια στο
ΚΝΣ. Η πλαστικότητα στη λειτουργία του ΚΝΣ που προκύπτει έχει ως τελικό
αποτέλεσµα την υπερευαισθησία στην αίσθηση του πόνου. Η συγκεκριµένη ερευνητική
εργασία αποσκοπεί στην διερεύνηση των µηχανισµών µέσω των οποίων η παγίδευση του
ισχιακού νεύρου αρουραίου οδηγεί σε σταδιακή ανάπτυξη του νευροπαθητικού πόνου.
Πιο αναλυτικά, εικάζεται ότι στους πρωτοταγείς νευρώνες κατά µήκος των αξόνων
ενεργοποιούνται µηχανοευαίσθητα κανάλια. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η παγίδευση του
ισχιακού νεύρου και συνεπώς η συνεχής µηχανική πίεση που ασκείται, οδηγεί σε αξονική
βλάβη στους προσαγωγούς νευρώνες. Η έρευνα εστιάζεται στον εντοπισµό των
µηχανοευαίσθητων διαύλων TRPA1 κατά µήκος των αξόνων, στη διερεύνηση της
εισόδου ιόντων Ca2+ στο αξονόπλασµα µέσω των διαύλων αυτών και την επίδραση στη
λειτουργία των µιτοχονδρίων λόγω της χρόνιας ενεργοποίησης των TRPA1. Με τη χρήση
ηλεκτροφυσιολογικών και φαρµακολογικών µεθοδολογιών δείχνουµε τη παρουσία των
διαύλων TRPA1 στο αποµονωµένο ισχιακό νεύρο, ενώ µε απεικονιστικές µεθόδους
παρέχουµε ενδείξεις ότι η ενεργοποίηση τους µε ισοθειοκυανικό αλλύλιο προκαλεί
αλλαγές στις µεταβολικές διεργασίες των νεύρων.
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THE ROLE OF TRANSIENT RECEPTOR POTENTIAL ANKYRIN 1 (TRPA1)
CHANNELS IN THE DEVELOPMENT OF NEUROPATHIC PAIN
Fiaska Stratoniki, Labrakakis Charalampos
Laboratory of Animal & Human Physiology, Department of Biological Applications &
Technology, School of Health Sciences, University of Ioannina
Neuropathic pain is a persisting condition arising from damage in the somatosensory
system. The symptoms include allodynia, hyperalgesia and spontaneous pain. The precise
mechanisms which lead from damage to increased sensitivity in pain are not yet known.
Due to damage in cells of the somatosensory system, a series of biochemical and
molecular changes happen and can lead to altered processing of pain signals to CNS. The
plasticity which occurs in CNS results in hypersensitivity in pain sensation. This research
proposal aims at the investigation of mechanisms by which nerve entrapment in rat model
leads to the gradual development of neuropathic pain. Specifically, we hypothesize that
mechanosensitive channels are activated along the axons in primary afferents. In this
way, entrapment of sciatic nerve and consequently the continuous mechanical pressure
leads to axonal damage in primary afferent neurons. We will focus on the identification of
mechanosensitive TRPA1 channels along the axons, the investigation of Ca2+ entry into
the axoplasm through TRPA1 channels and the changes in mitochondrial function
because of chronic activation of TRPA1. Using electrophysiological and pharmacological
methods, we prove the presence of TRPA1 channels in isolated sciatic nerve while with
imaging techniques we indicate that activation of TRPA1 channels with allyl
isothiocyanate is responsible for changes in metabolic processes of nerves.
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΑΜΠΕΙΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΜΑΤΟΣ
ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΟΞΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΜΥΩΝ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
Φραγκοπούλου Α.Φ.1, Παπαδοπούλου Ν.2, Πολύζος Α.2, Μαντά Α.Κ.1,
Σκουρολιάκου Α.3, Μπαλάφας Ε.4, Κωστοµητσόπουλος Ν.4, Στραβοπόδης Δ.Ι.1,
Θάνος Δ.2, Μαργαρίτης Λ.Χ.1
1/Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ,
Πανεπιστηµιόπολις, 15784 Αθήνα - 2/Eργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Γενετικής και
Βιοτεχνολογίας, ΙΙΒΕΑΑ, 11527 Αθήνα - 3/Τµήµα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας,
ΤΕΙ Αθήνας, 12210 Αθήνα - 4/Μονάδα Ζωικών Προτύπων & Κέντρο Πειραµατικής
Χειρουργικής, ΙΙΒΕΑΑ, 11527 Αθήνα
Το παγκοσµίως υψηλό ποσοστό χρήσης κινητών τηλεφώνων από ενήλικες (~90%) έχει
αυξήσει την ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία. Με σκοπό τη µελέτη των
επιδράσεων της παλµικής ακτινοβολίας στην έκφραση των γονιδίων του ιππόκαµπου του
εγκεφάλου, 12 ενήλικοι αρσενικοί µύες C57BL/6 εκτέθηκαν ολόσωµα σε ακτινοβολία
κινητού τηλεφώνου (Ακτ.) µέσης εντάσεως ηλεκτρικού πεδίου 11 V/m για 2 ώρες. Άλλοι
12 µύες αποτέλεσαν την οµάδα εικονικής ακτινοβόλησης – µάρτυρες (Μ). Έξι ώρες µετά
το τέλος της έκθεσης, αφαιρέθηκε ο ιππόκαµπος από κάθε ζώο και αποµονώθηκε ολικό
RNA µετά από οµογενοποίηση σε Τrizol. Τα ολικά ιπποκάµπεια RNAs οµαδοποιήθηκαν
ανά τέσσερα και το RNA τριών δειγµάτων ανά πειραµατική συνθήκη (Ακτ. ή Μ)
µετετράπη σε cRNA, σηµάνθηκε και υβριδοποιήθηκε µε µικροσυστοιχίες της Affymetrix
(GeneChip® Mouse Genome 430 2.0 Array) που περιέχουν 22600 ολιγονουκλεοτιδικούς
ανιχνευτές που καλύπτουν το σύνολο των κωδικών περιοχών των γονιδίων του ποντικού
(περίπου 13000 µετάγραφα). Χρησιµοποιώντας ως κατώφλι αλλαγής το ποσοστό 25%
αύξησης ή µείωσης της γονιδιακής έκφρασης (>1.25 για αύξηση και <0.8 για µείωση), η
στατιστική ανάλυση αποκάλυψε πως 142 γονίδια άλλαξαν σηµαντικά την έκφρασή τους
(p<0.05). Πιo συγκεκριµένα, τα επίπεδα έκφρασης αυξήθηκαν σε 84 γονίδια (από 1.25
έως 2.1 φορές) και µειώθηκαν σε 58 γονίδια (από 0.79 έως 0.41 φορές). Η ανάλυση µε τη
βάση δεδοµένων «Ingenuity Pathway analysis» κατέταξε λειτουργικά αυτά τα γονίδια σε
βιολογικές διεργασίες, όπως κυτταρικό κύκλο, αντιγραφή και επιδιόρθωση DNA,
κυτταρικό θάνατο , µεταγωγή σήµατος , ανάπτυξη και λειτουργία του νευρικού
συστήµατος, µεταβολισµό λιπιδίων. Πειράµατα επιβεβαίωσης των αποτελεσµάτων µε
ποσοτική PCR είναι σε εξέλιξη. Τα µέχρι τώρα δεδοµένα καταδεικνύουν την εν δυνάµει
επίδραση της ακτινοβολίας των παλµικών ραδιοκυµάτων κινητού τηλεφώνου στον
πολλαπλασιασµό και την επιβίωση των νευρικών κυττάρων και στη λειτουργία των
νευροδιαβιβαστών, οδηγώντας σε πιθανή διαταραχή της νευρογένεσης και της
πλαστικότητας των συνάψεων και ενδεχοµένως σε περαιτέρω διαταραχή των γνωστικών
λειτουργιών που ελέγχονται από τον ιππόκαµπο.

