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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ 
 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΛΟΥΚΑ Χ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Το 27ο ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών διοργανώνεται φέτος 
στην πρώτη πρωτεύουσα της νεώτερης Ελλάδας, το πανέµορφο Ναύπλιο, από 12-15 Μαΐου 
2005. 
Η επιλογή του Ναυπλίου, στο οποίο εδρεύει το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του 
Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, ως τόπου διεξαγωγής του Συνεδρίου, ήταν δύσκολη, γιατί 
έπρεπε να διατηρήσουµε το ενδιαφέρον συµµετοχής αµείωτο, µετά τις επιτυχηµένες 
πρόσφατες εξορµήσεις της ΕΕΒΕ στο Πυθαγόρειο της Σάµου (1998), στο Γαλησσά της 
Σύρου (1999), στη Σκιάθο (2000), στη Χίο (2001), στην Ερέτρια (2002) στη Μυτιλήνη 
(2003) και στο Βόλο πέρυσι.  
Ελπίζουµε ότι και φέτος η αυτή η παράδοση θα συνεχιστεί, αφού ήδη οι συµµετοχές 
ξεπέρασαν το περυσινό επίπεδο των 183 εργασιών (186 σήµερα είτε προφορικές είτε 
αναρτώµενες ανακοινώσεις). Είναι εκπληκτικό ότι ενώ γράφεται αυτό το κείµενο µε 
πληροφορούν ότι έρχονται συνεχώς νέες αιτήσεις συµµετοχής (εκτός προθεσµιών), τις 
οποίες όµως δεχθήκαµε και ο τελικός αριθµός έφθασε στον εκπληκτικό αριθµό των 219 
εργασιών, ξεπερνώντας κάθε προηγούµενο όρια αλλά βάζοντας σε δοκιµασία τις οργανωτικές 
µας δυνατότητες. Ακόµη είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι, ο αριθµός των µεταπτυχιακών 
και προπτυχιακών φοιτητών που συµµετέχουν τα τελευταία χρόνια αυξάνει συνεχώς, και αυτό 
είναι ελπιδοφόρο αφού έρχονται σε επαφή µεταξύ τους καθώς και µε άλλα µέλη ∆ΕΠ κι 
ερευνητές, γνωρίζοντας από κοντά τις δραστηριότητες στα βιολογικά ερευνητικά πεδία. 
Το συνέδριο, ως συνήθως, διακρίνεται σε δύο ενότητες, τις προφορικές παρουσιάσεις (12 
κύριες οµιλίες και 14 σύντοµες ανακοινώσεις) και τις αναρτώµενες εκθέσεις (posters) που 
ανέρχονται σε 192 (!). 
Στο φετινό Συνέδριο, µε πρωτοβουλία του Υπεύθυνου κατάρτισης του προγράµµατος 
Καθηγητή Ι. Μπέη, εγκαινιάζεται µια νέα διαδικασία ως προς την παρουσίαση των ΠΟΣΤΕΡ, 
που ήταν πάγιο αίτηµα των συµµετεχόντων από το πρώτο κιόλας συνέδριο. ∆ηλαδή, να µην 
υπάρχει «απλή ανάρτηση» αλλά «πραγµατική παρουσίαση» όπως άλλωστε αρµόζει στην 
κατηγορία αυτή των ανακοινώσεων που λόγω έλλειψης χρόνου, σε κάθε συνέδριο, δεν 
µπορούν να είναι προφορικές. Έτσι, τα 192 ΠΟΣΤΕΡΣ έχουν οµαδοποιηθεί σε 10 ενότητες.  
Η κάθε ενότητα θα παρουσιάζεται για συγκεκριµένο χρόνο ανάλογα µε τον αριθµό των 
ΠΟΣΤΕΡ. Σε κάθε ενότητα ηγείται ειδικός συντονιστής που έχει επιλεγεί από την Ο.Ε.  Κάθε 
ΠΟΣΤΕΡ θα παρουσιαστεί προφορικά σε ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα (το Βουλευτικό – ο 
χώρος της πρώτης Βουλής των Ελλήνων) από τον συγγραφέα που έχει την ευθύνη της 
συγκεκριµένης ανακοίνωσης, για τρία λεπτά. Ο Συντονιστής θα διευθύνει τη συζήτηση και 
στο τέλος όποιος επιθυµεί θα µπορεί να παρατηρεί το ΠΟΣΤΕΡ από κοντά και να έχει 
επιπλέον συζήτηση µε τους συγγραφείς του.  
Τέλος έχει προγραµµατιστεί ειδική τελετή προς τιµήν διακεκριµένων επιστηµόνων της 
Ελληνικής Βιολογικής κοινότητας-µελών της Ε.Ε.Β.Ε., που αφυπηρετούν από ελληνικά ΑΕΙ.. 
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Όµως το φετινό Συνέδριο σηµατοδοτείται από τον άδικο χαµό του εκλεκτού φίλου και 
µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας, Επίκουρου Καθηγητή στο Τµήµα Βιολογίας 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης Βασίλη Γαλανόπουλου. Μας εγκατέλειψε την 8-1-2005 αφήνοντας 
φτωχότερη τη Βιολογική κοινότητα. Ως ελάχιστο φόρο τιµής η Εταιρία αφιερώνει το 
συνέδριο αυτό στη µνήµη του.  
Ευχόµαστε σε όλους τους συνέδρους καλή διαµονή και επιτυχία στις γόνιµες συζητήσεις που 
είναι βέβαιο ότι θα λάβουν χώρα εντός κι εκτός των συνεδριακών χώρων. 
 
Εκ µέρους της Οργανωτικής Επιτροπής 
Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης 
Πρόεδρος Ε.Ε.Β.Ε. 
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ 
 
Η ελληνική ακαδηµαϊκή κοινότητα των βιολογικών επιστηµών, πληροφορήθηκε µε βαθιά 
οδύνη τις πρώτες µέρες του 2005, πως ο Βασίλης Γαλανόπουλος δεν είναι πια κοντά µας. Η 
απώλεια είναι µεγάλη, πρώτα απ΄όλα για την οικογένειά του, τη γυναίκα του Σάντρα και τα 
δύο κορίτσια του την Μιλένα και την Ουρανία. Είναι φυσικά κρίµα που και ο ίδιος δεν έζησε 
να χαρεί την οικογένειά του αλλά και την καριέρα του που βρισκόταν στο καλύτερο δυνατό 
σηµείο, να χαρεί τους καρπούς της µεγάλης του προσπάθειας να οργανώσει το εργαστήριο 
του που τόσα πολλά πρόσφερε στο Πανεπιστήµιο της Κρήτης. Η απώλεια είναι επίσης 
µεγάλη γιατί είχε πάρα πολλά να προσφέρει στην εκπαίδευση και στην έρευνα  
Είχα την τύχη (και την ατυχία τώρα µετά την απουσία του) να έχω µαθητή, φίλο και 
συνεργάτη, το Βασίλη Γαλανόπουλο. Περάσαµε µαζί τα κρίσιµα για τη σταδιοδροµία του 
χρόνια µε την εκπόνηση της διπλωµατικής, του διδακτορικού του αλλά και της οργάνωσης 
νέων χώρων στο Βιολογικό της Αθήνας στην Πανεπιστηµιούπολη το 1980. Η συµβολή του 
Γαλανόπουλου στην οργάνωση αυτή, που περιελάµβανε την εγκατάσταση όλων των 
επιστηµονικών οργάνων (συµπεριλαµβανοµένου του ηλεκτρονικού µικροσκοπίου) καθώς και 
την έναρξη της επιστηµονικής έρευνας, υπήρξε καθοριστική. Ακολούθησαν οι 
µετεκπαιδεύσεις του στη Βοστόνη µε τον Bill Petri, οι µεταδιδακτορικές σπουδές, η αγωνία 
του να µπορέσει να προσφέρει αυτά που έµαθε, σε άλλους νέους βιολόγους, ώσπου βρέθηκε 
να έχει την ευθύνη της οργάνωσης της µονάδας ηλεκτρονικής µικροσκοπίας στο 
Πανεπιστήµιο Κρήτης, µετά και από προσωπική επιλογή του καθηγητή Φώτη Καφάτου. 
Πέρασε δύσκολα χρόνια µετακινούµενος από Αθήνα (όπου ήταν η οικογένειά του) στο 
Ηράκλειο της Κρήτης και αντίστροφα. Οι προοπτικές για την εξέλιξή του στο Πανεπιστήµιο 
Κρήτης, στο Τµήµα Βιολογίας τον έκαναν να αποφασίσει να εγκατασταθεί µόνιµα εκεί. 
Ανέπτυξε πλούσια ερευνητική δράση έχοντας παράλληλα τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
σε µεγάλο βαθµό ποιοτικά ανεπτυγµένες. Είχα και πρόσφατα την ευκαιρία να συνεργαστώ 
µαζί του στην έκδοση συγγράµµατος και έζησα ξανά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
Βασίλη, που ήταν, η πραότητα, η καλοσύνη, η ευγένεια, η προθυµία να βοηθήσει τους πάντες 
όσο µπορούσε. Γιατί ο Βασίλης είχε πάντα να πει έναν καλό λόγο για όλους. 
Ο Βασίλης Γαλανόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956 και εισήχθη στο Βιολογικό Αθήνας 
το 1975. Τον θυµάµαι από τριτοετή φοιτητή που ήλθε και µε βρήκε δείχνοντας µεγάλο 
ενδιαφέρον για την έρευνα. ∆εν ήταν δύσκολο να καταλάβει κανείς πως επρόκειτο για άτοµο 
προικισµένο µε σπάνιες ικανότητες στην έρευνα και στη µετάδοση των γνώσεων – ιδανικός 
συνδυασµός για πανεπιστηµιακό δάσκαλο. Χωρίς δεύτερες σκέψεις ξεκίνησε διπλωµατική 
εργασία στην ερευνητική µου οµάδα στο πλαίσιο της διπλωµατικής του εργασίας και µετά το 
πτυχίο του συνέχισε για διδακτορικό. Οι δυσκολίες ήταν πολλές γιατί επρόκειτο για θέµα µε 
νέες προσεγγίσεις και έτσι µε χαρά συνεργάστηκε µε τον Καθηγητή Bill Petri στη Βοστόνη. Η 
παραπέρα πορεία του περιελάµβανε µετεκπαιδεύσεις µεταδιδακτορικές στο εξωτερικό µέχρι 
την τελική του απόφαση να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και να 
οργανώσει ένα πραγµατικά υποδειγµατικό εργαστήριο το οποίο πάντα θα έχει τη σφραγίδα 
του σε όσους θα δουλεύουν εκεί.  
 
Λουκάς Χ. Μαργαρίτης 
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΗ 
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ERKs ΚΑΙ p38-MAPK ΣΕ  

ΚΑΡ∆ΙΑΚΑ ΜΥΟΚΥΤΤΑΡΑ 
 

Αγγελή Ι.-Κ., Τσαγγαράτου Α., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. 
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ 

 
Εξετάστηκε η επίδραση οξειδωτικού στρες στη σηµατοδότηση των υπο-οικογενειών 
των MAPKs (ERKs  και p38), σε καρδιακούς µυοβλάστες της σειράς Η9c2. Με 
ανοσοδοκιµασία κατά Western µελετήθηκε η απόκρισή τους στο H2O2 (εξετάστηκαν 
οι φωσφορυλιωµένες-ενεργοποιηµένες µορφές των παραπάνω κινασών όπως και τα 
ολικά τους επίπεδα), σε σχέση µε το χρόνο και τη δόση του οξειδωτικού παράγοντα. 
Σηµαντική ενεργοποίηση της p38 παρατηρήθηκε µετά από 5 λεπτά επίδρασης µε 
100µΜ H2O2. Τα µέγιστα επίπεδα φωσφορυλίωσης της κινάσης σηµειώθηκαν στα 15 
λεπτά, ενώ ακολούθησε η σταδιακή ελάττωσή τους. Αντίστοιχα σύντοµο ήταν και το 
πρότυπο ενεργοποίησης των p44 και p42-ERKs, µε τη µέγιστη φωσφορυλίωσή τους 
να παρατηρείται επίσης στα 15 λεπτά επίδρασης µε 100µΜ H2O2. Επιπλέον, οι ERKs 
και η p38 βρέθηκε να είναι εξίσου ευαίσθητες στην ενεργοποίησή τους από το H2O2, 
καθώς η επαγόµενη φωσφορυλίωσή τους µετά από 15 λεπτά επίδρασης ήταν µέγιστη 
στα 100-200µΜ του παράγοντα. Παρουσία ασκορβικού οξέος και αργινίνης, ουσιών 
που άλλοτε έχει βρεθεί να έχουν αντι-οξειδωτική και άλλοτε προ-οξειδωτική δράση, 
δεν παρατηρήθηκε σηµαντική µεταβολή της επαγόµενης ενεργοποίησης του 
µονοπατιού των ERKs ή της p38 κάτω από τις µελετούµενες συνθήκες. Αντίθετα, 
πλήρης αναστολή της φωσφορυλίωσης των κινασών παρατηρήθηκε κατά την 
προεπώαση των κυττάρων µε καταλάση, γνωστό αντι-οξειδωτικό ένζυµο. Περαιτέρω 
πειράµατα µε χρήση ειδικών αναστολέων θα βοηθήσουν στη διευκρίνιση της 
εµπλοκής άλλων σηµατοδοτικών µονοπατιών στις εξεταζόµενες αποκρίσεις και θα 
συµβάλλουν στην ταυτοποίηση του προστατευτικού ή αποπτωτικού χαρακτήρα των 
ενεργοποιούµενων µηχανισµών µεταγωγής του συγκεκριµένου στρεσογόνου σήµατος. 
 