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό
Χρηµατοδοτούµενο Έργο: ΘΑΛΗΣ – ΕΚΠΑ – MIS 375784 – Βιολογικές επιπτώσεις µη ιονίζουσας
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας: µια διεπιστηµονική προσέγγιση µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον
ΛΧΜ.
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ΑLTERATIONS OF HIPPOCAMPAL TRANSCRIPTOME PROFILING
TRIGGERED BY ACUTE EXPOSURE OF MICE TO GSM 1800 MHz MOBILE
PHONE RADIATION
Fragopoulou A.F.1, Papadopoulou D.2, Polyzos A.2, Manta A.K.1, Skouroliakou A.3,
Balafas E.4, Kostomitsopoulos N.4, Stravopodis D.J.1, Thanos D.2, Margaritis L.H.1
1/Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens,
Panepistimiopolis, 15784 Athens - 2/Institute of Molecular Biology, Genetics and
Biotechnology, BRFAA, 11527 Athens - 3/Department of Energy Technology Engineering,
Technological Educational Institute of Athens, 12210 Athens - 4/Laboratory Animal
Facilities & Centre of Experimental Surgery, BRFAA, 11527 Athens
In the last few decades, there has been a great concern on the adverse health effects of
electromagnetic radiation (EMR) emitted from wireless devices, especially those used in
daily life by the majority of people (90% of adults), like mobile phones. Given the lack of
EMR transcriptomics studies, in the present work, C57BL/6 adult male mice were shamexposed (nSE=12) or whole-body exposed for 2h to GSM 1800 MHz mobile phone
radiation at 11 V/m average electric field intensity (nRE=12), in order to evaluate the
effects on gene expression in the hippocampal region of the brain. Six hours after the end
of exposure, hippocampus was isolated, homogenized in Trizol reagent and total RNA
was extracted. RNAs were pooled together into three RNA samples per experimental
condition (SE and RE), each one of them comprised of 4 individual samples, and
processed for microarray analysis using the Affymetrix chips (GeneChip® Mouse
Genome 430 2.0 Array) containing 22600 oligonucleotide probe sets against 13000
unique transcripts. Bioinformatics analysis revealed that 142 genes significantly altered
their expression (p<0.05) between the exposed and sham-exposed groups with a fold
change cut off of 1.25. The majority of the genes (84) were upregulated 1.25- to 2.1-fold,
while 58 were downregulated 0.79- to 0.41-fold. Ingenuity Pathway analysis ranked these
genes in biological processes, including cell cycle, DNA replication and repair, cell death,
cell signaling, nervous system development and function, immune system response and
lipid metabolism. Real-time PCR verification experiments are in progress. The obtained
data could be indicative of mobile phone radiation impact on neural cell proliferation and
survival and on neurotransmission resulting on impaired neurogenesis in hippocampus
and brain plasticity alterations, and probably explain the reported memory deficits in
mice following whole-body mobile phone exposure.
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund – ESF) and
Greek national funds through the Operational Program Education and Lifelong Learning of the
National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: THALES.
Investing in knowledge society through the European Social Fund. UoA- MIS 375784 –
Biological effects of non-ionizing electromagnetic radiation: a multidisciplinary approach
coordinated by L.H.M
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ
ΧΩΡΟ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥΣ.
Φύλλας Νικόλαος Μ 1, Μιχελάκη Χρυσάνθη Ζ 2, Γαλανίδης Αλέξανδρος 2,
Χριστοπούλου Αναστασία1, Ευαγγέλου Ελευθέριος 3, Τσαντήλας Χρίστος 3,
Δηµητρακόπουλος Παναγίωτης Γ 2, Αριανούτσου Μαργαρίτα 1
1. Τοµέας Οικολογίας και Ταξινοµικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών. 2. Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας, Τµήµα
Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 3. Ινστιτούτο Χαρτογράφησης και Ταξινόµησης
Εδαφών Λάρισας, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
Η συγκεκριµένη ανακοίνωση συνοψίζει τα ευρήµατα του ερευνητικού προγράµµατος
MEDIT (MediterraneanForestinTransition), στα πλαίσια του οποίου εγκαταστάθηκαν
περισσότερες από 50 δειγµατοληπτικές επιφάνειες σε τυπικά δασικά οικοσυστήµατα του
Ελλαδικού χώρου, όπου µετρήθηκαν η δοµή και στοιχεία της λειτουργίας των συστάδων.
Μια σειρά λειτουργικών χαρακτήρων µεταξύ των οποίων η ειδική φυλλική µάζα (LMA),
η περιεκτικότητα σε N και P του φύλλου, η πυκνότητα του βλαστού (WD)και ο ρυθµός
φωτοσύνθεσης και αναπνοής µετρήθηκαν για 20 άτοµα των κυρίαρχων ειδών σε κάθε
συστάδα. Η διακύµανση των παραπάνω χαρακτήρων και η συσχέτιση τους µε µια σειρά
αβιοτικών παραγόντων, χρησιµοποιήθηκε προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η ικανότητα
ενός µηχανιστικού µοντέλου προσοµοίωσης της δυναµικής των δασών να προβλέπει τις
ροές άνθρακα και H2Ο σε τυπικά δασικά οικοσυστήµατα της Ελλάδας.
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FUNCTIONAL TRAITS OF TREE SPECIES IN GREECE AND THEIR USE IN
SIMULATING FOREST DYNAMICS.
Fyllas Nikolaos M 1, Michelaki Chrysanthi Z 2, Galanidis Alexandros 2,
Christopoulou Anastasia 1, Evaggelou Eleftherios 3, Tsantilas Christos 3,
Dimitrakopoulos Panayiotis G 2, Arianoutsou Margarita 1
1. Department of Ecology ans Systematics, Faculty of Biology, University of Athens
This study summarises the findings of the MEDIT (Mediterranean Forests in Transition)
Project. Within this project we established more than 50 study plots in typical forest
ecosystems found in Greece, where the function and structure of the stands were
measured. A set of key functional traits, including leaf dry mass per area (LMA), leaf
nitrogen (N) and phosphorous (P) concentration, wood density and the rates of
photosynthesis and dark respiration were measured in 20 individuals of the dominant tree
species in each stand. Trait variation and their relationship with a set of abiotic factors
was used to optimise the performance of a process based model of forest dynamics in
terms of accurate predicting C and H2O fluxes in typical forest types in Greece.
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Η PP4R1 ΕΠΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΗΣ TRAF2 ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΡΝΙΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ NF-ΚB ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ TRAF2
Χάντουε Πωλ1, Κίεφφ Ελλιοτ2, Χάµπελχα Χάσεµ3, Μόσιαλος Γεώργιος1,
Χατζηβασιλείου Ευδοξία4
1/Εργαστήριο Βιολογίας Ανάπτυξης, Τµήµα Βιολογίας, σχολή θετικών επιστηµών, ΑΠΘ 2/
Σχολή Ιατρικής Χάρβαρντ, Βοστόνη, ΗΠΑ 3/Σχολή Ιατρικής Κάρβερ, Πανεπιστήµιο Αϊόβα,
ΗΠΑ 4/Εργαστήριο Βιοχηµείας, σχολή Ιατρικής, ΑΠΘ
Η PP4R1 είναι µία ρυθµιστική υποµονάδα του συµπλόκου της φωσφατάσης PP4 (protein
phosphatase 4). Η PP4R1 αναγνωρίστηκε ως µία πρωτεΐνη µε δυνατότητα
αλληλεπίδρασης µε την E3 λιγάση ουβικιτίνης TRAF2 που εµπλέκεται στην ρύθµιση των
παραγόντων NF-κB και JNK. Η φωσφορυλίωση της TRAF2 στις σερίνες 11 και 55 έχει
δειχθεί να ρυθµίζει την ενεργοποίηση των NF-κB και JNK από TNF, µε την
φωσφορυλίωση στην σερίνη 11 να ρυθµίζει θετικά και τα δύο µονοπάτια. Η πιθανή
εµπλοκή της PP4R1 στην ρύθµιση της φωσφορυλίωσης της TRAF2 µελετήθηκε σε
κύτταρα της σειράς HEK293FT. Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων έδειξαν πως η
έκφραση της PP4R1 οδηγεί στην µείωση της φωσφορυλίωσης στην σερίνη 11, µία
διαδικασία που εξαρτάται από την καταλυτική υποµονάδα του συµπλόκου PP4.
Επιπρόσθετα η επαγόµενη από τον παράγοντα TNF φωσφορυλίωση της σερίνης 11 της
TRAF2 ενισχύθηκε έπειτα από την καταστολή της έκφρασης της PP4R1. Τέλος η
εξαρτώµενη από τον TNF επαγωγή της έκφρασης του γονιδίου IL8 η οποία
διαµεσολαβείται από τον παράγοντα NF-κB, ενισχύθηκε έπειτα από την καταστολή της
έκφρασης της PP4R1 µε τη χρήση παρεµβαλόµενου RNA. Τα αποτελέσµατα αυτά
εµπλέκουν την PP4R1 στην αποφωσφορυλίωση της TRAF2 και την αρνητική ρύθµιση
της εξαρτώµενης από τη TRAF2 ενεργοποίησης του NF-κB. H παρούσα έρευνα έχει
συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ)
και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό
Χρηµατοδοτούµενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.
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PP4R1 MEDIATES TRAF2 DEPHOSPHORYLATION AND THE NEGATIVE
REGULATION OF TRAF2-DEPENDENT ACTIVATION OF NF-KAPPA B
Hadweh Paul1, Kieff Elliot2, Habelhah Hasem3, Mosialos George1, Hatzivassiliou
Eudoxia4
1/Laboratory of Developmental Biology, School of Biology, Aristotle University of
Thessaloniki 2/Channing Laboratory, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical
School, Boston, USA 3/Department of Pathology, Carver College of Medicine, University
of Iowa, Iowa City, USA 4/Laboratory of Biological Chemistry, Medical School, Aristotle
University of Thessaloniki
PP4R1 is a regulatory subunit of protein phosphatase 4 (PP4). PP4R1 was identified as a
protein that can interact with the E3 ubiquitin ligase TRAF2, which has been implicated
in the regulation of NF-kappaB and JNK. TRAF2 phosphorylation at serines 11 and 55
has been shown to regulate the activation of NF-kappaB and JNK by TNF, with
phosphorylation of serine 11 playing a positive role in both signaling pathways. The
possible involvement of PP4R1 in the modulation of TARF2 phosphorylation was
investigated in HEK293FT cells. The results of these experiments indicate that the
expression of PP4R1 leads to the reduction TRAF2 phosphorylation at serine 11 in a
manner that depends on the catalytic subunit of PP4. In addition TNF-mediate
phosphorylation of TRAF2 at serine 11 was augmented upon downregulation of PP4R1.
Finally, TNF-mediated induction of the NF-kappaB dependent gene of IL8 was enhanced
upon donwregulation of PP4R1 by RNA interference. Our results implicate PP4R1 in the
dephosphorylation of TRAF2 and the negative regulation of TRAF2-mediated activation
of NF-!B. This research has been co-financed by the European Union (European Social
Fund – ESF) and Greek national funds through the Operational Program Education and
Lifelong Learning of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research
Funding Program: Heracleitus II. Investing in knowledge society through the European
Social Fund.
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ
ΟΜΦΑΛΙΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ
Χαριτίδης Θ. Φίλιππος, Ξαγοράρη Ε. Αγγελική,, Σωτηρόπουλος Δαµιανός,
Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας, Τουράκη Μαρία
1Τοµέας Γενετικής Ανάπτυξης & Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών
Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Το Οµφαλιοπλακουντικό Αίµα (UCB) έχει καθιερωθεί ως µια εναλλακτική πηγή
στελεχιαίων αιµοποιητικών κυττάρων (HCS) σε αλλογενείς µεταµοσχεύσεις, όταν οι
HLA-συµβατοί συγγενείς και µη συγγενείς δότες δεν είναι διαθέσιµοι. Λόγω της χαµηλής
ανοσογονικότητάς τους και τα χαµηλά ποσοστά αντίδρασης του µοσχεύµατος κατά του
ξενιστή (GvHD), σε σχέση µε µοσχεύµατα µυελού των οστών (BM) και περιφερικού
αίµατος (PB), οι µονάδες UCB µπορούν να χρησιµοποιηθούν ακόµα και σε µικρότερη
κατά HLA συµβατότητα. Σε αντίθεση µε την περίπλοκη διαδικασία συλλογής των
µοσχευµάτων BM και PB, τα UCB συλλέγονται εύκολα µετά τον τοκετό και
αποθηκεύονται µετά από επεξεργασία σε δεξαµενές υγρούαζώτου. Σε αυτό το πείραµα
εξετάζεται το οξειδωτικό προφίλ των ανεπεξέργαστων UCBs και συγκρίνεται µε το
προφίλ των κρυοσυντηρηµένων UCBs. Ανεπεξέργαστα UCBs θεωρούνται αυτά που
παραλαµβάνονται εντός 48ώρου και δεν έχουν επεξεργαστεί, ενώ τα κρυοσυντηρηµένα
UCB επεξεργάστηκαν και κρυοκαταψύχτηκαν µε βάση τα διεθνή πρωτόκολλα. Από τις
µονάδες UCB αποµονώθηκαν µονοπύρηνα κύτταρα µε τη µέθοδο διαχωρισµού µε
φικόλη και κατεργάστηκαν µε TritonX-100. Κατόπιν για τη µελέτη του οξειδωτικού
προφίλ πραγµ ατοποιήθηκε φωτοµ ετρικός προσδιορισµ ός της δραστικότητας των
αντιοξειδωτικών ενζύµων Δισµουτάση του Υπεροξειδίου (SOD), Ρεδουκτάση της
Γλουταθειόνης (GRed), Τρανσφεράση της Γλουταθειόνης (GST) και εκτίµηση της
υπεροξείδωσης των λιπών µε τη µέθοδο TBARS. Ο έλεγχος πραγµατοποιήθηκε σε 17
ανεπεξέργαστα και 15 κρυοσυντηρηµέναµοσχεύµατα. Στα κρυοσυντηρηµένα
µοσχεύµατα παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση της δραστικότητας των ενζύµων SOD,
GST (P<0.05, t-test) και Gred (P<0.001) σε σύγκριση µε τα ανεπεξέργαστα δείγµατα.
Αντίθετα η υπεροξείδωση λιπών στα κρυοσυντηρηµένα µοσχεύµατα κυµάνθηκε σε
επίπεδα περίπου εξαπλάσια των επιπέδων των ανεπεξέργαστων µοσχευµάτων (P<0.001).
Οι παρατηρηθείσες µεταβολές είναι ενδεικτικές οξειδωτικού στρες των κυττάρων UCB
µετά από κρυοσυντήρηση.
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ASSESSMENT OF OXIDATIVE STRESS OF UMBILICAL CORD BLOOD
TRANSPLANTS BEFORE AND AFTER THE CRYOPRESERVATION
Charitidis F., Xagorari A., Sotiropoulos D., Anagnostopoulos a., Touraki M.
1Department Of Genetics & Development Of Molecular Biology, Department Of Biology,
Faculty Of Sciences, Aristotle University Of Thessaloniki
Umbilical Cord Blood transplant units (UCB) have been established as an alternative
source of Hematopoietic Stem Cells (HSC) in allogeneic transplantation, when HLAmatched sibling and unrelated donors (MUD) are unavailable. Due to their lower
immunogenicity and the low rates of Graft versus-Host Disease (GvHD), compared with
Bone Marrow (BM) and Peripheral Blood Stem Cell (PBSC) transplants, UCB grafts can
be used even in less rigorous HLA-matching allogeneic transplantations. Unlike the
complicated process of collecting BM and PBSC units, the collection of UCB after the
childbirth, the editing and the cryopreservation in liquid nitrogen are much easier. In the
present study the oxidative profile of fresh UCB units was examined and compared to the
profile of cryopreserved UCB units. Fresh UCB grafts are received and processed within
48 hours as their storage protocols defines. The mononuclear cells were isolated from
UCB units using Ficoll and they were processed with Triton X-100. Following and in the
context of the oxidative profile study, a photometric determination of the activity of the
antioxidant enzymes Superoxide Dismutase (SOD), Glutathione Reductase (GRed),
Glutathione S-Transferase (GST), as well as an assessment of lipid peroxidation with the
method of TBARS, were performed. The control was performed on 17 fresh and 15
cryopreserved samples. The cryopreserved samples presented a significant reduction in
the activity of the enzymes SOD, GST (P<0.05, t-test) and Gred (P<0.001) in comparison
to the fresh samples. On the contrary, lipid peroxidation in cryopreserved samples
appeared about six-fold higher compared to the levels of fresh samples (P<0.001). The
observed alterations are indicative of oxidative stress of the UCB cells following
cryopreservation.
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IN VITRO ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΥΜΠΕΛΛΙΦΕΡΟΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ HEPG2 ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ
Χαριτίδης Θ. Φίλιππος1,4, Δηµητριάδου Χριστίνα2,4, Βούρα Μαρία3,4,
Δροσοπούλου Ελένη1, Γεροµιχαλός Δ. Γεώργιος4
1/Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
- 2/Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων - 3/Τµήµα
Χηµείας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων - 4/Εργαστήριο
Κυτταροκαλλιεργειών, Μοριακού Modeling & Σχεδιασµού Φαρµάκων, Συµεωνίδειο
Ερευνητικό Κέντρο, Αντικαρκινικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο»
Ο καρκίνος του ήπατος αποτελεί τον πέµπτο πιο κοινό καρκίνο στους άντρες και τον
ένατο στις γυναίκες παγκοσµίως, µε 782 χιλιάδες νέες περιπτώσεις ατόµων µε καρκίνο
του ήπατος το έτος 2012. Εντούτοις, η επιθετικότητα που τον χαρακτηρίζει και η φτωχή
πρόγνωση, τον κατατάσσει στην δεύτερη θέση της πιο κοινής αιτίας θανάτου από
καρκίνο παγκοσµίως. Για την αντιµετώπισή του χρησιµοποιούνται διάφορες κατηγορίες
χηµειοθεραπευτικών που προκαλούν, παράλληλα µε τη δράση τους , σοβαρές
παρενέργειες στον ανθρώπινο οργανισµό. Σε µια προσπάθεια µείωσης της δοσολογίας ή
ακόµα και της χρήσης των χηµ ειοθεραπευτικών φαρµ άκων, µεγάλο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η µελέτη φυτικών ουσιών, ιδίως των φαινολικών ενώσεων µε
αντιοξειδωτικές, αντιφλεγµονώδεις και αντικαρκινικές ιδιότητες, για την πρόληψη και
αντιµετώπιση του καρκίνου. Στην παρούσα εργασία µελετάται η in vitro
κυτταροτοξικότητα της ουµπελλιφερόνης (7-υδροξυκουµαρίνη), φαινυλοπροπανοειδές,
φυσικό παράγωγο της κουµαρίνης, η οποία περιέχεται σε πολλά φυτά της οικογένειας
Apiaceae (Umbelliferae), έναντι της HepG2 κυτταρικής σειράς ανθρωπίνου
ηπατοκυτταρικού καρκινώµατος. Τα κύτταρα επωάστηκαν για 120 ώρες σε κλίβανο µε
συγκεντρώσεις της ουµπελλιφερόνης που κυµαίνονταν από 25 µΜ έως 400 µΜ. Η
εκτίµηση της βιωσιµότητας των κυττάρων πραγµατοποιήθηκε έµµεσα, επισηµαίνοντας
τα βασικά αµινοξέα των πρωτεϊνών των κυττάρων µε την χρωστική σουλφοροδαµίνη Β
(SRB), η οποία απορροφά στα 492 nm. Η µέγιστη αναστολή της κυτταρικής επιβίωσης
(22%) παρατηρήθηκε στη µεγαλύτερη συγκέντρωση ουµπελλιφερόνης. Η συγκέντρωση
που αναστέλλει το 50% της ανάπτυξης των κυττάρων (IC50) υπολογίστηκε µέσω
εξίσωσης της τάσης γραµµής, γραφικής παράστασης, στα 748,81 ± 51,42 µΜ (µέση τιµή
± SEM) (R2=0,8955). Συµπερασµατικά, η HepG2 κυτταρική σειρά δείχνει να έχει
αρκετά µεγάλη ανθεκτικότητα στην επίδραση της ουµπελλιφερόνης.
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IN VITRO ASSESSMENT OF THE CYTOTOXIC EFFECT OF
UMBELLIFERONE AGAINST HEP G2 HEPATOCELLULAR CARCI-NOMA
CELLS
Charitidis T. Philippos1,4, Dimitriadou Christine2,4, Voura Maria3,4, Drosopoulou
Elena1, Geromihalos D. George4
1/Department of Biology, Faculty of Science, Aristotle University of Thessaloniki - 2/
Department of Biological Applications and Technology, University of Ioannina - 3/
Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Ioannina - 4/Cell Culture,
Molecular Modeling & Drug Design Laboratory, Symeonidis Research Center,
Anticancer Hospital of Thessaloniki “Theageneio”
Liver cancer is the fifth most common cancer in men and the ninth in women worldwide,
with 782 thousand new cases of people with liver cancer the year 2012. However, its
aggressiveness and poor prognosis, put it in the second place of the most common cause
of death from cancer worldwide. In order to confront this, various chemotherapeutic
drugs are used, causing, in tandem with their effect, severe side effects to human
organism. In an attempt to reduce the dose or even the use of chemotherapeutic drugs, it
is still of great interest the study of plant substances, especially of phenolic compounds
that exhibit antioxidant, anti-inflammatory and anti-cancer properties, for the prevention
and treatment of cancer. In this research was studied the in vitro cytotoxicity of
umbelliferone (7-hydroxycoumarin), a phenylpropanoid natural derivative of coumarin
included in many plants of the family of Apiaceae (Umbelliferae), against HepG2 cell
line of human hepatocellular carcinoma. Cells incubated for 120 hours with
umbelliferone at concentrations ranging from 25 µΜ to 400 µΜ. The assessment of the
viability of was conducted indirectly, by biding the basic amino acids of proteins of the
cell with the dye Sulforhodamine B (SRB), which can be absorbed at 492 nm. The
maximum inhibition of cell survival (22%) was observed in the highest concentration of
umbelliferone. The half maximal inhibitory concentration (IC50) was calculated using the
equation of a trendline, which is 748.81 ± 51.42 µΜ (mean ± SEM) (R2= 0.8955). In
conclusion, the HepG2 cell line appears to have sufficiently high resistance to
umbelliferone.
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΒΕΝΘΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
Χαριτωνίδου Κατερίνα1, 2, Βασιλειάδου Κατερίνα1, Παυλούδη Χριστίνα1,
Κεκλίκογλου Κλεονίκη1, Κουτούπας Γιώργος1,3, Μαλέα Παρασκευή2, Αρβανιτίδης
Χρήστος1
1/Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, 71500 Ηράκλειο, Κρήτη- 2/Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη- 3/Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και
Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα
Ο Αµβρακικός κόλπος προστατεύεται µε βάση τη διεθνή σύµβαση Ramsar και το δίκτυο
«Natura 2000». Περιλαµβάνει 20 τουλάχιστον λιµνοθάλασσες, µε αρκετές να δέχονται
ανθρωπογενείς πιέσεις. Στην εργασία αυτή µελετήθηκαν δείγµατα που συλλέχθηκαν την
άνοιξη του 2014 από τρεις λιµνοθάλασσες: α) τη Λογαρού µε έντονη αλιευτική
δραστηριότητα, β) το Τσοπέλι, που έχει χαρακτηριστεί ως λιµνοθάλασσα καλής
οικολογικής ποιότητας και γ) το Μάζωµα, χωρίς έντονες πιέσεις, µε τη χαρακτηριστική
κάλυψη από αγγειόσπερµα. Επιλέχθηκαν δύο σταθµοί για κάθε λιµνοθάλασσα, ένας
κοντά στο κανάλι επικοινωνίας µε τη θάλασσα και ένας στο εσωτερικό της. Ακολούθησε
διαλογή των οργανισµών από τα δείγµατα και προσδιορίστηκαν 1.785 άτοµα πολύχαιτων
µέχρι το επίπεδο της οικογένειας. Η αφθονία και η σύνθεση των σταθµών συγκρίθηκαν
χρησιµοποιώντας τόσο µονοπαραγοντικές (έλεγχος συσχέτισης Spearman και έλεγχος
Mann-Whitney, µε δεδοµένα δεικτών ποικιλότητας) όσο και πολυπαραγοντικές µέθοδοι
(διαγράµµατα Πολυδιάστατης Κλιµάκωσης (MDS), ANOSIM και SIMPER). Τα
αποτελέσµατα για τη Λογαρού δεν έδειξαν κάποιο πρότυπο διαφοροποίησης στην
αφθονία των πολύχαιτων των δύο σταθµών, ενώ στη σύνθεση παρατηρήθηκαν στον
εσωτερικό σταθµό ευκαιριακές, ανθεκτικές και ευρύαλες οικογένειες και στον εξωτερικό
ανθεκτικές και ευρύαλες οικογένειες. Στο Μάζωµα παρατηρήθηκε σηµαντική διαφορά
στις αφθονίες των πολύχαιτων των δύο σταθµών, ενώ στη σύνθεσή τους απουσίαζαν η
οικογένεια Orbiniidae από τον εσωτερικό σταθµό και Nephtyidae από τον εξωτερικό. Οι
δύο λιµνοθάλασσες δε διέφεραν στατιστικά σηµαντικά ως προς τις αφθονίες τους, αλλά
διέφεραν στη σύνθεσή τους. Συγκρίνοντας το Τσοπέλι µε τις άλλες δύο λιµνοθάλασσες
υπήρχε σηµ αντική διαφορά τόσο στην αφθονία όσο και στη σύνθεση , διότι
παρατηρήθηκαν µόνο ευκαιριακά είδη της οικογένειας Capitellidae, ενδεικτικό είδος
διαταραχής. Τέλος, στη σύγκριση των εξωτερικών µε τους εσωτερικούς σταθµούς δεν
παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά σηµαντική διαφορά στις αφθονίες, όµως
παρατηρήθηκαν περισσότερες οικογένειες στους εξωτερικούς και λιγότερες στους
εσωτερικούς σταθµούς.
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DISTRIBUTION PATTERNS OF MACROBENTHIC DIVERSITY IN
AMVRAKIKOS BAY LAGOONS
Haritonidou Katerina1, 2, Vasileiadou Katerina1, Pavloudi Christina1, Keklikoglou
Kleoniki1, Koutoupas George1, 3, Malea Paraskeui2, Arvanitidis Christos1
1/Institute of Marine Biology, Biotechnology and Aquaculture, Hellenic Centre for
Marine Research, 71500 Heraklion, Crete -2/School of Biology, Aristotle University of
Thessaloniki, University Campus, 54124 Thessaloniki, Greece- 3/School of Biological
Applications and Technologies, University of Ioannina, 45110 Ioannina, Greece
Amvrakikos Gulf wetlands are under protection status from the international Ramsar
convention and «Natura 2000». There are at least twenty lagoons in the Gulf, many of
which experience anthropogenic stress. In the framework of the current study, samples
were collected in spring of 2014 from Logarou (intense fishing activity), Tsopeli
(allegedly in good ecological quality) and Mazoma (no intense activities, bottom covered
by Angiospermae) lagoons. Two stations were established: one adjacent to the connection
to the sea channel (out) and one closer to the inner part of the lagoon (in). As many as
1,875 polychaetes were found and classified into families. The abundance and
composition of the families in the stations were compared using both univariate
(Spearman and Mann-Whitney tests performed on diversity indicators) and multivariate
(MDS, Anosim and Simper analysis) techniques. No differences were found in the
abundance data between the stations in Logarou lagoon, whereas, the family composition
pattern was different: the “out” station consisted of opportunistic, resistant and euryhaline
families, while the “in” stations lacked the opportunistic ones. In Mazoma, significant
differences were observed in the families’ abundance and composition between the two
stations. The family of Orbiniidae was absent from the “in” stations and Nephtyidae from
the “out” stations. Tsopeli was found to be significantly different compared with the other
two lagoons in both the abundance and the composition patterns, as only the Capitellidae
family was present (disturbance indicator species). Finally, the overall comparison
between “in” and “out” stations showed no significant differences in abundance, but
always higher numbers of families were observed in the “out” than in the “in” stations.
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ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ Bactrocera kandiensis
(DIPTERA: TEPHRITIDAE)
Χαρτοµατσίδου Τατιάνα1, Παντελίδου Χριστίνα1, Δροσοπούλου Έλενα1,
Αυγουστίνος Αντώνιος2, Γαριού-Παπαλεξίου Αγγελική2, Μπούρτζης Κωνσταντίνος
3,4, Ζαχαροπούλου Αντιγόνη2, Μαυραγάνη-Τσιπίδου Πηνελόπη1
1/Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
- 2/Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών - 3/Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και
Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο Πατρών, Αγρίνιο - 4/Insect Pest Control Laboratory,
Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in Food and Agriculture, Seibersdorf,
Vienna, Austria
Το δίπτερο έντοµο Bactrocera kandiensis θεωρείται ότι ανήκει στο σύµπλεγµα ειδών B.
dorsalis της οικογένειας Tephritidae, το οποίο εντοπίζεται κυρίως στη νοτιοανατολική
Ασία και σε νησιά του Ειρηνικού. Τα είδη του συµπλέγµατος αυτού θεωρούνται
εξαιρετικής οικονοµικής σηµασίας, καθώς ευθύνονται για σηµαντικές καταστροφές
πολλών καλλιεργούµενων φρούτων και λαχανικών. Η γενετική µελέτη των εντόµων
αυτών θεωρείται απαραίτητη για την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον µεθόδων
καταπολέµησής τους (π.χ. τεχνική απελευθέρωσης στείρων εντόµων, SIT). Στην
παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε κυτταρογενετική ανάλυση ατόµων ενός πληθυσµού
B. kandiensis, προερχόµενο από το Εργαστήριο Ελέγχου Παρασιτικών Εντόµων του
Seibersdorf, (FAO/IAEA, Βιέννη). Στους µιτωτικούς πυρήνες του B. kandiensis
παρατηρήθηκαν πέντε ζεύγη αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων και ένα ζεύγος φυλετικών, µε
ετερογαµετικό το αρσενικό άτοµο. Η ανάλυση των πολυταινικών πυρήνων σιαλογόνων
αδένων έδειξε την ύπαρξη πέντε πολυταινικών χρωµοσωµάτων (δέκα πολυταινικοί
βραχίονες) που αντιστοιχούν στα πέντε ζεύγη των αυτοσωµικών χρωµοσωµάτων του
µιτωτικού πυρήνα. Επιπλέον, σε όλα τα παρασκευάσµατα παρατηρήθηκε µια
ετεροχρωµατινική δοµή µε ποικίλη µορφολογία µεγέθους και πυκνότητας, η οποία
αντιστοιχεί στα φυλετικά χρωµοσώµατα. Η σύγκριση του προτύπου ζωνώσεων των
πολυταινικών χρωµοσωµάτων του B. kandiensis µε το είδος Bactrocera dorsalis έδειξε
εκτεταµένες ο µοιότητες στους εννέα από τους δέκα χρωµοσωµικούς βραχίονες. Η
µοναδική εξαίρεση παρατηρείται στον δεξιό βραχίονα του δεύτερου πολυταινικού
χρωµοσώµατος (βραχίονας 2R), στον οποίο εντοπίζεται ο µόζυγη αναστροφή που
περιλαµβάνει τις περιοχές 15-19.
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CYTOGENETIC ANALYSIS OF Bactrocera kandiensis (DIPTERA:
TEPHRITIDAE)
Chartomatsidou Tatiana1, Pantelidou Christina 1, Drosopoulou Elena1,
Augoustinos Antonios2, Gariou-Papalexiou Aggeliki2, Bourtzis Konstantinos 3,4,
Zacharopoulou Antigoni2, Mavragani-Tsipidou Pinelopi1
1/Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology,
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece - 2/Department of Biology,
University of Patras, Patras, Greece - 3/Department of Environmental and Natural
Resources Management, University of Patras, Agrinio, Greece - 4/Insect Pest Control
Laboratory, Joint FAO/IAEA Programme of Nuclear Techniques in Food and Agriculture,
Seibersdorf, Vienna, Austria
The dipterous insect Bactrocera kandiensis is considered to belong to the B. dorsalis
complex of the Tephritidae family, which is established mainly in southern- eastern Asia,
as well as in some Pacific islands. The species of this complex are considered of great
economic impact, as they are responsible for important losses of numerous fruit and
vegetable crops. The genetic study of these insects is considered necessary to the
development of environmental friendly control methods (e.g. Sterile Insect Technique,
SIT). The present study refers to a cytogenetic analysis of a population of Bactrocera
kandiensis, maintained in the Insect Pest Control laboratory in Seibersdorf (FAO/IAEA,
Vienna). In the mitotic nuclei of B. kandiensis 5 pairs of autosomes and one pair of sex
chromosomes are observed, which is heteromorphic in males. The analysis of the
polytene nuclei of the salivary glands revealed the existence of five polytene elements
(ten polytene arms), that correspond to the five pairs of autosome chromosomes of the
mitotic nucleus. Moreover, a heterochromatic mass is observed in every specimen,
varying in morphology of size and density, which corresponds to the sex chromosomes.
The comparison of the banding pattern of the polytene chromosomes of B. kandiensis
with that of Bactrocera dorsalis showed extensive similarities across the nine of the ten
chromosome arms. The only exception is related to the right arm of the second polytene
chromosome (2R arm), where a fixed homozygous inversion, covering regions 15-19, has
been observed.
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ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Cyld ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΑ
ΚΥΤΤΑΡΑ HEK293T ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TΩN NOYΚΛΕΑΣΩΝ TALENs
Χατζηαθανασίου Κωνσταντίνα, Ορφανίδου Τιµόκλεια, Μόσιαλος Γεώργιος
Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
Το Cyld αποτελεί ένα ογκοκατασταλτικό γονίδιο, το οποίο αναγνωρίστηκε πρώτη φορά
στην οικογενή κυλινδροµάτωση, ένα κληρονοµικό τύπο καρκίνου του δέρµατος. To Cyld
κωδικοποιεί µία αποουβικιτινάση (CYLD) που υδρολύει αλυσίδες ουβικιτίνης
συνδεδεµένες µέσω της λυσίνης 63 ή της µεθειονίνης 1. Η καταστολή ή απώλεια της
έκφρασης του Cyld έχει σχετιστεί µε διάφορους τύπους καρκίνου και οδηγεί στην
ενεργοποίηση σηµατοδοτικών µονοπατιών όπως του µεταγραφικού παράγοντα ΝFκB και
της κινάσης JNK. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η αποσιώπηση του Cyld σε
κύτταρα HEK293T µε χρήση της τεχνολογίας TALENs. Για τη δηµιουργία σταθερών
κυτταρικών σειρών µε απενεργοποιηµένο γονίδιο Cyld πραγµατοποιήθηκε διαµόλυνση
στα κύτταρα HEK293T µε 2 πλασµίδια που περιέχουν αλληλουχίες νουκλεασών
TALENs οι οποίες αναγνωρίζουν συγκεκριµένη θέση στην αλληλουχία του ανθρώπινου
γονιδίου Cyld. Ταυτόχρονα, εισήχθη και το πλασµίδιο ανθεκτικότητας στο αντιβιοτικό
πουροµικίνη, προκειµένου να γίνει επιλογή µόνο των κυττάρων που διαµολύνθηκαν. Ως
δείγµατα ελέγχου χρησιµοποιήθηκαν κύτταρα τα οποία διαµολύνθηκαν µόνο µε το
πλασµίδιο επιλογής. Τελικά αποµονώθηκαν έξι κλώνοι µε στατιστικά σηµαντική
καταστολή του Cyld και τέσσερις κλώνοι χωρίς καταστολή (στους οποίους δεν
εισήχθησαν τα πλασµίδια TALENs). Το ποσοστό µείωσης της CYLD ελέγχθηκε µε
ανοσοαποτύπωση κατά Western. Επόµενος στόχος της παρούσας εργασίας αποτελεί η
διερεύνηση της ρύθµισης των σηµατοδοτικών µονοπατιών NFkΒ και JNK από το Cyld
στους κλώνους που αποµονώθηκαν, έπειτα από ενεργοποίηση µε µόρια όπως
λιποπολυσακχαρίτες (LPS) ή τον παράγοντα νέκρωσης όγκων (TNFα).
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DOWNREGULATION OF Cyld EXPRESSION IN HUMAN EPITHELIAL CELLS
HEK293T BY TALEN ENDONUCLEASES
Chatziathanassiou Konstantina, Orfanidou Timoklia, Mosialos George
Department of Genetics, Developmental and Molecular Biology, School of Biology,
Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Cyld is a tumor suppressor gene that acts as a deubiquitynating enzyme that negatively
regulates various growth and antiapoptotic signaling pathways by removing lysine-63- or
methionine-1-linked polyubiquitin chains from specific substrates. It was first associated
with a hereditary type of skin cancer, which is known as familial cylindromatosis. The
loss or downregulation of Cyld expression is associated with several types of human
cancers . The aim of this project was the construction of HEK293T stable cell lines with
loss or downregulation of Cyld expression using the novel technology of Transcription
activator–like (TAL) effectors (TALENs). In order to create stable cell lines with loss or
downregulation of Cyld expression, HEK293T cells were transfected with two TALENs
plasmids that recognize specific DNA sequences within the Cyld gene. A plasmid
encoding the resistance gene to puromycin was also cotransfected, in order to select the
transfected cells. Cells transfected only with the plasmid containing the puromycin
resistance gene were used to generate control cell lines. Eventually, we isolated six clones
with significant Cyld downregulation and four control clones. We confirmed the
downregulation protein levels of CYLD using Western blot. The stable lines that we
successfully created will be used to investigate the regulation of NFκB and JNK signaling
pathways by Cyld following activation by lipopolysaccharide (LPS) or tumor necrosis
factors (TNFα).
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΟΥ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Β-ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.
Χατζηγεωργίου Π. Αρσένιος, Λούρος Ν. Νικόλαος, Οικονοµίδου Α. Βασιλική,
Χαµόδρακας Ι. Σταύρος
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Αθήνα 157 01
Τα β-σωληνοειδή είναι πρωτεΐνες που αποτελούνται από επαναλαµβανόµενα και συνεχή
τµήµατα 5 εως 40 αµινοξικών καταλοίπων. Η αµινοξική τους ακολουθία, περιστρέφεται
γύρω από έναν κοινό άξονα, σχηµατίζοντας β-ελικοειδής δοµές. Τα διαδοχικά βήµατα της
έλικας ονοµάζονται σπείρες. Τα β-σωληνοειδή, κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε το
σχήµα διατοµής τους, σε O-, B-, L-, T- και R-τύπου. Αρχικά αποµονώθηκε ένα σύνολο
δεδοµένων β-σωληνοειδών δοµών από τη βάση δεδοµένων PDB, µε τη χρήση
πληροφοριών από τις βάσεις δεδοµένων CATH, SCOP και RepeatsDB. Στη συνέχεια, οι
β-σωληνοειδείς δοµές του συνόλου δεδοµένων κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση τον τύπο
διατοµής τους. Κατόπιν, υπολογίστηκαν τα δοµικά χαρακτηριστικά κάθε κατηγορίας.
Τέλος, πραγµατοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των δοµικών αυτών χαρακτηριστικών, µε
στόχο την εύρεση των κοινών ιδιοτήτων για την κάθε κατηγορία, καθώς και τις διαφορές
που εµφανίζουν οι ιδιότητες αυτές για κάθε τύπο διατοµής β-σωληνοειδούς δοµής. Τα
δεδοµένα αυτά θα χρησιµοποιηθούν µελλοντικά, µε στόχο την κατασκευή ενός
αλγορίθµου πρόγνωσης β- σωληνοειδών δοµών . Ταυτόχρονα, θα πραγµ ατοποιηθεί
αναζήτηση πρότυπων δοµών µε σκοπό τη δηµιουργία τρισδιάστατων δοµικών µοντέλων
αµυλοειδογόνων πρωτεϊνών που εµφανίζουν επαναλήψεις στην αλληλουχία τους.
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STATISTICAL ANALYSIS AND CLASSIFICATION OF BETA-SOLENOID
STRUCTURES, BASED ON THEIR DISTINCT STRUCTURAL PROPERTIES.
Chatzigeorgiou P. Arsenios, Louros N. Nikolaos, Oikonomidou A. Vassiliki,
Hamodrakas J. Stavros
Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens,
Athens 157 01, Greece
Beta-solenoids (β-solenoids) are proteins composed of tandem repeats, which consist of 5
to 40 residues. The polypeptide chain is coiled repetitively around a common axis,
forming a parallel β-helical structure. The structural repeat units of β-solenoids are
designated as coils. These structures are classified by their coil shape into five distinct
types: O-, B-, L-, T- and R-type. Here, we have collected all available crystal structures of
β-solenoid proteins from PDB, utilizing the CATH, SCOP and RepeatsDB databases.
Subsequently, classification of the β-solenoid structures was performed based on their
coil shape, and the structural properties of each category. At a next stage, statistical
analysis of their structural features was performed, in order to distinguish the common
properties of each β-solenoid type, and also the differences they present between separate
classes. Future aspects of this work include implementation of our results in the
development of a β-solenoid prediction algorithm. Finally, our results will aid in
identifying suitable template structures that will be utilized for the construction of threedimensional structural models of amyloid-forming proteins containing sequence repeats.
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ΜΕΛΕΤΗ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΓΟΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
IAPP8-16 ΚΑΙ ΜΗ ΑΜΥΛΟΕΙΔΟΓΟΝΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΟΥ
Χειµωνίδη Μαρία-Χριστίνα, Λούρος Νικόλαος, Τσιολάκη Παρασκευή, Παπανδρέου
Νικόλαος, Χαµόδρακας Σταύρος, Οικονοµίδου Βασιλική, Τρουγκάκος Ιωάννης
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο
Αθηνών, Αθήνα 15701, Ελλάδα
Η πεπτιδική ορµόνη ΙΑΡΡ, ή αλλιώς αµυλίνη, είναι µια ορ µόνη που αποτελείται από 37
αµινοξικά κατάλοιπα. Παράγεται και εκκρίνεται µαζί µε την ινσουλίνη από τα β-κύτταρα
του παγκρέατος. Εικάζεται ότι η συσσώρευση της αµυλίνης συµβαίνει διαδοχικά µε τα
διαλυτά µονοµερή της αµυλίνης αρχικά, να σχηµατίζουν ολιγοµερείς δοµές. Οι
ολιγοµερείς δοµές στη συνέχεια σχηµατίζουν πρωτο-ινίδια τα οποία στην τελική τους
µορφή σχηµατίζουν αµυλοειδή ινίδια, τα οποία θεωρούνται τοξικά για τα β-κύτταρα. Η
καταστροφή των β-κυττάρων έχει ως αποτέλεσµα την µειωµένη παραγωγή ινσουλίνης
από το πάγκρεας και την εµφάνιση διαβήτη τύπου ΙΙ . Αρκετά τµήµατα της αµυλίνης
έχουν µελετηθεί για την αµυλοειδογονικότητα τους και την ικανότητα τους να
δηµιουργούν συσσωµατώµατα. Χρησιµοποιώντας τα εργαλεία πρόγνωσης
συσσωµάτωσης AmylPred και AmylPred2, που αναπτύχθηκαν στο εργαστήριό µας,
βρέθηκε ότι το τµήµα 8-16 έχει µεγάλη πιθανότητα να δηµιουργεί συσσωµατώµατα.
Επιπρόσθετα, συνθέσαµε δυο πεπτίδια του ίδιου µεγέθους µε το 8-16 στα οποία είχαν
γίνει σηµειακές µεταλλάξεις της λευκίνης στη θέση 12 (L12). Σκοπός της παρούσας
εργασίας είναι η µελέτη κυτταροτοξικότητας της αµυλίνης (IAPP) και των µη
αµυλοειδογόνων αναλόγων της σε σηµαντικές χρονικές περιόδους της παραγωγής
ινιδίων, µε τη δοκιµ ασία κυτταροτοξικότητας ΜΤΤ. Τα αποτελέσµ ατα µας
καταδεικνύουν την ικανότητα του τµήµατος 8-16 να δηµιουργεί συσσωµατώµατα από
µόνο του και η ικανότητα του αυτή συµβάλλει , πιθανότατα σηµ αντικά, στην
κυτταροτοξικότητα του Ι APP λόγω σχηµατισµού αµυλοειδών ινιδίων. Ευχαριστίες: Η
παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ) και από εθνικούς πόρους µέσω του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος 'Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα' του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός Έργου 11ΣΥΝ-1-1230).
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CYTOTOXICITY ASSAYS OF THE 'AGGREGATION-PRONE' IAPP8-16 AND
ITS NON-AMYLOIDOGENIC VARIANTS
Cheimonidou Christina, Louros Nikolaos, Tsiolaki Paraskevi, Papandreou Nikolaos,
Hamodrakas Stavros, Iconomidou Vassiliki, Trougakos Ioannis
Department of Cell Biology and Biophysics, University of Athens, Athens 15701, Greece
Human islet amyloid polypeptide (IAPP) or amylin is a 37- amino acid peptide hormone
produced and co-secreted with insulin by pancreatic beta-cells. Amylin aggregation has
been suggested to occur in a stepwise manner, with soluble monomeric amylin forming
oligomeric structures at the beginning, leading to protofibrils, and eventually to amyloid
fibrils, which are toxic to the pancreatic beta-cells. Destruction of the pancreatic betacells results to decreased insulin production and manifests itself as type II diabetes.
Several fragments of amylin have been proposed as regions with increased
amyloidogenic potential. Using the aggregation prediction tools AmylPred and
AmylPred2, developed in our lab, we have identified the high aggregation propensity of
the 8-16 segment of IAPP. Additionally, two peptides introducing point mutations L12R
and L12P, respectively, were chemically synthesized. The aim of this study was to assess
the cytotoxicity of IAPP and of its non-amyloidogenic peptide mutant analogues at
crucial time periods of fibril production (in vitro), using the MTT assay. Results indicate
that the 8-16 segment of hIAPP shows enhanced cytotoxicity, which is relieved by the
L12R mutation but not by the L12P mutation. Our results indicate that the high
aggregation propensity of the 8-16 IAPP fragment, may significantly contribute to the
formation of amyloid fibrils and the overall cytotoxic effect of hIAPP.
Acknowledgements: This research has been co-financed by the European Union
(European Regional Development Fund – ERDF) and Greek national funds through the
Operational Program 'Competitiveness and Entrepreneurship' of the National Strategic
Reference Framework (NSRF) (Project code 11SYN-1-1230).
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ΑΚΤΕΟΣΙΔΗ: ΕΝΑ ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΙΟΝ ΜΕ
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Χειµωνίδου Χ.1, Αργυροπούλου A.2, Σαµαρά Π.3, Νηφόρου Κ. 1, Παπασιδέρη Ι.1,
Πολυχρονόπουλος Π.2, Ζουµπουρλής Β.4, Τσιτσιλόνη O.E.3, Αληγιάννης N.2,
Σκαλτσούνης A.Λ.2, Τρουγκάκος I.1
1/Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ελλάδα 2/Τοµέας Φαρµακογνωσίας & Χηµείας Φυσικών
Προϊόντων, Τµήµα Φαρµακευτικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών,
Ελλάδα 3/Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ελλάδα 4/Μονάδα Βιοιατρικών Εφαρµογών,
Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρµακευτικής Χηµείας & Βιοτεχνολογίας, Εθνικό ‘Ιδρυµα
Ερευνών, Ελλάδα
Ο καρκίνος είναι µια ασθένεια η οποία σχετίζεται µε την απορρύθµιση πολλών
µονοπατιών κυτταρικής σηµατοδότησης. Η εξαιρετικά µεγάλη χηµειοποικιλότητα των
φυσικών προϊόντων µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη και εξεύρεση νέων
αντικαρκινικών θεραπειών. Στην κατεύθυνση αυτή µελετήθηκε σε διάφορες καρκινικές
σειρές ανθρώπου και ποντικού το φυσικό προϊόν ακτεοσίδη, για το οποίο έχει αναφερθεί
αντιφλεγµονώδης δράση. Επίσης, ελέγχθηκε η in vivo αντικαρκινική δράση του µορίου
σε ένα πειραµ ατικό µοντέλο µελανώµατος µετά από ενοφθαλµισµ ό καρκινικών
κυττάρων Β 16F1 για την ανάπτυξη καρκινικών όγκων. Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν
πως τα µεταστατικά καρκινικά κύτταρα είναι σηµαντικά πιο ευαίσθητα στην ακτεοσίδη
σε σχέση µε µη καρκινικά κύτταρα. Επίσης βρέθηκε ότι η ακτεοσίδη αύξησε τις
αντιοξειδωτικές αποκρίσεις στα κύτταρα και επηρέασε την ενεργότητα του
πρωτεασώµατος. Επιπλέον, βρέθηκε ότι καταστέλλει σηµαντικά την in vivo ανάπτυξη
όγκων στο µοντέλο του µελανώµατος στα ποντίκια χωρίς να είναι τοξική στους
φυσιολογικούς ιστούς. Τέλος σύµφωνα µε τα δεδοµένα µας η ακτεοσίδη πιθανόν δρα
αναστέλλοντας Πρωτεϊνική Κινάση C. Σύµφωνα µε αυτά τα προκαταρτικά δεδοµένα, η
ακτεοσίδη είναι ένα φυσικό προϊόν µε αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ενδεχόµενη αντικαρκινική δράση. Ευχαριστίες:
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος 'Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηµατικότητα' του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) (Κωδικός Έργου 11ΣΥΝ-1-420).
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ACTEOSIDE: A PROMISING NOVEL COMPOUND WITH ANTIOXIDANT
PROPERTIES AND ANTI-TUMOR ACTIVITY
Cheimonidou C.1, Argyropoulou A.2, Samara P.3, Niforou K.1, Papassideri Ι.1,
Polychronopoulos P.2, Zoumpourlis V.4, Tsitsilonis O.E.3, Aligiannis N.2,
Skaltsounis A.L.2, Trougakos I.P.1
1/Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, National &
Kapodistrian University of Athens, Greece 2/Laboratory of Pharmacognosy and Natural
Products Chemistry, Faculty of Pharmacy, National & Kapodistrian University of Athens,
Greece 3/Department of Animal and Human Physiology, Faculty of Biology, National &
Kapodistrian University of Athens, Greece 4/Biomedical Applications Unit, Institute of
Biology, Medicinal Chemistry and Biotechnology, National Hellenic Research
Foundation, Greece
Malignant transformation is a gradual process fuelled by the deregulation of various cell
signaling pathways. The extreme diversity of natural products (pure compounds or
extracts) may help in the development of novel anti-tumor therapies. Acteoside is a
natural compound that has been previously shown to exert anti-inflammatory properties.
Herein, we report the antioxidant and/or anti-tumor effects of this natural compound in
various mammalian (mouse and human) cancer cell lines. Also, acteoside was tested for
its in vivo anti-tumor activity in a melanoma (B16.F1) grafted mouse cancer model. Our
results showed that metastatic cancer cells were significantly more sensitive to the
compound as compared to pre-malignant cells. Acteoside enhanced antioxidant responses
and it also affected the activity of proteasome. Furthermore, acteoside significantly
suppressed in vivo tumor growth in melanoma-bearing mice, with no evident signs of
toxicity in normal tissues. Interestingly, according to our data, acteoside may exert its
function by inhibiting protein kinase C. Taken together these data indicate that acteoside
holds promise as a natural compound with antioxidant activity and selective cytotoxicity
against mammalian tumor cells.
Acknowledgements: This research has been co-financed by the European Union (European
Regional Development Fund - ERDF) and Greek national funds through the Operational
Program 'Competitiveness and Entrepreneurship'of the National Strategic Reference Framework
(NSRF) - Research Funding Program: COOPERATION 2011 – 11SYN-1-420.
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