 
Η έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ (Κ.Α.70/3/7399). 
 



HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 
Proceedings of 27th Scientific Conference, Nafplio, May 2005 

 

4

EFFECT OF ANTIOXIDANTS IN ERK1/2 ΚΑΙ p38-MAPK SIGNAL 
TRANSDUCTION IN CARDIAC MYOBLASTS 

 
Aggeli Ι.-Κ., Tsaggaratou Α., Gaitanaki C. and Beis I. 

 
Dept. of Animal & Human Physiology, School of Biology, National and Kapodistrian 

University of Athens  

 
We studied the effect of oxidative stress in the signal transduction mechanisms of 
the MAPK sub-families (ERKs and p38), in cardiac myoblasts of the Η9c2 cell line. 
Using Western immunoblotting we looked into the time course of the kinases 
response to H2O2 as well as its dose-dependent profile. The phosphorylated-
activated forms of the kinases as well as their total protein levels were 
investigated. H2O2, at a concentration of 100µΜ, significantly activated p38-MAPK 
after 5 min, while the maximum values of the kinase phosphorylation levels were 
attained at 15min, declining thereafter. The activation profile of p44 and p42-ERKs 
was found to be similarly rapid, with the kinases being maximally activated at 
15min. Both ERKs and p38-MAPK were equally sensitive to treatment with H2O2 
since their activation was maximal after 15min of treatment with 100-200µΜ of 
H2O2. The presence of ascorbic acid as well as that of L-arginine, substances that 
have been found to have a potential pro- or anti-oxidant activity, did not alter 
significantly the response of ERKs nor that of p38-MAPK under these conditions. 
On the contrary, pretreatment of cells with catalase, a known anti-oxidant 
enzyme, caused the complete inhibition of the H2O2-induced phosphorylation of 
the kinases. In future experiments, the use of inhibitors specific for certain signal 
transduction pathways could show the involvement of the latter in these 
responses. These results could also be indicative of the potential protective or 
apoptotic mechanisms, which are activated by this particular stress stimulus.   
 
 
This study was funded by a PYTHAGORAS grant (70/3/7399). 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΙΣΟΜΟΡΦΩΝ ΤΩΝ 
ΙΣΤΟΝΩΝ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 
Αλατζάς Α. και Φουντούλη Α. 

 
Εργαστήριο Βιολογίας Ανάπτυξης, Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, 

Τµήµα Βιολογίας Α.Π.Θ. 
 

Μελετήθηκαν οι ισοµορφές των νουκλεοσωµικών ιστονών στις τρείς αναπτυξιακές ζώνες 
(µεριστωµατική ζώνη, ζώνη επιµήκυνσης και ζώνη διαφοροποίησης) της ρίζας του φυτού Zea 
mays. Αποµονώθηκαν ιστόνες από κάθε αναπτυξιακή ζώνη ξεχωριστά, διαχωρίστηκαν µε 
δισδιάστατη ηλεκτροφόρηση AUT/AUC-PAGE και έγινε ανοσοανίχνευση των ιστονών Η2Α, 
Η2Β, Η3 και Η4. Παράλληλα, αναλύθηκαν µε τον ίδιο τρόπο ιστόνες που αποµονώθηκαν 
από καλλιέργειες κάλλων, οι οποίοι είχαν αναπτυχθεί από τµήµατα της ρίζας που 
αντιπροσώπευαν τις τρείς αναπτυξιακές ζώνες. Η ανάλυση των πηκτών έγινε µε τη βοήθεια 
Η/Υ και υπολογίστηκε η ποσοσταία συµµετοχή κάθε ισοµορφής και τροποποιηµένης µορφής 
σε κάθε κύρια τάξη ιστονών. Η ανάλυση των πηκτών έδειξε ότι η ποσοστιαία συµµετοχή 
ορισµένων ισοµορφών µεταβάλλεται κατά την διαφοροποίηση των κυττάρων. Συγκεκριµένα, 
στη ζώνη διαφοροποίησης παρατηρείται αύξηση της ποσοστιαίας συµµετοχής της ισοµορφής 
Η2Α.2 και σε µικρότερο βαθµό, των ισοµορφών Η2Β.2 και Η3.2. Αντίθετα, παρατηρείται 
µείωση της συµµετοχής της ακετυλιωµένης µορφής της Η4 και της ουβικουιτινωµένης 
µορφής της Η2Α, ενώ η συµµετοχή των τροποποιηµένων µορφών της Η3, οι οποίες 
παρατηρούνται στην ισοµορφή Η3.2, διατηρείται σταθερή σε όλες τις αναπτυξιακές ζώνες. 
Τέλος, η ποσοστιαία συµµετοχή των ισοµορφών και των τροποποιηµένων µορφών των 
ιστονών σε δείγµατα που προέρχονται από καλλιέργειες κάλλων είναι παρόµοια µε την 
αντίστοιχη των δειγµάτων που προέρχονται από την µεριστωµατική ζώνη, µε εξαίρεση την 
ουβικουιτινωµένη µορφή της Η2Α, η συµµετοχή της οποίας ποικίλλει µέχρι το στάδιο των 
δευτερογενών κάλλων. Οι παρατηρούµενες µεταβολές στη συµµετοχή των διαφόρων 
ισοµορφών των ιστονών πιθανόν να οφείλονται στη διαφορετική φυσιολογική κατάσταση των 
κυττάρων κάθε αναπτυξιακής ζώνης. Η αυξηµένη ποσοστιαία συµµετοχή συγκεκριµένων 
ισοµορφών των ιστονών στην χρωµατίνη, καθώς και ο διαφορετικός βαθµός τροποποίησής 
τους, ίσως να σχετίζεται µε την µεταβολή του ρυθµού κυτταρικών διαιρέσεων και του 
προτύπου γονιδιακής έκφρασης κατά την διαφοροποίηση των κυττάρων. Αντίθετα, στα 
κύτταρα των κάλλων, η φυσιολογική κατάσταση των οποίων είναι παρόµοια µε αυτή των 
µεριστωµατικών κυττάρων, το πρότυπο κατανοµής των ισοµορφών των ιστονών είναι 
παρόµοιο µε αυτό της µεριστωµατικής ζώνης.     
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DISTRIBUTION OF HISTONE VARIANTS DURING PLANT CELL 
DIFFERENTIATION AND DEDIFFERENTIATION 

 
Alatzas A. & Foundouli A. 

 
Laboratory of Developmental Biology, Department of Genetics, Development & Molecular 

Biology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki 
 
The developmental zones in the root of Zea mays (meristematic zone, elongation zone 
and differentiation zone) can be easily identified and isolated. Histones from each zone 
were isolated, separated by two-dimensional AUT/AUC-PAGE and histones H2A, H2B, H3 
and H4 were immunodetected. Additionally, histones were isolated from callus cultures, 
propagated from root segments of the three developmental zones and analyzed as 
mentioned above. Gels were scanned and analyzed by means of computer and each 
variant and modified form ratio was estimated within the four major histone classes.  
According to gel analysis, distribution of histone variants is altered during plant cell 
differentiation. The ratios of H2A.2, H2B.2 and H3.2 variants are increased in 
differentiation zone, compared to meristematic and elongation zones. In contrast, the 
ratios of acetylated form of histone H4 and ubiquitinated form of H2A are decreased in 
differentiation zone, while no alterations concerning the modified forms of histone H3, 
which are found in H3.2 variant, are observed. Distribution of histone variants and 
modified forms during plant cell dedifferentiation in callus culture is similar to 
meristematic cells, regardless of the zone they are derived, except for the ubiquitinated 
form of H2A, whose portion varies until the second callus subculture. The alterations of 
histone variant distribution which are observed in the developmental zones of maize root 
maybe correlated to the different physiological state of the plant cells. Increased ratio of 
distinct histone variants and/or different levels of histone modifications may be associated 
with variations in cell proliferation rate and gene expression pattern in plant cells, existing 
mainly between meristematic and differentiation zone cells. In callus culture, where cells 
behave like meristematic cells, histone variant distribution is similar to meristematic zone.       
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΥΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 
Ανδριόπουλος Π.* και Μ. Αριανούτσου** 

 
Τοµέας Οικολογίας και Ταξινοµικής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 157 84 Αθήνα 
*email: pandriop@biol.uoa.gr **email: marianou@biol.uoa.gr 

 
Για τα Μεσογειακά δάση της Χαλεπίου πεύκης (Pinus halepensis Mill.) η φωτιά θεωρείται, 
σήµερα, από τους σηµαντικότερους παράγοντες για τη διατήρηση της δοµής και της 
ποικιλότητάς τους. Η αύξηση της συχνότητας εµφάνισης της φωτιάς στην ίδια θέση, όµως, 
θέτει σε κίνδυνο τη φυσική αναγέννηση των πευκοδασών. Ειδικά οι πυρκαγιές στα περιαστικά 
δάση προκαλούν σηµαντικές καταστροφές στις υποδοµές και απειλούν ανθρώπινες ζωές. 
Στις καµένες εκτάσεις εφαρµόζονται τα τελευταία χρόνια διαχειριστικές µεταπυρικές 
πρακτικές µε στόχο την αποκατάσταση των δυσµενών επιπτώσεων των πυρκαγιών. Η 
αναδάσωση εφαρµόζεται όταν η φυσική αναγέννηση του πεύκου είναι ανεπαρκής ή 
απουσιάζει πλήρως. Σε επικλινή εδάφη, που γειτνιάζουν µε κατοικηµένες περιοχές, 
εφαρµόζονται αντιπληµµυρικά µέτρα, όπως τα κορµοδέµατα. Στη διεθνή βιβλιογραφία οι 
µεταπυρικές πρακτικές αξιολογούνται µε κριτήριο την επιτυχία τους ως προς το κύριο έργο 
που επιτελούν, όπως την επιβίωση των φυτεµένων δέντρων στις αναδασώσεις ή την αποφυγή 
πληµµυρικών φαινοµένων στα κορµοδέµατα. Ωστόσο, η ολιστική αξιολόγησή τους ως προς 
τις οικολογικές τους επιπτώσεις απουσιάζει. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν οι 
επιπτώσεις των αναδασώσεων και των κορµοδεµάτων στις µεταπυρικές φυτικές κοινότητες. 
Μειωµένος πλούτος ειδών, µικρότερη φυτική κάλυψη και αφθονότερη παρουσία 
«καιροσκοπικών» ειδών παρατηρήθηκαν σε αναδασωµένες θέσεις, σε σύγκριση µε όµοιες µη 
αναδασωµένες. Η τοποθέτηση κορµοδεµάτων οδήγησε στη διαµόρφωση ανοµοιογενών, 
επάλληλων ζωνών οµάδων ειδών.  Οι παράπλευρες ή δευτερογενείς µεταβολές στη φυτική 
µεταπυρική κοινότητα, καταδεικνύουν ότι η διαχείριση των καµένων εκτάσεων µπορεί να 
συνιστά επιπλέον διαταραχή. Η ενσωµάτωση οικολογικών παραµέτρων στο σχεδιασµό της 
µεταπυρικής διαχείρισης είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της δοµής και της ποικιλότητας 
των Μεσογειακών πευκοδασών. 
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ECOLOGICAL EFFECTS OF POST FIRE MANAGEMENT PRACTISES 
 

Andriopoulos  P., and M. Arianoutsou 
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Fire is nowadays considered as one of the major driving forces for the preservation of the 
structure and the diversity of Mediterranean Aleppo pine forests (Pinus halepensis Mill.). 
Still, the higher frequency of fire occurrence puts in danger the natural regeneration of 
pine forests. Especially when wildfires burst over the wildland-urban interface, human lives 
are in danger and considerable damages are caused to infrastructure. Several post fire 
management practices are applied recently. Reforestation is applied in cases where 
natural regeneration is inadequate to sustain the tree presence. At slopes neighboring 
inhabited areas, log dams are constructed as a flood-preventing measure. The evaluation 
of such practices in the scientific literature is based on their primary goals. In example, 
the success of reforestation practices depends on the survival of planted individuals, and 
the prevention of flooding is the criterion for the evaluation of log dams’ construction. 
However, there is a lack of studies on the ecological effects of such practices. The current 
study focuses on the effects of reforestation and log dam application on the post fire 
vegetation communities. Reduced species richness, lower vegetation cover and increased 
abundance of opportunistic species was recorded at reforested sites, in comparison to 
similar, naturally regenerating ones. A repeated spatial pattern of certain species 
assemblages was introduced by the construction of the log dams. Such side effects 
support the hypothesis that post fire management practices might constitute additional 
disturbance for the vegetation communities. The management of burned areas should 
incorporate ecological criteria, so that human intervention will lead to the conservation of 
the structure and the diversity of Mediterranean pine forests. 
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ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 
Pseudomonas syringae (ina+ και ina-) ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 

∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΩΝ 
 

Ανδριόπουλος Χ.Φ., Σαββίδης Α., και Καραγκούνη Α.∆. 
 

Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
15781, Αθήνα 

 
Η πρωτεΐνη παγοπυρήνωσης εντοπίζεται στην εξωτερική µεµβράνη των Gram αρνητικών 
βακτηρίων και η λειτουργία της είναι η επαγωγή της δηµιουργίας πάγου από νερό σε 
χαµηλές θερµοκρασίες (>-3.0 °C). Η πρωτεΐνη παγοπυρήνωσης έχει πλήρως χαρακτηρισθεί 
βιοχηµικά, ενώ τα γονίδια της (ina και ice+) έχουν ταυτοποιηθεί και αναλυθεί . Βακτήρια που 
εκφράζουν την  πρωτεΐνη παγοπυρήνωσης (Ice Nucleating Active, INA βακτήρια) έχουν 
αποµονωθεί από αρκετά οικοσυστήµατα  όπως φυτά, έδαφος, αέρα, χιόνι, νερό βροχής 
καθώς και από υδάτινα οικοσυστήµατα . Τα INA βακτήρια ανήκουν στην πλειοψηφία τους 
στα γένη Pseudomonas (P. syringae, P.fluorescens και P. viridiflava), Erwinia (E. ananas and 
E.uredovora) και Xanthomonas (X. campestris). Η δραστικότητα παγοπυρήνωσης δεν 
εµφανίζεται σ’ολά τα στελέχη του ίδιου είδους. Τα βακτηριακά στελέχη του είδους P. 
syringae ανήκουν στα πλέον ενεργά, όσον αφορά στην παγοπυρήνωση. Αν και τα ΙΝΑ 
βακτήρια ανακαλύφθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1960, τα τελευταία χρόνια, λόγω των 
σηµαντικών  βιοτεχνολογικών εφαρµογών τους (προστασία φυτών από τον παγετό, 
βιοέλεγχος καλλιεργειών, βιοµηχανία τροφίµων, παραγωγή τεχνητού χιονιού κ.α.) έχουν 
κεντρίσει την προσοχή αρκετών επιστηµόνων µε στόχο την αποµόνωση νέων INA 
βακτηριακών στελεχών από το περιβάλλον. 
Σκοπός αυτής της µελέτης ήταν η αποµόνωση βακτηριακών στελεχών φυσικού τύπου που να 
εµφανίζουν βιοτεχνολογικές εφαρµογές. Έγινε αποµόνωση και ταυτοποίηση  στελεχών P. 
syringae, που έχουν δραστικότητα παγοπυρήνωσης, από δείγµατα εδάφους και φύλλων τα 
οποία συνελλέγησαν από περιοχή Χιονοδροµικού Κέντρου στην Ελλάδα (1800-2040 m 
υψόµετρο). Από το σύνολο των βακτηριακών στελεχών που αποµονώθηκαν, τα P. syringae 
ταυτοποιήθηκαν µε βιοχηµικές δοκιµασίες, καθώς και µε ανάλυση των µορφολογικών και 
φυσιολογικών χαρακτηριστικών τους. Τα στελέχη που έδωσαν θετικό βιοχηµικό πρότυπο  P. 
syringae (LOPAT test), χαρακτηρίστηκαν περαιτέρω µε ανάλυση της 16S rDNA αλληλουχίας 
τους. Στα στελέχη που ταυτοποιήθηκαν ως P. syringae έγινε έλεγχος για ικανότητα 
παγοπυρήνωσης καθώς και εκτίµηση του θερµοκρασιακού ορίου επαγωγής των 
παγοπυρήνων.       
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ISOLATION AND IDENTIFICATION OF NOVEL Pseudomonas 
syringae (ina+ and ina-) STRAINS FROM SOIL AND LEAF SAMPLES 

 
Andriopoulos C.F.,Savvides A. and Karagouni A.D. 

 
Department of Botany, Faculty of Biology, National and Kapodistrian University of Athens, 

15781 Athens 
 
Ice-nucleation protein is a protein localized on the gram-negative outer bacterial 
membrane, which inhibits the phase transition from water to ice at low temperatures (>-
3.0 °C). Ice-nucleation protein has been fully biochemically characterized and its genes 
(ina and ice+) have been identified and analysed. Bacteria that express the ice-nucleation 
protein are known as Ice Nucleation Active (INA). INA bacteria have been isolated from 
plants, soil, air, rain, snow, aquatic ecosystems and most commonly belong to 
Pseudomonas (P. syringae, P.fluorescens and P. viridiflava), Erwinia (E. ananas and 
E.uredovora) and Xanthomonas (X. campestris) genous, though not all strains between a 
species are active as ice nuclei. Furthermore nucleation frequencies may also vary 
significantly between a species and P. syringae is among the most active ones. INA 
bacteria were discovered in the early 1960s, but due to their important biotechnological 
applications (plant frost protection, biological control, food processing, artificial snow 
making, etc.) they have recently gained the attention of several scientists with emphasis 
on the isolation of novel strains of INA bacteria from the environment. 
Our aim was the isolation of wild type bacterial strains, which have biotechnological 
applications. We isolated and identified P. syringae strains, which are INA strains, from soil 
and leaf samples collected from a Ski Centre (1800-2040 m altitude) of Greece. All 
isolated bacterial species were analysed morphologically, physiologically and biochemically 
(LOPAT test). The species, which suited the P.syringae’s profile, were further characterized 
by analysis of the 16S rDNA region. Strains identified as P. syringae were also tested for 
ice-nucleation activity.  
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΠΟΥ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΟΥΝ ΜΕ ΟΣΦΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΤΟΥ 

ΚΟΥΝΟΥΠΙΟΥ ANOPHELES GAMBIAE 
 

Ανδρονοπούλου Ε., Λαµπροπούλου Β., ∆ουρής Β, Τσίκου ∆. και Κ. Ιατρού 
 

Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Εντόµων και Βιοτεχνολογίας, Ινστιτούτο Βιολογίας, 
ΕΚΕΦΕ-∆ηµόκριτος, Τ. Θ. 60228, 15310, Αγ. Παρασκευή, Αττική 

 
Το κουνούπι Anopheles gambiae είναι ο κύριος φορέας µετάδοσης του παρασίτου  της 
ελονοσίας Plasmodium falciparum. Στο Anopheles, έχουν ανιχνευθεί 55 πρωτεΐνες 
δέσµευσης οσφρητικών µορίων (Odorant Binding Proteins, OBPs), οι οποίες είναι 
εκκρινόµενες πρωτεΐνες-µεταφορείς, που συµµετέχουν στην µεταβίβαση των οσφρητικών 
σηµάτων σε ειδικούς υποδοχείς των αισθητηρίων νευρώνων των κεραιών και, µε τον τρόπο 
αυτό, συµµετέχουν στην αναγνώριση του πιθανού ξενιστή από το κουνούπι. Συνεπώς, η 
µελέτη πρωτεϊνών που αλληλεπιδρούν µε OBPs θα προσφέρει νέες ειδικές θέσεις–στόχους, 
για την ανάπτυξη µεθόδων που στοχεύουν στη διαταραχή της φυσιολογικής απόκρισης του 
κουνουπιού, συµπεριλαµβανοµένης της αναζήτησης ανθρώπινου ξενιστή. 
Προς το στόχο αυτό, η OBP-8 (που εκφράζεται ιστοειδικά στις κεραίες θηλυκών ατόµων του 
Anopheles gambiae) χρησιµοποιήθηκε σε πειράµατα ανίχνευσης πιθανών πρωτεϊνών-στόχων 
από κεραίες θηλυκών ατόµων, σε σύστηµα δύο υβριδίων ζύµης. Από 106 µετασχηµατισµένες 
αποικίες ζύµης ανιχνεύθηκαν 11 πρωτεΐνες, που περιλαµβάνουν διάφορες OBPs, τις OBP-1, 3, 
4, 5, 6, 8, δύο ένζυµα, (antennal-specific, dehydrogenase-reductase, hydrolase-
acyltransferase), που πιθανώς εµπλέκονται στην ανακύκλωση οσφρητικών ουσιών και OBPs, 
δύο µη χαρακτηρισµένες TOLL-like πρωτεΐνες (που ανήκουν στην οικογένεια των  Take-Out 
–like, Juvenile Hormone Binding πρωτεϊνών), καθώς και µια µη χαρακτηρισµένη, OBP-like 
πρωτεΐνη. Ολες οι αλληλεπιδράσεις έχουν επιβεβαιωθεί στο σύστηµα έκφρασης του 
ζυµοµύκητα. Προκαταρκτικά πειράµατα ανοσοκατακρήµνισης, µε πρωτεΐνες που έχουν 
αποµονωθεί από σύστηµα έκφρασης εντόµων, έδειξαν ότι η OBP-8 οµοδιµερίζεται και 
ετεροδιµερίζεται µε την OBP-3 in  vitro.  
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IDENTIFICATION OF ANTENNAL PROTEINS INTERACTING WITH 
ODORANT BINDING PROTEINS OF THE MALARIA MOSQUITO 

VECTOR ANOPHELES GAMBIAE 
 

Andronopoulou E., Labropoulou V., Douris, V., Tsikou D., and K. Iatrou 
 

Insect Molecular Genetics and Biotechnology Group, Institute of Biology, NCSR-
Demokritos, PO Box 60228, 15310 Aghia Paraskevi, Attikis 

 
The mosquito Anopheles gambiae is a major transmission vector of the parasite 
Plasmodium falciparum, which causes malaria. In Anopheles, 55 Odorant Binding Proteins 
(OBPs), secreted carrier proteins, are involved in the transmission of odors to specific 
receptors of the antennal olfactory neurons and are thus involved in the human host 
seeking process. Thus, the identification of other antennal proteins that interact with OBPs 
may provide the basis for the development of new methods aimed at the disruption of 
the odorants’ perception and the mosquitoe’s subsequent behavioral responses. 
Under this framework, a cDNA expression library constructed from antennae of female 
Anopheles gambiae was screened, using the yeast-two hybrid system, for proteins that 
interact with one OBP, OBP-8, which is preferentially expressed in female antennae. The 
screening of 106 clones resulted in the detection of 11 potentially interacting proteins, 
including several OBPs, OBP-1, 3, 4, 5, 6 and 8. The remaining clones encoded two 
odorant-degrading enzymes, (an antennal-specific, dehydrogenase-reductase and a 
hydrolase-acyltransferase), which may be involved in the turnover of odorants and OBPs, 
two uncharacterized TOLL-like proteins (members of the Take-Out–like and Juvenile 
Hormone Binding protein family) and one uncharacterized, OBP-like protein. All putative 
interactions have been confirmed in the yeast–two-hybrid system. Co-immunoprecipitation 
experiments, using proteins isolated from an insect cell expression system, suggest that 
OBP-8 homodimerizes and heterodimerizes with OBP-3 in vitro. The confirmation of the 
remaining protein-protein interactions, using co-immunoprecipitations and a pull-down 
approach, is in progress. 
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ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ hsp70 ΚΑΙ hsp90 ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ  
ΜΑΡ ΚΙΝΑΣΩΝ (p38 ΚΑΙ JNK) ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ MYTILUS 

GALLOPROVINCIALIS ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ 
ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 