Οι γενετικοί δείκτες αποτελούν µοναδικές πολυµορφικές περιοχές στο γονιδίωµα των
οργανισµών που έχουν χρησιµοποιηθεί εκτεταµένα στη γενετική πληθυσµών µε σκοπό τη
µελέτη της γενετικής ποικιλότητας, της φυλογένεσης και της εξέλιξης των ατόµων και των
ειδών. Η ανάλυση του µοναδικού γενετικού προφίλ των ατόµων µε τη χρήση DNA δεικτών
(κυρίως µικροδορυφορικών τόπων και αλληλουχιών µιτοχονδριακού DNA), έχει δώσει
σηµαντικές βασικές αλλά και εφαρµοσµένες πληροφορίες. Θα εστιαστούµε στη
φυλογεωγραφική οριοθέτηση της γενετικής ποικιλότητας Ελληνικών ζωικών ειδών (κυρίως
θηλαστικών και πτηνών) και πώς µπορεί αυτή να χρησιµοποιηθεί για τη διενέργεια γενετικών
ελέγχων σε εκτρεφόµενα ζώα προς απελευθέρωση, ώστε να ελεγχθεί η οµοιότητα του γενετικού
υλικού ζώων προς απελευθέρωση µε τους ενδηµικούς πληθυσµούς. Επίσης, θα παρουσιαστούν
αποτελέσµατα αναλύσεων γενετικής ταυτοποίησης ειδών (µε αλληλούχηση - DNA barcoding ή
Real Time PCR) και οι εφαρµογές αυτών στην ιχνηλασιµότητα στα τρόφιµα (σε κρέατα
εµπορικών ζώων και ιχθύων). Τέλος, µε βάση τις δυνατότητες που ανοίγονται µέσω της
ανάλυσης των δεικτών σε γονιδιωµατικό επίπεδο µε τεχνολογίες αλληλούχησης νέας γενιάς και
τεχνολογίες βιοπληροφορικής ανάλυσης γονιδιωµατικών δεδοµένων, θα συζητηθεί το πιο
περίπλοκο πρόβληµα παρακολούθησης των γενετικών επιπτώσεων καλλιεργούµενων ιχθύων
στους άγριους πληθυσµούς των ειδών (σε τσιπούρα και λαβράκι). Οι αναπτυσσόµενες DNA
τεχνολογίες επιβεβαιώνουν τη σταδιακή επικράτηση της χρήσης του DNA ως εργαλείο σε
παροχή υπηρεσιών και σε εργαστηριακές αναλύσεις σχετιζόµενες όχι µόνο αποκλειστικά µε τον
άνθρωπο αλλά και µε πλήθος άλλων οργανισµών.
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DNA MARKERS, APPLICATIONS IN TRACEABILITY AND THEIR FUTURE USE