 
Ανέστης Α.,,Λάζου Α. και  Β. Μιχαηλίδης  

 
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών 

Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
 

Η απόκριση στο στρες υψηλής περιβαλλοντικής θερµοκρασίας σε κυτταρικό επίπεδο 
χαρακτηρίζεται από µια σειρά φυσιολογικών και βιοχηµικών διαδικασιών συµπεριλαµ-
βανοµένης της επιλεκτικής ενίσχυσης της έκφρασης των πρωτεϊνών θερµικού πλήγµατος 
(heat shock proteins, hsps). Η έκφραση των hsps, ως απόκκριση στις υψηλές θερµοκρασίες, 
συνδυάζεται µε την ενεργοποίηση των ΜΑΡ κινασών, Μεταξύ των υποστρωµάτων που 
φωσφορυλιώνουν οι ΜΑΡΚs περιλαµβάνεται και ο µεταγραφικός παράγοντας των γονιδίων 
των hsps (HSF). Η ελάχιστη τιµή της θερµοκρασίας που επάγει την έκφραση των hsps στους 
οργανισµούς µπορεί να µεταβάλλεται τόσο µε το ενδιαίτηµα του οργανισµού όσο και µε τον 
χρόνο έκθεσης σε υψηλές θερµοκρασίες. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη της 
έκφρασης των hsps 70 και 90 kDa και της ενεργοποίησης των p38 ΜΑΡΚ και JNKs σε 
ιστούς του δίθυρου Mytilus galloprivincialis από άτοµα που είχαν εγκλιµατιστεί µακροχρόνια 
σε διαφορετικές θερµοκρασίες.  
Άτοµα M. galloprovincialis χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες και εγκλιµατίστηκαν σε ενυδρεία 
όπου η θερµοκρασία είχε ρυθµιστεί στους 24° C, 26° C, 28° C και 30° C αντίστοιχα για 30 
ηµέρες. Κάθε 5 ηµέρες, γινόταν λήψη των ιστών για τον προσδιορισµό των hsp70 και hsp90 
και των ενεργών µορφών (φωσφορυλιωµένων) των p38 ΜΑΡΚ και JNKs. Τα αποτελέσµατα 
δείχνουν ότι τόσο τα επίπεδα των hsp70 και hsp90 όσο και εκείνα των p-p38 ΜΑΡΚ και p-
JNK παρουσιάζουν διακυµάνσεις κατά τη διάρκεια των 30 ηµερών σε όλες τις θερµοκρασίες 
του πειράµατος. Σε αντίθεση µε τους 24οC, τα επίπεδα των hsp70 και hsp90 των ατόµων 
που εγκλιµατίστηκαν στους 26οC και στους 28oC, σταθεροποιήθηκαν σε τιµές υψηλότερες 
του µάρτυρα µετά από 30 ηµέρες. Τα αποτελέσµατα δείχνουν µία συσχέτιση της έκφρασης 
των hsps µε την ενεργοποίηση των σηµατοδοτικών µονοπατιών στα οποία συµµετέχουν οι 
MAPKs. H βιολογική ενέργεια (ΑΤΡ) για την σύνθεση των hsps στα µύδια τα οποία είναι 
εγκλιµατισµένα σε υψηλές θερµοκρασίες, παρέχεται από την αύξηση του ρυθµού οξείδωσης 
των υδατανθράκων µέσω του µεταβολικού δρόµου του ηλεκτρικού οξέος, όπως δείχνουν οι 
µεταβολές κύριων ρυθµιστικών ενζύµων της γλυκόλυσης.  
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EXPRESSION OF hsp70 and hsp90 AND ACTIVATION OF ΜΑΡ 
KINASES (p38 AND JNK) IN TISSUES OF Mytilus galloprovincialis 

AFTER LONG TERM ACCLIMATION AT DIFFERENT 
TEMPERATURES 

 
Anestis A., Lazou A., and B. Michaelidis 

 
Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, Faculty of Biology, School of 

Science, Aristotle University of Thessaloniki 
 

Cellular responses to elevated environmental temperature is characterized by the 
activation of specific physiological and biochemical processes, including the differential 
expression of heat shock proteins (hsps). The induction of hsps expression, as a response 
to high temperatures, may be correlated to the activation of MAP kinases. Among the 
substrates that are phosphorylated by MAPKs is the Heat Shock Factor (HSF), a 
transcription factor that is responsible for the transcription of hsps genes. The inducing 
hsps threshold temperature varies among species and depends on the habitat as well as 
on the duration of the thermal stress. The aim of the present work was to study the 
expression of hsps and the activation of p38 MAPK and JNKs in tissues from the marine 
bivalve Mytilus galloprivincialis acclimated for long-term at different temperatures.  
Mussels were divided into four groups and they acclimated at aquariums at 24°C, 26°C, 
28°C and 30°C respectively for 30 days. Every 5 days, mussels were drawn out, tissues 
were dissected and the levels of hsps and the activation of MAPKs were determined 
according to known methods. According to the results, the levels of hsp70 and hsp90, as 
well as those of p-p38 MAPK and p-JNK fluctuated in the tissues of acclimating mussels 
for 30 days at all experimental temperatures. Contrary to 24οC, however, the levels of 
hsp70 and hsp90 in individuals acclimated at 26οC and 28oC, were maintained at higher 
levels than those of controls by 30 days. Moreover, the results showed that the expression 
of hsps might be correlated to the activation of signal transduction pathways that 
implicate MAPKs. The ATP demanded for the synthesis of hsps in the tissues of 
acclimating mussels at elevated temperatures, is derived from the increased oxidation of 
carbohydrates via succinate metabolic pathway, as indicated by the increased activity of 
the main key glycolytic enzyme pyruvate kinase (PK).  
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ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΒΙΟΗΘΙΚΏΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ 

ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΡΟΛΩΝ 
 

Αντωνίου Π., Κωσταρίδης Π., Ντράνος Γ., Πατεράκη Ε., Σταµατίου ∆.,  
Τζαβάρας Ν., Τζανετής Α.  

 
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη, 15784 Αθήνα. 
 
Tο παιχνίδι ρόλων αποτελεί ένα «εργαλείο» µαθησιακής λειτουργίας που απαιτεί την 
ενεργητική παρουσία του µαθητή και στοχεύει όχι µόνο σε γνωστικούς στόχους, αλλά και σε 
συναισθηµατικούς και ψυχοκινητικούς.Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη παιχνιδιού ρόλου. Το 
πρώτο είδος περιλαµβάνει τη συµµετοχή των µαθητών σαν ήταν συστατικά ενός φυσικού ή 
βιολογικού συστήµατος. Π.χ. οι µαθητές αναπαριστούν την κίνηση του Ο2 , CO2 και τη ροή 
του αίµατος στους ιστούς ,στους πνεύµονες κ.λ.π. Το άλλο είδος, αφορά σε ένα ηθικό ζήτηµα. 
Οι σπουδαστές ενεργούν ως άνθρωποι σε µια κατάσταση όπου µια απόφαση πρέπει να 
ληφθεί. Αυτό το δεύτερο είδος παιχνιδιού ρόλου σχεδιάζεται για να ενθαρρύνει την ανάδειξη 
των προσωπικών αξιών και βοηθά τους µαθητές να αναπτύξουν στρατηγικές για την επίλυση 
προσωπικών και διαπροσωπικών προβληµάτων καθώς και να αποκτήσουν άνεση στην 
έκφραση των απόψεών τους. Το συγκεκριµένο θέµα επιλέχθηκε διότι είναι ένα από τα πλέον 
φλέγοντα κοινωνικά ζητήµατα της εποχής µας.. Επιπλέον οι διαδικασίες εξωσωµατικής 
γονιµοποίησης αποτελούν την αιχµή του δόρατος της βιοϊατρικής επιστήµης. Έτσι, το σενάριό 
µας αφορά την ιστορία ενός ζευγαριού που απέκτησε παιδί µε τη βοήθεια παρένθετης 
µητέρας, η οποία όµως µετάνιωσε και διεκδικεί το παιδί. Έτσι το ζευγάρι (βιολογικοί γονείς) 
προσάγει σε δίκη την παρένθετη µητέρα. Οι ρόλοι που δίνονται είναι: ∆ικαστής, βιολογική 
µητέρα, βιολογικός πατέρας, παρένθετη µητέρα, µάρτυρες, δικηγόροι, ειδικοί επιστήµονες 
από το κέντρο τεχνητής γονιµοποίησης, ένορκοι. Το σενάριό µας βοηθά στο να κατανοήσουν 
οι µαθητές: α) Τις έννοιες της µητρότητας και της πατρότητας. β) Τη σκοπιµότητα της 
θεσµοθέτησης της οικογένειας µε την στενή αλλά και την ευρεία έννοιά της. γ) Το µέγεθος 
των δυνατοτήτων του θεσµού της δικαιοσύνης και την ανάγκη ύπαρξης νοµικών εργαλείων, 
ώστε να αποδίδεται δίκαιο). δ) Την, σε ορισµένες περιπτώσεις, ιδιαίτερη σηµασία των 
ατοµικών ενεργειών και την υπευθυνότητα που πρέπει να τις διακρίνει. 
 
 
Ευχαριστούµε πολύ τον ∆/ντή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Σύγχρονες 
τάσεις διδακτικής των βιολογικών µαθηµάτων και νέες τεχνολογίες) καθηγητή κ. 
Κατσώρχη Θεόδωρο και την καθηγήτρια κ. Μαυρικάκη Ευαγγελία στο µάθηµα της 
οποίας έγινε η παρουσίαση της παραπάνω εργασίας. 
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APPROACH OF BIOETHIQKE ISSUES CONNECTED WITH THE 
MEDICALLY ASSISTED REPRODUCTION THROUGH A ROLE PLAY.  

 
Antoniou P., Kostaridis P., Ntranos G., Pateraki H., Stamatiou D. G., Tzavaras N., 

Tzanetis A.  
 
Departement of Cell Biology & Biophysics, Faculty of Biology, National and Kapodistrian 

University of Athens, Panepistimiopols 157 84, Athens, Greeece 
 
Τhe role play constitutes a "tool" οf learning process that demands the active presence of 
the student and aims not only at cognitive objectives, but also at emotional and 
psychokinetic. There are two different kinds of role play. The first includes the involvement 
of the students as if they were the components of a natural or biological system. E.g the 
students depict the movement of the O2 and CO 2and the blood flow in the tissues, the 
lungs etc. The other type, concern in a moral question. The students get involved in a 
situation that demands decision taking. This second type of role play is drawn in order to 
encourage the appointment of personal values and helps the students to develop 
strategies for the solution of personal and interpersonal problems as well as to be able to 
express better their opinions. The specific subject was selected as it is one of the most 
important current social issues. Additionally the processes of artificial fertilization 
constitute the peak of spear of the biomedical science. Thus, our scenario refers to the 
story of a couple (biological parents) that acquired a baby with the help of a surrogate 
mother, who, later, however, regretted and claims the baby back. Consequently the couple 
takes to court the surrogate mother. The roles that are given are: Judge, biological mother, 
biological father, surrogate mother, witnesses, lawyers, special scientists from the centre of 
"in vitro fertilization", members of the jury. Our scenario helps our students to 
comprehend: a) the meanings of maternity and fatherhood. b) The purpose of the 
enactment of the family both in wide and narrow meaning. c) The spectrum of the 
possibilities of institution of justice and the need of existence of legal tools, so that right is 
attributed. d) The importance of individual activitees and the responsibility that should 
distinguishes them.  
 
 
We thank a lot the director of the Master Degree Program: “New processes in 
teaching of biological lessons by using modern technology” Professor. T. Katsorchis 
and Ass. Professor E. Mavrikaki  during the course of which this project took place.  
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ/ΕΠΑΝΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ 
ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΑΓΩΓΕΙΣ 
ΥΠΕΡΟΞΕΙ∆ΙΟΣΩΜΑΤΩΝ (PPAR) ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ 

 
Αντωνοπούλου Ε., Κουτσοκώστα Ο. Cieslak D., Λάζου A.  

 
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124 
 

Η καρδιά έχει την ικανότητα να προσαρµόζεται σε στρεσσογόνες καταστάσεις αυξάνοντας 
την αντίστασή της στις δυσµενείς επιπτώσεις. Η αντίσταση της καρδιάς στις βλάβες από την 
ισχαιµία µπορεί να αυξηθεί µε την ενεργοποίηση ενδογενών προστατευτικών µηχανισµών. Τα 
σηµατοδοτικά µονοπάτια τα οποία διαµεσολαβούν αυτή την προστατευτική επίδραση 
αποτελούν αντικείµενο εντατικής έρευνας. Πρόσφατα, οι έρευνες έχουν στραφεί στο ρόλο 
των υποδοχέων που ενεργοποιούνται από επαγωγείς υπεροξειδιοσωµάτων (PPAR) σε 
διάφορες παθοφυσιολογικές καταστάσεις της καρδιάς. Οι PPAR είναι µεταγραφικοί 
παράγοντες οι οποίοι ανήκουν στην υπεροικογένεια των πυρηνικών υποδοχέων και 
ενεργοποιούνται από φυσικά λιπαρά οξέα και από φαρµακευτικές ενώσεις µε υπολιπιδαιµική 
δράση. Οι  PPAR απαντώνται σε τρεις διαφορετικές ισοµορφές α, β/δ και γ µε διαφορετική 
κατανοµή στους ιστούς. Πρόσφατες ενδείξεις υποστηρίζουν ότι φυσικοί και συνθετικοί 
συνδέτες τους µπορούν να έχουν πολλαπλές επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστηµα 
συµπεριλαµβανοµένης και της προστασίας από την ισχαιµία. Ο ακριβής ρόλος, όµως, των 
ισοµορφών των PPAR στην παθοφυσιολογία της καρδιάς δεν έχει ακόµη αποσαφηνιστεί. 
Σκοπός της εργασίας ήταν να προσδιοριστεί η έκφραση των ισοµορφών των PPARα, β/δ και 
γ (σε επίπεδο mRNA και πρωτεΐνης) στο µυοκάρδιο και να διερευνηθεί αν αυτή 
τροποποιείται σε συνθήκες ισχαιµίας ή ισχαιµίας επανεµποτισµού. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 
ότι ο PPARα είναι αυτός που εκφράζεται περισσότερο στο µυοκάρδιο. Η έκφραση και των 
τριών ισοµορφών µειώνεται µετά από 30 λεπτά ισχαιµίας και 2 ώρες επανεµποτισµού της 
καρδιάς. Φαίνεται ότι οι PPAR µπορεί να παίζουν ρόλο στην αντίσταση της καρδιάς στην 
ισχαιµία αλλά χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση για να προσδιοριστεί ο ρόλος κάθε 
ισοµορφής.  
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EFFECT OF ISCHEMIA / REPERFUSION ON THE EXPRESSION OF 
PEROXISOME PROFILERATOR-ACTIVATED RECEPTORS (PPAR) 

IN RAT HEART 
 

Antonopoulou E., Koutsokosta O., Cieslak D., Lazou A. 
 

Lab of Animal Physiology, Dept of Zoology, Sch of Biology, Aristotle University of 
Thessaloniki, Thessaloniki 54124 

 
The heart can adapt and increase its resistance to various forms of stress including brief 
episodes of ischemia, hypoxia, free radicals, heat stress, etc. Myocardial resistance to 
ischemic injury can be increased by way of activation of intrinsic protective mechanisms in 
the heart. Τhe signalling pathways, which mediate this protective effect are under 
investigation. Recently, the peroxisome proliferator-activated receptors (PPAR) have been 
implicated in the pathophysiology of the heart, PPARs are transcription factors that 
belong to the superfamily of nuclear receptors and they are activated by natural fatty 
acids and drugs with hypolipidemic action. Three PPAR isoforms, named α, β/δ and γ have 
been identified from different organisms, including rat, with different tissue distribution. 
Recent evidence indicates that ligands of PPAR α and γ may play a role in the protection 
of the heart during ischemia. However, the exact role of PPAR isoforms in cardiac 
pathophysiology has not been defined yet. The aim of the study was to determine the 
expression of PPAR isoforms (at the protein and mRNA level) under conditions of 
ischemia or ischemia/reperfusion in the heart. According to the results, PPARα is the most 
abundant isoform. The expression of all three isoforms decreases after 30 min ischemia 
and 2 hours reperfusion of the heart. It seems that PPAR isoforms have a role in the 
myocardial resistance to ischemia but the differential role of each isoform has yet to be 
determined.   
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ -
174G/C ΤΟΥ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ–6 

ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

 
Αρβανίτη Ε.1, Βασιλάκου Μ.1, Χατζηπαναγή ∆.1, Βοττέας Β. 2, Κασπαριάν Χ. 2, 
Πανταζόπουλος Ν. 2, Πέστε Κ. 2, Σπυροπούλου-Βλάχου Μ. 3, Σταυροπούλου-

Γκιόκα Α. 3,  Λάµνησου Κ. 1 
 

1 Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ελλάδα 
2 Τµήµα Καρδιολογίας, Λαϊκό Νοσοκοµείο, Αθήνα 

3 Τµήµα Ανοσολογίας, Νοσοκοµείο “Γ. Γεννηµατάς”, Αθήνα 
 
Η ιντερλευκίνη-6 (IL-6) είναι µια πλειοτροπική κυτοκίνη που λαµβάνει µέρος σε πλήθος 
λειτουργιών του οργανισµού και έχει κεντρικό ρόλο στη φλεγµονώδη αντίδραση. Στην 
παρούσα εργασία µελετήσαµε την πιθανή συσχέτιση ενός πολυµορφισµού του υποκινητή του 
γονιδίου της IL-6 στη θέση -174G>C µε την εκδήλωση στεφανιαίας νόσου στον Ελληνικό 
πληθυσµό. Για τη µελέτη χρησιµοποιήθηκαν 114 ασθενείς µε στεφανιαία νόσο, που είχε 
επιβεβαιωθεί µε στεφανιαιογραφία, µε ηλικία µικρότερη των 60 ετών και 120 υγιή άτοµα του 
γενικού πληθυσµού. Για τη µελέτη του πολυµορφισµού χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της 
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυµεράσης, επώαση µε κατάλληλη ενδονουκλεάση περιορισµού, 
ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης και καταγραφή του γονοτύπου του κάθε ατόµου 
(ασθενείς-οµάδα ελέγχου). Οι συχνότητες των γονοτύπων GG, GC, CC που παρατηρήθηκαν 
για τον υπό µελέτη πολυµορφισµό ήταν 0.63, 0.34, 0.03, αντίστοιχα, για τους ασθενείς και 
0.62, 0.31, 0.07, αντίστοιχα, για τα υγιή άτοµα του γενικού πληθυσµού. Ο έλεγχος X2 έδειξε 
ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των συχνοτήτων γονοτύπων και 
γονιδίων στους ασθενείς µε στεφανιαία νόσο και στην οµάδα ελέγχου. Τα αποτελέσµατα 
αφορούν σχετικά µικρό αριθµό ατόµων αλλά είναι σε συµφωνία µε αποτελέσµατα από 
άλλους Καυκάσιους πληθυσµούς.  
Τα αποτελέσµατα µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η παρουσία του αλληλοµόρφου C του 
πολυµορφισµού -174G>C του υποκινητή του γονιδίου της IL-6 δεν µπορεί να θεωρηθεί 
επιβαρυντικός  παράγοντας   για την εκδήλωση στεφανιαίας νόσου στον Ελληνικό πληθυσµό. 
     
Η παρούσα εργασία χρηµατοδοτήθηκε από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών  
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STUDY FOR POSSIBLE ASSOCIATION OF THE INTERLEUKIN-6 –174 
G/C PROMOTER POLYMORPHISM WITH PREMATURE CORONARY 

ARTERY DISEASE IN THE GREEK POPULATION 
 

Arvaniti H.1, Vasilakou M.1, Hatzipanagi D.1, Votteas V.2, Kasparian H.2, 
Pantazopoulos N.2, Peste K.3, Spyropoulou-Vlahou M.3,  

Stauropoulou-Gkioka A.3, Lamnisou K.1 
 

1 Dept of Biology, University of Athens, Greece 2 Dept of Cardiology, “Laiko” Hospital, 
Athens. 3 Dept of Anosology, “G. Gennimatas” Hospital, Athens 

 
The interleukine-6 (IL-6) protein is a pleiotropic cytokine which play a central role in 
inflammation. The former was suggested to be involved in the pathogenesis of different 
diseases, such as atherosclerosis and coronary artery disease (CAD). In the present study 
we investigated the possible association between the -174G/C polymorphism of the 
promoter of interleukin-6 (IL-6) on risk of premature CAD in the Greek population. In the 
prospective case-control study, CAD patients, documented by coronary angiography, aged 
67 years and 120 healthy controls were studied. To genotype the subjects we used the 
PCR-RFLPS method. The frequencies of GG, GC, CC genotypes were 0.63, 0.34, 0.03, 
respectively, in the patient group and 0.62, 0.31, 0.07, respectively, in the control group. 
The dada between the two groups were analyzed by chi-square test. Our results showed 
that there was no patient/control significant differences and they suggest that there is no 
association of the IL-6 -174G/C promoter polymorphism with the risk of premature 
coronary artery disease in the Greek population. 
 
This project was supported by the Special Research Account of the National & 
Kapodistrian University of Athens 
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΡΕΤΙΝΟΪΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ CITRAL ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΠΟΝΤΙΚΟΥ 

 
Ασηµακοπούλου N., Κουσουλάκος Σ. 

 
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη της επίδρασης του ρετινοϊκού οξέος (RA) και 
του αναστολέα του Citral, στην οργανογένεση της καρδιάς του ποντικού. Το RA αποτελεί 
ενεργό παράγωγο της βιταµίνης Α και εµπλέκεται στα µονοπάτια της πορείας ανάπτυξης του 
καρδιαγγειακού συστήµατος. 
Σε µια οµάδα θηλυκών ποντικών που βρίσκονταν στη 12η ηµέρα κύησης, χορηγήθηκε 
ενδοκοιλιακά RA (4mg/ml all-trans retinoic acid αραιωµένο σε 40µl DMSO)/ζώο ενώ σε µια 
όµοια δεύτερη οµάδα χορηγήθηκε Citral (3,7-dimethyl-2,6-octadienal) 90µl/ζώο. Τα 
νεογέννητα µεταφέρθηκαν σε διάλυµα φορµαλδεΰδης 3,7% και οξικού οξέος (µονιµοποίηση-
αφαλάτωση). Ακολουθεί ανατοµία και λήψη καρδιών καθεµία από τις οποίες υποβάλλεται σε 
ιστολογική διαδικασία (παραφίνωση). Κόβονται τοµές πάχους 5µm και γίνεται χρώση HE 
(αιµατοξυλίνη-εωζίνη). Επιπλέον, κάποια άτοµα υφίστανται τη διαδικασία χρώσης χόνδρου 
και οστίτη ιστού (alcian blue-alizarin red S), αφού πρώτα αποµακρυνθούν το δέρµα και οι 
µυς. 
Συγκρίνοντας φυσιολογικά (µάρτυρες) µε πειραµατικά ζώα προέκυψαν τα συµπεράσµατα: 
στα άτοµα που εκτέθηκαν στο RA παρατηρήθηκαν, (α) ιδιαίτερα πεπαχυσµένα µεσοκοιλιακό 
διάφραγµα και βαλβίδες και (β) αυξηµένη αγγείωση του µυοκαρδίου. Τα άτοµα που 
δέχτηκαν Citral εµφάνισαν (α) λεπτότοιχο ενδοκάρδιο, µε αποτέλεσµα οι κοιλίες να 
εµφανίζουν µεγάλη χωρητικότητα, (β) αλλοίωση στο µέγεθος και στην µορφή των πυρήνων 
στα µυοκύτταρα. Η επίδραση του Citral είχε ως αποτέλεσµα το όργανο να είναι ευαίσθητο 
στις µηχανικές πιέσεις της µικροτόµου,εµφανίζοντας εγκάρσια σπασίµατα κατα µήκος του 
µυοκαρδίου. 
Από τη χρώση των σκελετών, προέκυψε ότι, άτοµα που εκτέθηκαν σε Citral εµφάνισαν 
ανωµαλίες στο στέρνο, το οποίο αναπύχθηκε ασύµµετρα.Τα άτοµα που δέχτηκαν ρετινοϊκό 
οξύ παρουσίασαν µία επιπλέον ελεύθερη πλευρά (14 αντί για 13). Η οστεοποίηση και στις δυο 
αυτές οµάδες είναι µειωµένη σε σχέση µε τα αντίστοιχα φυσιολογικά.  
 

 
Οικονοµική ενίσχυση από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του ΕΚΠΑ (70/4/5709) 
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STUDY ON THE EFFECT OF RETINOIC ACID AND CITRAL ΟN 
MOUSE HEART DEVELOPMENT 

 
Assimakopoulou D., Koussoulakos S. 