Triantafyllidis Alexandros
Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology, Aristotle
University of Thessaloniki

Genetic markers constitute specific polymorphic regions within the genomes of organisms, that
have been widely used in population genetics, with the aim of studying the genetic diversity,
phylogeny and evolution of individuals and species. The study of an individual’s genetic profile
with DNA markers (mitochondrial DNA sequences and microsatellite loci in particular) has
resulted in important basic as well as applied information. We focus on the phylogeographic
study of the genetic diversity of Greek animal species (mostly mammals and birds) and on how
this information can be used for the development of tests for farmed animals used for stocking of
wild populations, in order to compare the genetic relatedness of farmed populations with
endemic populations. Additionally, we look at DNA barcoding analyses of species and
applications in species and food traceability tests (through DNA sequencing or Real Time PCR
assays) in meat products (including fish). Finally, current next generation sequencing analyses
and related bioinformatic procedures open new grounds in complicated traceability tests related
to the monitoring of the impact of cultured fish escapees (sea bass and sea bream) on wild
populations. Developing DNA technologies permit the gradual advancement of DNA as the best
tool in laboratory procedures, tests and controls, focusing not only on humans but on a multitude
of other species.
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24,
106, 200 , 392
164
106,200
134
276
22,
416
24,
196
412
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Κώτσα Κ.
Κώτση Αλεξάνδρα
Κώττα Κωνσταντία
Λ
Λαβράνου Αλέξια
Λαγουµιτζής Γεώργιος
Λάζου Αντιγόνη
Λαιµοδέτης Κ.
Λαϊνά Μαρία
Λάµαρη Φ.Ν.
Λάµπου Ειρήνη
Λαµπρακάκης Χαράλαµπος
Λαµπροπούλου Μαρία
Λαναράς Θωµάς
Λάσχου Βασιλική Χ.
Λεµπέσης Ιωάννης
Λεονάρδος Δ. Ιωάννης
Λεονταρίδου Κωνσταντίνα
Λεωνίδας Δηµήτριος Δ.
Λιαδάκη Καλλιόπη
Λιάκου Ελένη
Λιούσια Β. Μαρία
Λίτου Ζωή Ι.
Λογοθέτη Σουζάνα
Λογοθέτης Ε. Διοµήδης
Λόλας Αλέξιος
Λουκοβίτης Δηµήτριος
Λούκου Καλλιόπη
Λούρος Νικόλαος Ν.
Μ
Μαγουλιώτης Δηµήτριος
Μάζαρης Αντώνης
Μακρής Αθανάσιος
Μακρής Αντώνης
Μακρίδης Παύλος
Μακροπούλου Μαρία
Μαλαβάκη Χριστίνα
Μαλανδράκης Ε. Εµµανουήλ
Μαλέα Παρασκευή
Μαµούρης Ζήσης
Μαναριώτης Ιωάννης
Μαντά Α.Κ.
Μανώλη Μαρία-Τ.
Μανώλης Σ.Κ.
Μαργαρίτη Μ.
Μαργαρίτης Λ.Χ.