 
Department of Cell Biology and Biophysics, University of Athens 

 
The aim of the present project was the study of the effect of RA and its inhibitor, Citral, 
on mouse heart organogenesis. The RA is the active derivative of vitamin A and is 
implicated in various steps of cardiovascular development. 
In a group of female mice, which were in the 12th day of gestation, RA was administered 
intra-abdominally (4µg/ml all-trans retinoic acid diluted in 40µl DMSO)/animal, while a 
second group was administered Citral (3,7-dimethyl-2,6-octadienal), 90µl/animal. The 
offspring were transferred in a solution of formaldehyde 3,7% and acetic acid (fixation-
demineralization). Anatomy followed and the hearts were taken out and each of them 
was submitted in a histological process (paraffin embedding). Sections (5µm) were 
stained by HE (haematoxylin - eosin). Other specimens were processed for cartilage and 
bone double staining. 
Comparison between experimental and control animals reveals that, individuals exposed 
to RA exhibit a particularly thick interventricular septum, thick valves and rich 
vascularization of the myocardium. Animals treated with Citral presented (a) thin 
endocardium and the ventricles appeared larger, (b) alteration of the nucleal size and 
form in the cardiomyocytes. As a result of the Citral effect, the organ became sensitive at 
the mechanicals forces of the microtome and transversal crackings were located along the 
myocardium. 
Skeletal staining of Citral-treated animals exhibited sternum abnormalities, consisting of 
asymmetrical development. Individuals that got retinoic acid presented one extra floating 
rib (14 instead of 13). The ossification in both groups is reduced in comparison to the 
respective control animals.  
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Η  ΑΡΓΟΛΙ∆Α ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 
 

Ζωή Ασλαµατζίδου-Κωστούρου, Αρχαιολόγος 
 

∆ιευθύντρια της ∆' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων 
 
Η Αργολίδα, «δώµα Ήρας θεοπρεπές» κατά το λυρικό ποιητή του 50! π.Χ. αι. Πίνδαρο, υπήρξε µια 
από τις σηµαντικότερες περιοχές του αρχαίου ελληνικού κόσµου. Η πλεονεκτική της θέση, πάνω στους 
δρόµους που ένωναν την ανατολική και κεντρική Πελοπόννησο µε την υπόλοιπη Ελλάδα, η εύφορη γη 
της και η ευκολία επικοινωνίας από τις ακτές της µε τα νησιά του Αιγαίου, την Ανατολή και την 
Αίγυπτο, συνετέλεσαν στην πρώιµη ανάπτυξη της. 
Η παρουσία του ανθρώπου στην Αργολίδα µαρτυρείται από τα Παλαιολιθικά χρόνια. Το σπήλαιο 
Φράγχθι στην Ερµιονίδα κατοικήθηκε από τη µέση Παλαιολιθική (100.000-35000 π.Χ ) µέχρι τη 
Νεολιθική εποχή (7000/6800 -3100 π.Χ ) Εκεί βρέθηκε ο αρχαιότερος πλήρης ανθρώπινος σκελετός 
στην Ελλάδα. Στο σπήλαιο της Κλεισούρας, στα βόρεια κράσπεδα της αργολικής πεδιάδας, οι 
ανασκαφές έδειξαν συνεχή κατοίκηση από την εποχή της Ανώτερης Παλαιολιθικής (35.000 - 9.500 
π.Χ ) µέχρι τη Μεσολιθική. Στο σπήλαιο αυτό βρέθηκαν οι παλαιότερες έως τώρα κατασκευές από 
άψητο πηλό, ηλικίας 34.000 ετών, που χρησιµοποιήθηκαν ως εστίες. Στα µεσολιθικά χρόνια 
χρησιµοποιείται από τον άνθρωπο και ένα σπήλαιο στο Κεφαλάρι, κοντά στο Άργος. Στην τελευταία 
περίοδο της εποχής του λίθου, τη Νεολιθική (7.000/6800- 3100 π.Χ), µε την ανάπτυξη της 
γεωργοκτηνοτροφικής οικονοµίας η ζωή οργανώνεται σε µόνιµες εγκαταστάσεις, λείψανα των οποίων 
σώζονται στα περισσότερα γνωστά µεταγενέστερα κέντρα (Φράγχθι, Μυκήνες, Πρόσυµνα, Άργος, 
Τίρυνθα ,Λέρνα ). Απ' αυτά η Λέρνα εξελίχθηκε σε σηµαντικό κέντρο της περιοχής. 
Κατά την πρώιµη εποχή του χαλκού ( Πρωτοελλαδική 3100-2000 π.Χ), οι οικισµοί πυκνώνουν και 
µεγαλώνουν, ενώ αρχίζει η εµπορική δραστηριότητα µε τις Κυκλάδες, την Κρήτη και την Ανατολή. 
Τέτοιοι οικισµοί ανιχνεύθηκαν στις Μυκήνες, το Άργος, την Τίρυνθα, την Ασίνη και την Επίδαυρο. 
Ιδιαίτερα σηµαντικός ήταν της Λέρνας µε τα ισχυρά τείχη και το εντυπωσιακό ανακτορικό κτήριο, 
γνωστό ως οικία των κεράµων. 
Τα ίδια κέντρα χρησιµοποίησαν τα Ελληνικά φύλα που έφθασαν γύρω στο 2000 π.Χ στην περιοχή. Η 
περίοδος αυτή, που καλείται Μεσοελλαδική (2000-1600 π.Χ) χαρακτηρίζεται αρχικά από υποχώρηση 
της πολιτιστικής άνθησης και επιστροφή σ' ένα λιτότερο τρόπο ζωής. Γρήγορα όµως λόγω της 
γειτνίασης µε τη θάλασσα και των επιρροών από τον ακµαίο κρητικό πολιτισµό δηµιουργήθηκαν οι 
προϋποθέσεις για νέα ακµή. Ο σηµαντικότερος οικισµός είναι του Άργους, όπως δείχνουν λείψανα 
οχυρωµένου τµήµατος στην περιοχή του λόφου Πρ. Ηλία και το νεκροταφείο των τύµβων στα 
ανατολικά κράσπεδα του. 
Η µεγάλη όµως εποχή της Αργολίδας είναι η Υστεροελλαδική ή Μυκηναϊκή (1600-1050 π.Χ), που τη 
φέρνει στο επίκεντρο του Ελληνικού πολιτισµού. Οι Έλληνες κάτοικοι της περιοχής, που ανήκουν στο 
φύλο των Αχαιών, ανέπτυξαν το µυκηναϊκό πολιτισµό που µαζί µε το µινωικό, αποτελούν τους 
λαµπρότερους πολιτισµούς της Ελληνικής προϊστορίας και τους πρωιµότερους υψηλούς πολιτισµούς 
της Ευρώπης που ανέπτυξαν ένα σύνθετο οικονοµικό και διοικητικό σύστηµα. Ο πλούτος και η 
πρόοδος οφειλόταν στην αγροτική και βιοτεχνική παραγωγή και στον έλεγχο του υπερπόντιου 
εµπορίου. Ο µυκηναϊκός πολιτισµός εξελίχθηκε µε ταχείς ρυθµούς από το 14° έως τον 13° αϊ, π.Χ και 
εξαπλώθηκε σ' ολόκληρη την Ελλάδα και το Αιγαίο. Χαρακτηρίζεται από τα ανακτορικά και αστικά 
κέντρα, την ανάπτυξη των µνηµειακών τεχνών και της τεχνολογίας και τη χρήση της γραφής. 
Εκτός από τις πολύχρυσες Μυκήνες, την τειχιόεσσα Τίρυνθα και το ιππόβοτο Αργός υπάρχουν κι άλλα 
µικρότερα κέντρα στην Αργολίδα, όπως η Πρόσυµνα, Ασίνη και το Ναύπλιο. Την ανάπτυξη του 
µυκηναϊκού πολιτισµού αποδεικνύουν οι ισχυρές ακροπόλεις µε τα κυκλώπεια τείχη και τα 
µεγαλοπρεπή ανάκτορα, οι µνηµειώδεις θολωτοί τάφοι και διάφορα τεχνικά έργα, όπως δρόµοι, 
γέφυρες και φράγµατα. 
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Γύρω στο 1200 π.Χ έντονες µετακινήσεις λαών, φυσικές καταστροφές και εσωτερικές ταραχές 
οδηγούν στην βαθµιαία παρακµή του µυκηναϊκού πολιτισµού., που έσβησε γύρω στο 1050 π.Χ. 
Την σηµαντική προϊστορία της Αργολίδας απηχεί η πλούσια µυθολογική παράδοση της και αποτυπώνει 
η επική και δραµατική ποίηση. Ο Τρωικός πόλεµος, οι άθλοι του Ηρακλή και τα πάθη του βασιλικού 
οίκου των Ατρειδών είναι από τους γνωστότερους µύθους σ' όλο τον κόσµο. 
Η κάθοδος των ∆ωριέων φέρνει στο προσκήνιο της ιστορίας το Άργος. Ήδη από τα τέλη του 8ου π.Χ. 
αι. αποκτά σηµαντική θέση ανάµεσα στις αργολικές πόλεις, ενώ στις αρχές του Ίου π.Χ. αι. επί της 
βασιλείας του Φείδωνος µετά την υποταγή της Ναυπλίας, τον έλεγχο της αµφικτιονίας της Καλαυρείας 
διεκδικεί την κυριαρχία της Β.Α Πελοποννήσου, γεγονός που θα τη φέρει σε σύγκρουση µε την άλλη 
δωρική δύναµη, τη Σπάρτη. Οι µακροχρόνιοι αγώνες είχαν σα συνέπεια τη βαθµιαία εξασθένιση του 
Άργους. Οι τοπικοί µύθοι που χαρακτηρίζουν το Άργος την αρχαιότερη και σηµαντικότερη πόλη της 
περιοχής αλλά και ευρήµατα των γεωµετρικών χρόνων στο Μουσείο της µαρτυρούν την ακµή της 
πόλης στα πρώιµα χρόνια, ενώ το θέατρο, τα λείψανα της Αγοράς, ιερά, ναοί και οχυρώσεις στα 
µεταγενέστερα. 
Την περίοδο της ακµής ισχυρό µέσο για την επιβολή της κυριαρχίας του Άργους στη Αργολική 
πεδιάδα ήταν ο έλεγχος του Ιερού της Ήρας στην Πρόσυµνα. Το ιερό της Ήρας που αναπτύσσεται 
ήδη από τον 8ο π.Χ.. αι., σε τόπο πιθανότατα ιερό ήδη από τα µυκηναϊκά χρόνια, περνά στον έλεγχο 
του Αργούς από τον 7ο π.Χ. αι. 
Η θεά Ήρα έχει στον Όµηρο το επίθετο Αργεία και προστατεύει το Άργος και τις Μυκήνες. Η λατρεία 
της ήταν µυστηριακή και εκτός από θεά του κάτω κόσµου, τιµήθηκε και ως θεότητα της ευφορίας των 
φυτών, των ζώων και των ανθρώπων. Το ιερό είχε πανελλήνια ακτινοβολία, µακροχρόνια λειτουργία και 
οργανώθηκε µε επίκεντρο τους δυο ναούς της θεάς. Οι ιστορικοί χρόνοι σφραγίζονται από την 
ακτινοβολία ενός άλλου Ιερού, αφιερωµένου στο θεραπευτή ιατρό Ασκληπιό, του οποίου τον έλεγχο 
είχε η πόλη-κράτος της Επιδαύρου. 
Ο Ασκληπιός, γιος του Απόλλωνα, είχε το χάρισµα να θεραπεύει και σύµφωνα µε την τοπική 
παράδοση γεννήθηκε στην Επίδαυρο. Εκεί τιµήθηκε µαζί µε τον Απόλλωνα Μαλεάτα σε πανάρχαιο 
ιερό στο λόφο Κυνόρτιο. 
Η θεραπεία στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου είχε έντονο θαυµατουργικό στοιχείο και απαιτούσε την 
πίστη του ασθενούς, παράλληλα όµως γίνονταν και πρακτικές ιατρικές επεµβάσεις, ενώ δίνονταν 
συµβουλές για σωµατική άσκηση, δίαιτα και φαρµακευτική αγωγή. Ο άρρωστος, αφού υποβαλλόταν σε 
καθαρµούς και θυσίες, κοιµόταν στο τέµενος σε ειδικό χώρο, όπου περίµενε την επίσκεψη του θεού 
στα όνειρα του για τη θεραπεία του. Στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου καταγράφεται η µετάβαση από τη 
θεϊκή ίαση στην ανθρώπινη επιστήµη της ιατρικής. 
Γύρω στα µέσα του 6ου π.Χ. αι. το ιερό του Απόλλωνα µεταφέρθηκε στην πεδιάδα, όπου από τον 5ο  
π.Χ. αι. η λατρεία του Ασκληπιού επιβάλλεται ως κύρια και το Ασκληπιείο αποκτά µεγάλη φήµη και 
επιρροή. Στον 4ο π.Χ. αι. ήταν από τα γνωστότερα και πλουσιότερα ελληνικά ιερά στολισµένο µε πολλά 
οικοδοµήµατα (ναούς, στάδιο. Γυµνάσιο, στοές θέατρο κ.α.). 
Εκτός από το Άργος στα ιστορικά χρόνια υπήρχαν, βεβαιωµένες από τις πηγές και τις ανασκαφές, κι 
άλλες πόλεις στην Αργολίδα, η Ασίνη, γνωστή στον Όµηρο, οι Υσιές, η Λυρκεία, οι Ορνεές, η Λήσσα, η 
Τροιζήνα, οι Αλιείς, η Ερµιόνη, ο Μάσης και οι ∆ίδυµοι. 
Το Ναύπλιο κατέχει τη θέση της αρχαίας Ναυπλίας, που είχε την ακρόπολη της στο λόφο της 
Ακροναυπλίας. Αν και η ζωή στην περιοχή αρχίζει από την 3η χιλιετία π.Χ, η Ναυπλία ήταν σ' όλη την 
αρχαιότητα ένας άσηµος οικισµός. Η ακµή της αρχίζει το µεσαίωνα και ιδιαίτερα στα χρόνια της 
φραγκοκρατίας, συνεχίζεται στην εποχή της επανάστασης εναντίον των Τούρκων, ενώ υπήρξε η πρώτη 
πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. 
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ΕΝ∆ΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ GOLGI ΤΩΝ 
ΦΑΙΟΦΥΚΩΝ: ΞΕΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ 

 
Βαρβαρήγος Β., Γαλάτης Β. και Κατσαρός Χ. 

 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής  

 
Στην παρούσα εργασία αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά σε κύτταρα φαιοφυκών δύο νέες 
δραστηριότητες του ενδοπλασµατικού δικτύου (Ε∆) και του συµπλόκου Golgi: 1. Mε τη χρήση 
τεχνικών µικροσκοπίας φθορισµού (ανοσοφθορισµού και χρώσης µε DiOC6), εκτός από ένα 
καλά οργανωµένο δίκτυο µεµβρανών Ε∆, σε µεσοφασικά κύτταρα απο-καλύφθηκαν 
ακτινωτές διατάξεις µεµβρανών Ε∆ σε θέσεις του περιφερειακού κυτοπλάσµατος όπου 
αναµένεται η δηµιουργία πλάγιου κλάδου. Οι σχηµατισµοί αυτοί συνεχίζουν να επενδύουν το 
περιφερειακό κυτόπλασµα κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του νέου πλάγιου κλάδου. Οι 
παραπάνω παρατηρήσεις, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι στις ίδιες θέσεις έχουν βρεθεί 
ακτινωτοί σχηµατισµοί µικρονηµατίων ακτίνης, δείχνουν µία συσχέτιση του Ε∆ µε την ακτίνη 
και την καθιέρωση πολικότητας που προηγείται της δηµιουργίας πλάγιου κλάδου. 2. 
Ανοσοεντόπιση µικροσωληνίσκων ή/και κεντρίνης, µετά από πειραµατική διατάραξη της 
συσκευής Golgi µε Brefeldin A, οδήγησε στην αποκάλυψη µίας νέας σχέσης ανάµεσα στο 
σύµπλοκο Golgi και τις κινήσεις των κεντροσωµατίων. Επίδραση µε Brefeldin A για 12 - 24 
ώρες οδήγησε σε καθυστέρηση της αποµάκρυνσης των διπλασιασµένων θυγατρικών 
κεντροσωµατίων, η οποία συµβαίνει πριν τη µίτωση. Ως αποτέλεσµα παρατηρήθηκε 
σηµαντική αύξηση του ποσοστού των πυρήνων που διέθεταν κεντροσωµάτια τοποθετηµένα 
πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Αυτό δείχνει µία συσχέτιση του συστήµατος Golgi µε τη 
µετακίνηση των κεντροσωµατίων πριν από τη διαίρεση και την τοποθέτησή τους στους 
πόλους του πυρήνα. 
 
Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε µε οικονοµική ενίσχυση από τα προγράµµατα 
«Καποδίστριας» (Πανεπιστήµιο Αθηνών) και «Πυθαγόρας» (Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και ΕΕ). Ο Β. Βαρβαρήγος ενισχύθηκε µε υποτροφία από 
το Ίδρυµα Μποδοσάκη. 
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ENDOPLASMIC RETICULUM AND GOLGI APPARATUS OF THE 
BROWN ALGAE: ESCAPING FROM THE CLASSIC ROLES 

 
Varvarigos V., Galatis B. and Katsaros C. 

 
University of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany, Athens 157 84, Hellas 

(Greece) 
 
In the present study two new activities of the endoplasmic reticulum (ER) and the Golgi 
apparatus were revealed for the first time in brown algal cells. 1. Immunofluorescence or 
staining with the fluorescent dye DiOC6, in interphase cells revealed that, apart from a 
well organized ER network, radial ER configurations are assembled in cortical sites where 
lateral branches will arise. These ER formations continue to underline the cortical 
cytoplasm of the young branches during the first stages of their development. These 
observations, combined to the fact that in the same sites radial F-actin formations have 
been observed, show that ER is related with F-actin and polarization of the cytoplasm 
preceding the lateral branch formation. 2. Tubulin and/or centrin immunofluorescence 
after experimental disturbance of the Golgi apparatus using Brefeldin A, revealed a novel 
relationship between Golgi apparatus and centrosome movement in brown algal cells. 
Treatment with Brefeldin A for 12-24 hours caused a considerable delay in the migration 
of the daughter centrosomes to the opposite poles that in normal cells takes place before 
mitosis. As a result the number of cells with duplicated centrosomes close to each other 
was considerably increased compared with the control. These results show that Golgi 
apparatus is related with the centrosome migration.    
 
This study was partially supported by grants from the University of Athens and from 
the Hellenic Ministry of National Education and Religious Affairs and the EU, in the 
frames of the Operational Programme for Education and Initial Vocational Training 
(O.P. "Education", project “Pythagoras”). V. Varvarigos was financially supported by 
a scholarship from Bodossaki Foundation. 
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XAΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΓΝΩΣΤΗΣ CORE+1 ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ 

ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΑΣ C 
 

Βασιλάκη Ν. και Π. Μαυροµαρά 
 

Εργαστήριο Μοριακής Ιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Βας. Σοφίας 127, 115 21 
Αθήνα 

 
Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) έχει ως γονιδίωµα ένα µόριο RNA θετικής πολικότητας που 
κωδικοποιεί µια πολυπρωτεΐνη η οποία ωριµάζει σε τρεις δοµικές (core, E1, E2) και 
τουλάχιστον έξι µη δοµικές πρωτεΐνες. Πρόσφατα έχουµε δείξει ότι ένα ανοικτό πλαίσιο 
ανάγνωσης που επικαλύπτεται του core γονιδίου στο +1 πλαίσιο (core+1 ORF) επίσης 
µεταφράζεται, παράγοντας δύο πρωτεΐνες γνωστές ως core+1 πρωτεΐνες. Η µεγαλύτερoυ 
µοριακού βάρους µορφή (16 kDa) εκφράζεται µέσω ενός µηχανισµού αλλαγής του πλαισίου 
ανάγνωσης στους κωδικούς 9-11 της core αλληλουχίας, ενώ η µικρότερη  (8,5 kDa) µεταφρά-
ζεται από εσωτερικά κωδικόνια µεθειονίνης που εντοπίζονται µεταξύ των νουκλεοτιδίων 598 
και 604 της core+1 αλληλουχίας (Varaklioti et al., J.B.C., 2002, Vassilaki et al., J.B.C., 2003). 
Προκειµένου να µελετηθεί η έκφραση της µικρής µορφής της core+1 πρωτεΐνης 
ακολουθήθηκαν δύο προσεγγίσεις. Κατασκευάστηκε µια υβριδική µορφή της core+1 πρωτεΐ-
νης µε τον επίτοπο myc µε σύζευξη της myc νουκλεοτιδικής  αλληλουχίας στο 3΄άκρο του 
core+1 ORF και παράχθηκε πολυκλωνικό αντίσωµα έναντι ενός συνθετικού πεπτιδίου που 
αντιστοιχεί στο καρβοξυτελικό άκρο της HCV-1 core+1 πρωτεΐνης. Πειράµατα παροδικής 
επιµόλυνσης κυττάρων Huh-7 και BHK-21 έδειξαν ότι η µικρή µορφή της  core+1 πρωτεΐνης 
είναι ασταθής και µπορεί να ανιχνευθεί µόνο παρουσία του πρωτεοσωµικού καταστολέα 
MG132 και κάτω από συνθήκες που καταστέλλουν την έκφραση της core πρωτεΐνης. Ο 
µικρός χρόνος ζωής της core+1 πρωτεΐνης είναι ενδεικτικός ενός ρυθµιστικού παρά ενός 
δοµικού ρόλου της. Η ενδοκυττάρια κατανοµή της είναι καθαρά κυτταροπλασµατική. 
Επιπλέον, προκειµένου να διερευνηθεί ο µοριακός µηχανισµός έκφρασης της µικρής µορφής 
της core+1 πρωτεΐνης πραγµατοποιήθηκαν δύο οµάδες πειραµάτων µε τη χρήση 
δισιστρονικών φορέων. Οι µελέτες αυτές προτείνουν ότι αυτή η core+1 έκφραση είναι 
ανεξάρτητη της λειτουργίας του ιικού IRES (Ιnternal Ribosome Entry Site), που εντοπίζεται 
στη 5΄ µη µεταφραζόµενη περιοχή του ιικού γονιδιώµατος, ενώ µπορεί να σχετίζεται µε ένα 
επιπρόσθετο IRES εντός της core κωδικής αλληλουχίας. Συνολικά, τα αποτελέσµατά µας 
δείχνουν ότι η µικρή µορφή της core+1 πρωτεΐνης εκφράζεται ανεξάρτητα από την ιική 
πολυπρωτεΐνη και ρυθµίζεται αρνητικά από την έκφραση της core πρωτεΐνης. Έχει µικρό 
χρόνο ζωής και κυτταροπλασµατική κατανοµή. 
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CHARACTERIZATION OF THE EXPRESSION AND FUNCTION OF 
THE NEWLY DISCOVERED CORE+1 PROTEIN OF THE HEPATITIC 

C VIRUS 
 

Vassilaki N. & P. Mavromara 
 

Molecular Virology Laboratory, Hellenic Pasteur Institute,  127 Vas. Sofias Avenue, 115 21 
Athens 

 
The Hepatitis C Virus (HCV) has a positive single-stranded RNA genome encoding a 
single polyprotein, which is processed to produce three structural (core, E1 and E2) and at 
least six non-structural proteins. We have shown previously that an open reading frame 
(ORF) that overlaps the core gene in the +1 frame (core+1 ORF) is also expressed giving 
rise to two proteins known as core+1 proteins. The longer form (16 kDa) is produced by a 
frameshift mechanism at codons 9-11 of the core coding region, while the shorter one (8.5 
kDa) is translated by internal Met codons located at nts 598 and 604 of the core+1 
coding sequence (Varaklioti et al., J.B.C, 2002, Vassilaki et al., J.B.C., 2003). To study the 
expression of the short form of core+1 protein in mammalian cells, we used two 
approaches. The myc epitope was used to tag the core+1 protein by fusing the myc 
sequences to the end of the core+1 ORF and rabbit polyclonal antibody was raised 
against a synthetic peptide corresponding to the C-terminal end of the HCV-1 core+1 
protein. Transient transfection studies performed in Huh-7 and BHK-21 cells indicated that 
the short form of core+1 is an unstable protein that can be detected only in the presence 
of the proteasome inhibitor MG132 and under conditions that suppress core translation. 
The short life of core+1 could favour a role as a regulatory protein rather than a structural 
protein. The subcellular localization of the protein was clearly cytoplasmic. Furthermore, to 
investigate the molecular mechanism responsible for the expression of the short form of 
core+1, we performed two series of experiments using dicistronic expression vectors. 
These studies suggested that this core+1 expression is independent from the function of 
the HCV IRES (Ιnternal Ribosome Entry Site), located at the 5΄ untranslated region of the 
viral genome, and might be mediated by an additional IRES located within the core 
coding sequence. Overall, our data suggest that the short form of core+1 protein is 
expressed independently of the HCV polyprotein and is negatively regulated by the 
expression of HCV core. Ιt has a short life and cytoplasmic localization. 
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ΜΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ 4VNTR ΚΑΙ Glu298Asp 
ΤΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ ENOS ΜΕ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ 