198 ,400
2
200
12,
228, 290
202
144
42,164
270
414
144 ,306
234 ,350
204
378
314
206
204
312
208
22, 210
214
356
212
182
80,102,192
312
30,156 ,214 ,266 ,304,406 ,432,434
378
216
218
246
128
32,
220
7 ,3200
426
16,56,184 ,316 ,408
390
162 ,298,372 ,416
222
242 ,248
42,164
162, 224 ,298,372 ,416
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Μαργαρώνη Μαρίτσα
Μαργιωλάκη Ειρήνη
Μάρκου Μάρκος
Μαρουλάκου Ιωάννα
Μασούρα Π.
Ματθιόπουλος Κώστας
Ματσίνγκο Χ.Σ
Ματσιώρη Στεριανή
Μαυραγάνη-Τσιπίδου Πηνελόπη
Μαυρογονάτου Ελένη
Μαυροειδή Π.
Μαυροειδής Μανώλης
Μαυροφρύδη Ό.
Μεγαλοφώνου Περσεφόνη
Μελλίδης Κυριάκος
Μενδρινού Ευφροσύνη
Μεντέ Ελένη
Μεντώνης Βασίλειος
Μερκουρόπουλος Γεώργιος
Μερτζανίδης Δηµήτριος
Μερτζανίδου Μαρία
Μεσάρης Αλέξανδρος
Μεταλλινού Χ.
Μηνούδη Στυλιανή
Μικρός Εµµανουήλ
Μιχαήλ Άρτεµις
Μιχαήλ Δ.Ε.
Μιχαήλ Παναγιώτα
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Μιχαηλίδης Θεολόγος
Μιχαλόπουλος Γεώργιος
Μιχαλούδη Ευαγγελία
Μιχελάκη Χρυσάνθη Ζ
Μιχοπούλου Ευφροσύνη
Μολυβδάς Πασχάλης-Αδάµ
Μόσιαλος Γεώργιος
Μοσχονάς Νικόλαος
Μούγιου Νίκη
Μουλάς Ανάργυρος
Μουµτζίδου Χριστίνα
Μουντράκης Κ.
Μουρκιώτη Ιωάννα
Μούσα Δήµητρα
Μουστάκα-Γούνη Μ.
Μούτου Α. Αικατερίνη
Μπάγκος Παντελής

114 ,270,388
356
374
230
6
104,138,174
226
88
98 ,302 ,428
208
172
228
168,172
412
228
316
128
230
108, 140 ,142 ,232
234
276
236
52, 274
238
114 ,326
240
242
64,
86 ,300 ,342
308
316
76
418
244
40, 304 ,334 ,348,378
44, 178 ,420,430
24,
246
44,
306
248
250
252
76, 226
56 ,408
170 ,278 ,296 ,332
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Μπαγκρατούνη T.
Μπακαλού Αµαλία
Μπακλού Μαρκέλλα
Μπακόπουλος Βασίλης
Μπαλατσός Νικόλαος Α.Α.
Μπαλάφας Ε.
Μπαλή Μ.
Μπαλής Βασίλειος
Μπαλτούµας Α. Φώτης
Μπαλωµένος Αθανάσιος
Μπαρδούκη Χάιδω
Μπαρδούκη Χάιδω
Μπαρλάκα Ελευθερία
Μπάρµπα Ευγενία-Μαρία
Μπαρµπιέρη Ροµπέρτα
Μπελαβγένη Αλεξία
Μπελαβίλας - Τροβάς Αλέξανδρος
Μπέντη Δάφνη
Μπερή Δ.
Μπεσίνας Α.
Μπιτχαβά Κων.
Μπόγρη Αµαλία
Μποζιάρης Ι.Σ.
Μπόλας Γεώργιος
Μπόµπορη Δήµητρα
Μπόµπου Ε. Θ.
Μπουζιώτης Δηµήτρης
Μπουλουκώστα Ελένη
Μπουράκη Γενοβέφα
Μπούρτζης Κωνσταντίνος
Μπράλιου Γεωργία
Μπριασούλης Ευάγγελος
Μυλωνάς Δηµήτριος
Μυριανθόπουλος Βασίλειος
Μωραΐτης Κωνσταντίνος
Ν
Ναθαναηλίδης Κοσµάς
Νάκος-Μπίµπος Μόδεστος
Νάστου Χ. Κατερίνα
Νεοφύτου Χρήστίνα
Νεοφύτου Χρήστος
Νηφόρου Κ.
Νικήτα Ευθυµία
Νικολαϊδης Αλέξανδρος
Νικολαΐδου Χριστίνα
Νικολακάκης Νικόλαος

322
320
280
270
204
416
254
256
370 ,406
258
34,126,160
290
54, 260
292
262 ,396
104
374
194
270
264
190
266
136
268
270
272
274
96 ,288 ,302,428
296
130
48
114
26,
342
86
406
277
380
436
244
246
306
278
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Νικολάου Αικατερίνη
Νικολλέτος Νίκος
Νικολόπουλος Γιώργος
Νίνος Ιωάννης
Νταιλιάνης Στέφανος
Ντανταλή Όλγα
Νταουλάς Χαράλαµπος
Ντζνη Ευαγγελία
Ντόγκα Αντριάνα
Ντότσικα Ελένη
Ντούνη Ελένη
Ξ
Ξαγοράρη Ε. Αγγελική
Ο
Οικονοµίδου Βασιλική
Οικονόµου Ανθή
Οικονόµου Ελένη
Οικονόµου Κωσταντίνος
Οικονόµου Ν. Αλκιβιάδης
Ορφανίδου Τιµόκλεια
Π
Παγανός Περικλής
Παγγέα Δήµητρα
Παγωνοπούλου Όλγα
Πάµφιλος Σπυρίδων
Παναγιωτάκη Παναγιώτα
Παναγιωτίδη-Κεσίσογλου Μ.

280
274
282
54,
98 ,262 ,390,396
320
292
256
270
284
422
30,156, 214 ,266 ,304,370 ,406 ,432,434
314
286
316
286 ,292
430
240
96, 288
306
160
70, 320
248

Παναγιωτίδης Γεώργιος- Δηµήτριος

290
64,
286 ,292
208
294
352
280
278 ,296
298
300
302 ,428
10,28,38 ,310
272 ,394
232
304
306
382
308

Παναγιωτίδης Μιχάλης
Παναγιώτου Αιµιλία
Παναγιώτου Πέτρος
Παναγιώτου Στυλιανή
Πανάγου Ευστάθιος
Πάνας Μάριος
Πανταβου Κατερίνα
Πανταζοπούλου Μ.Π.
Παντελή Νικόλας
Παντελίδου Χριστίνα
Παντερής Εµµανουήλ
Παπαβασιλοπούλου Ελένη
Παπαγαβριήλ Φωτεινή
Παπαγεωργίου Α.Κ.
Παπαγεωργίου Αλίκη-Αλεξάνδρα
Παπαγεωργίου Ε.
Παπαγεωργίου Κυριακή
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Παπαγιάννη Πηνελόπη
Παπαδήµου Ελισάβετ
Παπαδοδήµα Όλγα
Παπαδόπουλος Αθανάσιος Ι.
Παπαδόπουλος Αναστάσιος
Παπαδόπουλος Εµµανουήλ
Παπαδόπουλος Ηλίας
Παπαδόπουλος Ι Αθανάσιος
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Παπαδοπούλου Αδαµαντία
Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα
Παπαδοπούλου Αναστασία
Παπαδοπούλου Ζωή
Παπαδοπούλου Μαρία
Παπαδοπούλου Ν.
Παπαδοπούλου Παρασκευή
Παπαδοπούλου Σουσάνα
Παπαευσταθίου Γεώργιος
Παπαζαφείρη Παναγιώτα
Παπάζογλου Ελευθέριος
Παπαϊωάννου Βάιος
Παπαϊωάννου Νικόλαος
Παπανάγνου Eλένη-Δήµητρα
Παπανδρέου Νικόλαος
Παπανικολάου Νικόλαος
Παπασιδέρη Ισιδώρα
Παπαχριστοδούλου Αναστασία
Παπουτσιδάκης Γιώργος
Παππά Αγλαΐα
Παρασκευά Ευφροσύνη
Παρασκευάς Βασίλειος
Παρασκευόπουλος Στέφανος
Παρδαλού Ανδρονίκη
Παρλαπάνη Φ.Φ.
Πασαδάκη Σοφία
Πασχαλίδης Αλέξανδρος
Πάσχου Π.
Πατήλα Μιχαέλα
Πατσατσή Αικατερίνη
Πατσιάς Ανάργυρος
Πατσούρης Ευστράτιος
Παυλόπουλος Γεώργιος
Παυλοπούλου Αθανασία
Παυλούδη Χριστίνα
Παφίλης Παναγιώτης
Πέππα Βασιλική

92
310
60,62,
152 ,376
286
144
306
144 ,306
8
312
14,94
354
22,
416
314
316
82
172 ,236 ,336
318
320
386
322 ,324
434
332
74, 120, 154, 250 ,322 ,324,360,362 ,382 ,436
326
312
34,64,126,160 ,272 ,290,394
328 ,366
92
86
330
190
154
2,140
20,52, 400
112
184
306
250
332
170
426
264
334
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Πετάνη Ευάννα
Πετράκης Σπύρος
Πλαστουργού Βασιλική
Ποδιά Β.
Πολύζος Α.
Πολυχρονόπουλος Π.
Ποµώνη Σ.
Πορλού Δέσποινα
Ποταµιάνος Σπυρίδων
Πουλάς Κωνσταντίνος
Πούλιος Σ
Πούλιος Στυλιανός
Πούρλης Άρης
Πρατσίνης Χάρης
Πυλαρά Αδαµαντία
Ρ
Ράλλη Μαριάννα
Ράλλης Μ.
Ράντος Βασίλειος
Ράπτης Δ.
Ριζοπούλου Ε.
Ρόµπος Ι.
Ρούκα Ερασµία
Ρουµπελάκη-Αγγελάκη Κ.
Ρουσσάκη-Σούλτσε Αγγελική
Ρούσσης Α.

336
256
338
340
134 ,416
436
346
342
316
12,
218
128
8 ,208
344
8
372
374
194
346
134
348 ,378
340
184
340

Σ
Σαέττα Αγγελική
Σαΐνης Ιωάννης
Σαϊσανά Μαρίνα
Σακελλαρίου Ελένη
Σακελλαρόπουλος Θ.
ΣΑΚΚΑΣ Γ.Κ
Σάκουλα Δήµητρα
Σαλίφογλου Αθανάσιος
Σαµαλίδου Α.
Σαµαρά Eυαγγελία
Σαµαρά Πηνελόπη
Σαµαρά Σ.
Σαµαράς Πέτρος
Σαµπάνη K.
Σανταρµάκη Βαλεντίνα
Σαξάµη Γεωργία
Σάπκα Κλεάνθη
Σαραφίδου Θεολογία

250
130
218
228
362
268
276
158
194
350
386 ,436
6, 346
376
6
384
272 , 352,384
354
184 ,316,368
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Σαρλή Βασιλική
Σαρροπούλου Έλενα
Σασλής Στέφανος
Σβολάκη Ιωάννα
Σελίµου Ρ.Π
Σιβροπούλου Αφροδίτη
Σιδεράς Πασχάλης
Σιδηρόπουλος Κοσµάς
Σιδηροπούλου Ειρήνη
Σινάπη Ε.
Σίστου Σ
Σιώµου Αικατερίνη
Σκαλτσούνης Αλέξιος-Λέανδρος
Σκεπαρνιάς Ηλίας
Σκληρού Α.Δ.
Σκορδά Α.
Σκορύλας Ανδρέας
Σκούρας Ζαχαρίας
Σκουρολιάκου Α.
Σκούρτη Ελένη Κ.
Σµυρλή Δέσποινα
Σµυρνής Νικόλαος
Σόκατ Αθανάσιος-Νασίρ
Σουντουλίδης Αλέξανδρος
Σπυριδοπούλου Κατερίνα
Σπυροπούλου Κ.
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος
Στάικου Αλεξάνδρα.
Σταµάτης Κωνσταντίνος
Σταµάτης Χαράλαµπος
Σταµατίου Ροδόπη
Σταµατογιαννόπουλος Γ.
Στάµου Γεωργία
Σταµούλη Λεµονιά
Σταµούλης Κ.
Σταυρόπουλος Αθανάσιος

258
300
356
250
298
118, 180,206
230
368
358
122
124
354
8,32,82,114,120 ,326,360,436
24, 364
360 ,362
24, 402
276
162, 298,372 ,416
146
114
46,48
364
230
34, 126, 160 ,272,384,394
340
24, 364
86,122,124,202
56, 408
112
366
52,
76
368
382
230

Σταυροπούλου Αλεξάνδρα-Βασιλική

168
370
220
226
372
154 ,166 ,416
120
166
354

Σταυρουλάκη Γεωργία Δ.
Στεφανίδης Ιωάννης
Στεφανίδου Ν.
Στέφη Α.Λ.
Στραβοπόδης Δηµήτριος
Συκιώτης Π. Γεράσιµος
Συντυχάκη Πόπη
Σύρρου Μαρία
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Σωτηριάδης Δηµήτρης
Σωτηριάδου Καίτη
Σωτηρόπουλος Δαµιανός
Σωτηροπούλου Ροδόπη
Τ
Τακαρδάκη Άννα
Ταλιουράκη Α.
Τασιοπούλου Βασιλική
Τάσσου Χρυσούλα
Ταστσόγλου Σπύρος
Τέντα Ρωξάνη
Τέρπος Eυάγγελος
Τζάθας Χαράλαµπος
Τζάλη Μαργαρίτα
Τζανετέα Ρ.
Τζελέπης Κωνσταντίνος
Τζιούκας Ιωάννης
Τζιώτου Μ.
Τζούνακας B.
Τιπτιρή-Κουρπέτη Αγγελική
Τοµπουλίδου Ευγενία
Τοπαλούδη Α.
Τοπούζης Σταύρος
Τούκλη Δαυίδ
Τουµπανάκη Δήµητρα Κ.
Τουράκη Μαρία
Τουρνής Σ.
Τουφεξή Ειρήνη
Τραντάς Εµµανουήλ
Τραχανά Βαρβάρα
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τρίµµη Βασιλική
Τροβάς Γ.
Τρουγκάκος Ιωάννης
Τρύφων Παναγιώτα
Τσαβαρής Ν.
Τσαβέ Όλγα
Τσάκας Σωτήρης
Τσακίρη Ν. Ελένη
Τσαλίκης Αθανάσιος
Τσαντήλας Χρίστος
Τσαούσης Γεώργιος
Τσαρπαλή Βασιλική
Τσαρτσαράκης Αντώνιος
Τσαρτσιανίδου Βαλεντίνα
Τσεκµεκίδου Ξ.

184
114
422
374
346 ,376
378
352
138
32, 326
82 ,322 ,324,362
316
344
134
332
380
134
74 ,382
34, 126, 160, 272 ,384,394
384
52,
240
386
270 ,388
18,78, 422
346
390
246
256
438a 80,84,102,192 ,238 ,398
32,
346
120 ,322 ,324,360,362,434,436
392
134
158
338
120 ,320 ,324 ,360
394
418
170
98 ,262,396
54, 260,374
398
400
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Τσεµπερά Ευγενία
Τσέτσος Φ.
Τσιακανίκας Παναγιώτης
Τσιγγενόπουλος Κωνσταντίνος
Τσίγκας Ιωάννης
Τσικαλάκης Σπύρος
Τσίκληρας Αθανάσιος
Τσιολάκη Παρασκευή
Τσιπουρλιάνος Ανδρέας
Τσιτσιλώνη Ουρανία
Τσόπογλου - Γκίνα Δέσποινα
Τσουµαλάκου Ευαγγελία
Τσουµάνη Κωνσταντίνα
Τσούρου Όλγα
Φ
Φάτσιου Μαρία
Φειδάντσης Κωνσταντίνος
Φιάσκα Στρατονίκη
Φίλη Σταυρούλα
Φίτσιου Ελένη
Φλέρης Γεώργιος
Φλυτζάνης Κωνσταντίνος
Φοίβος Μπορµπόλης
Φουντουλάκη-Παπαρίζου Λ.
Φραγκοπούλου Α.Φ.
Φύλλας Νικόλαος Μ.
Φωτιάδης Ζήσης
Φωτιάδου Κ.
Χ
Χαλαµπαλάκη Μ.
Χαµόδρακας Ι.Σ.
Χαµόδρακας Σ.Ι.
Χάµπελχα Χάσεµ
Χανλίδου Έφη
Χάντουε Πωλ
Χαραλαµπίδης Κ.
Χαραλάµπους Σ.
Χαριζάνη Ε.
Χαριτίδης Θ. Φίλιππος
Χαριτωνίδου Κατερίνα
Χαρούδη Α.
Χαρτοµατσίδου Τατιάνα
Χατζηαθανασίου Κωνσταντίνα
Χατζηανδρέου Ηλένια
Χατζηβασιλείου Ευδοξία
Χατζηγεωργίου Π. Αρσένιος

72,
20,52, 400
402
192, 404
308
250
136 ,330
30,156 ,214 ,266 ,304 ,406,434
408
386 ,436
344
410
104
412
10
86, 116, 148 ,300,342
414
356
34, 126,160 ,272,394
70
240
166
382
372 ,416
418
256
194
360
214
156,170,214, 266 ,304 ,332,370 ,406, 432, 434
420
234
420
340
172
194
422 ,424
426
190
302 ,428
430
250
420
432
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ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ Α.
Χατζηευθυµίου Αποστολία
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Χατζηιωάννου Μαριάνθη
Χατζηλεοντιάδου Δήµητρα Σ.Μ.
Χατζηνικολάου Δηµήτρης
Χατζηπλής Δηµήτρης
Χατζησταυράκη Μαρία
Χατζηφώτης Σταύρος
Χατζηφώτης Σταύρος
Χατζόγλου Χρυσή
Χειµωνίδη Μαρία-Χριστίνα
Χειµωνίδου Χ.
Χιλιώτη Ζωή
Χλίχλια Κατερίνα
Χοβαλοπούλου Μαρία-Ελένη
Χόνδρου Παναγιώτα
Χριστοπούλου Αναστασία
Χρυσάνθου Μ.
Ψ
Ψαθά Νικολέττα
Ψόχιου Ελένη
Ω
Ωραιοπούλου Βάσω

268
220 ,366
60,62
86,122,124,202
204
68,90,100
80, 102 ,192
336
116,148
40, 334, 348 ,378
434
362, 436
2, 108, 140, 142, 232
34,126, 160 ,272 ,384,394
198 ,248 ,294
150
418
254
92
320
394
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