 
Βασιλάκου Μ.1, Ωδιάτης Χ.1, ∆εδούσης Γ2. Βοττέας Β.3, Κασπαριάν Χ.3, 

Πανταζόπουλος Ν. 3, Σακαρέλλου Ν.4, Κ. Λάµνησου1 
 

1 Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
2 Τµήµα ∆ιαιτολογίας και ∆ιατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο 

3 Τµήµα Καρδιολογίας, «Λαϊκό» Νοσοκοµείο, Αθήνα 

4 Τµήµα Ανοσολογίας, Νοσοκοµείο «Ελπίς», Αθήνα 

 
Στο ενδοθήλιο, το µονοξείδιο του αζώτου (ΝΟ) παράγεται από την ενδοθηλιακή συνθετάση 
του µονοξειδίου του αζώτου η οποία κωδικοποιείται από το γονίδιο ΕΝΟS. Στην παρούσα 
εργασία στόχος µας ήταν να διερευνηθεί εάν οι πολυµορφισµοί 4VNTR (στο εσώνιο 4) και 
Glu298Asp στο εξώνιο 7 (G894T) του γονιδίου ΕΝΟS σχετίζονται µε την εµφάνιση 
στεφανιαίας νόσου (CAD) στον ελληνικό πληθυσµό. 
Για το σκοπό αυτό ελέγχθηκαν 204 ασθενείς και 161 υγιή  άτοµα για τον πολυµορφισµό 
4VNTR και 156 ασθενείς και 104 υγιή άτοµα για τον πολυµορφισµό Glu298Asp, ηλικίας κάτω 
των 60 ετών, µε διάγνωση CAD. Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν: αποµόνωση DNA, 
εφαρµογή της µεθόδου PCR-RFLPs, ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα αγαρόζης και καταγραφή 
των γονοτύπων των ατόµων. Οι συχνότητες των γονοτύπων bb, ab, aa που παρατηρήθηκαν 
για τον 4VNTR πολυµορφισµό ήταν 0.66, 0.29, 0.04 σε CAD ασθενείς και 0.73, 0.24, 0.03, 
αντίστοιχα, στην οµάδα ελέγχου. Οι συχνότητες των γονοτύπων GG, GT, TT για τον 
Glu298Asp πολυµορφισµό ήταν,  αντίστοιχα, 0.52, 0.40, 0.08 για τους ασθενείς και 0.46, 
0.46, 0.08 για τους υγιείς.  Ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των συχνοτήτων γονοτύπων και γονιδίων  ανάµεσα σε ασθενείς 
και υγιή άτοµα και για τους δύο πολυµορφισµούς.  
Τα αποτελέσµατα µας δείχνουν ότι δεν υπάρχει συσχέτιση του αλληλοµόρφου a του 4VNTR 
πολυµορφισµού ή του  αλληλοµόρφου Τ του Glu298Asp πολυµορφισµού µε εµφάνιση 
στεφανιαίας νόσου. Τα προαναφερθέντα αλληλόµορφα, τα οποία είχαν «ενοχοποιηθεί» από 
µελέτες σε κάποιους λαούς, φαίνεται ότι δεν αποτελούν προδιαθεσικούς παράγοντες για την 
εµφάνιση στεφανιαίας νόσου στον πληθυσµό µας.  

 
Η παρούσα εργασία χρηµατοδοτήθηκε από τον  Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
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LACK OF ASSOCIATION BETWEEN THE POLYMORPHISMS 
Glu298Asp AND 4VNTR OF THE ENOS GENE AND PREMATURE 

CORONARY ARTERY DISEASE 
 

Vasilakou M.1, Odiatis C. 1, , Dedousis G2 , Votteas V.3,  Kasparian C3., 
Pantazopoulos  N.J. 3, Sakarellou N. 4, K. Lamnissou 1 
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2Dept of Nutrition and Dietetics, Harocopeio University of Athens  

3Dept of Cardiology, “Laiko” Hospital, Athens, Greece Dept of Nutrition and Dietetics, 
Harocopeio University of Athens. 4 Dept of Hematology, “Elpis” Hospital, Athens, Greece 

 
Nitric oxide (NO) plays a protective role during atherogenesis and is related to the 
maintenance of physiological vascular tone. In the endothelium, NO is synthesized by the 
constitutive NO synthase (ecNOS). Our aim in the present study was to determine 
whether the endothelial NO synthase gene (ΕNOS) polymorphisms 4VNTR and 
Glu298Asp are associated with premature coronary artery disease (CAD) in the Greek 
population. 
The genotypes of the individuals were determined by PCR-RFLPs method. All patients 
were under 60 years, presenting with symptomatic CAD documented by coronary 
angiography. For the study of 4VNTR polymorphism, the patient group was consistent of 
204 individuals and the control group of 161 healthy subjects. For the study of the 
Glu298Asp polymorphism, the patient group was consistent of 156 individuals and the 
control group of 104. The frequencies of bb, ab, aa genotypes for 4VNTR were 0.66, 0.29, 
0.04, respectively, for the patient group and 0.73, 0.24, 0.03 for the control group. The 
frequencies of GG, GT, TT genotypes for  the Glu298Asp polymorphism were 0.52, 0.40, 
0.08, respectively, for the patient group and 0.46, 0.46, 0.08 for the control group. These 
dada were analyzed by chi- square test. 
The results of the present study show that there is no significant difference in the 
frequencies between patients and controls for these two polymorphisms of ENOS gene. 
We have found no evidence for an association between the a allele of 4VNTR 
polymorphism, neither between the T allele of Glu298Asp polymorphism and the risk of 
premature coronary artery disease, in the Greek population. 
 

This work was supported by the Special Research Account of Athens University. 
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ΜΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ Glu298Asp ΚΑΙ 4VNTR 
ΤΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝ∆ΟΘΗΛΙΑΚΗΣ ΣΥΝΘΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΜΟΝΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΜΕ ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΑΠΟΒΟΛΕΣ 
 
Βασιλάκου Μ.1, Κωνσταντάκου Ε1, Κωνσταντή Ε1. Βελισσαρίου Β.2, Χατζάκι Α.2, 

Φλωρεντίν –Αράρ Λ.3 Κ. Λάµνισου 1 
 

1 Τοµέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 
2 Εργ. Κυτταρογενετικής, Τµήµα Γενετικής και Μοριακής Βιολογίας, Μαιευτήριο Μητέρα 

3 Κέντρο Μορ. Βιολογίας & Κυτταρογενετικής, Ιατρικό Ινστ. Έρευνας & ∆ιάγνωσης, Αθήνα 
 

Πολυµορφισµοί του γονιδίου ΕΝOS το οποίο κωδικοποιεί για την ενδοθηλιακή συνθετάση του 
µονοξειδίου του αζώτου έχουν συσχετισθεί, σε κάποιες µελέτες, µε αυθόρµητες αποβολές.  
Στην εργασία αυτή µελετήσαµε την πιθανή συσχέτιση του  πολυµορφισµού Glu298Asp, στο 
εξώνιο 7 (G894T) και του πολυµορφισµού 4VNTR, στο εσώνιο 4, του γονιδίου  ΕΝOS µε 
αυθόρµητες αποβολές σε γυναίκες του Ελληνικού πληθυσµού οι οποίες είχαν τουλάχιστον 
δύο αυθόρµητες αποβολές. Για τη µελέτη του πολυµορφισµού 4VNTR ελέγχθηκαν 126 
ασθενείς και 161 υγιείς ενώ για τον πολυµορφισµό Glu298Asp χρησιµοποιήθηκαν 102 
γυναίκες ασθενείς και 104 υγιείς. Για τον προσδιορισµό των γονοτύπων των ατόµων 
χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος PCR-RFLPs και έγινε καταγραφή του γονοτύπου του κάθε 
ατόµου (ασθενών - οµάδα ελέγχου). Οι συχνότητες των γονοτύπων bb, ab, aa για τον 
πολυµορφισµό 4VNTR ήταν 0.75, 0.24, 0.01, αντίστοιχα, για τις ασθενείς και  0.73, 0.24, 
0.03 για την οµάδα ελέγχου. Οι συχνότητες των γονοτύπων GG, GT, TΤ για τον 
πολυµορφισµό Glu298Asp ήταν: 0.42, 0.45, 0.13 για τις  ασθενείς και 0.46, 0.46, 0.08 για 
την οµάδα ελέγχου, αντίστοιχα.  Ο έλεγχος χ2 έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική 
διαφορά µεταξύ των συχνοτήτων των γονοτύπων των ασθενών και της οµάδας ελέγχου και 
για τους δύο πολυµορφισµούς που µελετήθηκαν. 
Αντίθετα από προηγούµενα αποτελέσµατα από άλλους, η δική µας µελέτη δείχνει ότι οι 
πολυµορφισµοί Glu298Asp και 4VNTR δεν  συνδέονται µε  αυθόρµητες αποβολές. 
 
 
Η παρούσα εργασία χρηµατοδοτήθηκε από τον  Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
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Lack of endothelium–derived nitric oxide is associated with vasospasm and vascular 
infraction. In the present study we investigated the relationship between idiopathic 
recurrent miscarriage and two polymorphisms (4VNTR and Glu298Asp) of the gene 
encoding for endothelial nitric oxide synthase (ENOS). In a prospective case-control study, 
126 women with idiopathic recurrent miscarriage and 161 healthy controls were studied. 
We used the PCR method to identify the different alleles of the intron 4 VNTR   
polymorphism of ENOS gene and PCR-RFLPs method to genotype the individuals for the 
Glu298Asp polymorphism of the same gene. For the 4VNTR polymorphism the 
frequencies of bb, ab, aa, were 0.75, 0.24, 0.01 in the patient group and 0.73, 0.24, 0.03 in 
the control group, respectively. For the Glu298Asp polymorphism the frequencies of the 
three genotypes (GG, GT, TT) were 0.42, 0.45, 0.13, respectively, for the patient group and 
0.46, 0.46, 0.08, for the control group. The dada between the two groups were analyzed 
by chi-square test. 
We found no significant differences in the frequencies between the patient group and the 
control group for both the studied polymorphisms. Conversely to previous results by others, 
the dada of this work do not support a role for the 4VNTR or Glu298Asp polymorphisms 
of ENOS gene as a genetic determinants of the risk of idiopathic recurrent miscarriage.   
 

This work was supported by the Special Research Account of Athens University 
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ΜΕΡΙΚΗ ΤΕΤΡΑΣΩΜΙΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ 15 [Ιnv dup(15)]: 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 
Βασιλείου Γ.1, Σεκερλή Ε.1, Τοπαλίδης Α.1, Κούτρα Α.2, Βογιατζής Ν.1 

 
1Εργαστήριο Κυτταρογενετικής Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., Νοσοκοµείο Α.Χ.Ε.Π.Α., 

Θεσσαλονίκη  
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Η οικογένεια ESACS (δοµικά µη φυσιολογικά χρωµοσώµατα) είναι µικρά, υπεράριθµα 
χρωµοσώµατα που συχνά σχετίζονται µε αναπτυξιακές ανωµαλίες και δυσµορφίες, ενώ η 
συχνότητα εµφάνισης τους αγγίζει το 0,05% στις γεννήσεις ζώντων ατόµων. Το χρωµόσωµα 
inv dup(15) είναι το πιο κοινό υπεράριθµο χρωµόσωµα δείκτης, το οποίο αποτελεί περίπου το 
50% όλων των χρωµοσωµάτων της οικογένειας αυτής. ∆οµικά αποτελείται από µια 
ανάστροφα διπλασιασµένη περιοχή του χρωµοσώµατος 15. Συνεπώς ο ασθενής έχει 
τετρασωµία για την περιοχή αυτή. Ανάλογα µε τα σηµεία θραύσης, που κυµαίνονται από την 
περιοχή 15q11-15q14, δηµιουργούνται διαφορετικά, σε γενετική σύσταση και µέγεθος, 
χρωµοσώµατα δείκτες, τα οποία προσδίδουν στο φορέα διαφορετικές φαινοτυπικές 
ανωµαλίες. Οι κυριότερες ανωµαλίες οφείλονται στην ύπαρξη του δείκτη inv dup(15) που 
περιλαµβάνει την περιοχή 15q11-15q14, η οποία εµπλέκεται στα σύνδροµα Prader-Willi (PWS) 
και Angelman (AS). Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε µια περίπτωση αγοριού, ηλικίας 22 
µηνών, που είναι φορέας του  χρωµοσωµικού δείκτη inv dup(15). Το παιδί προσκοµίστηκε 
στο εργαστήριο Κυτταρογενετικής της ΄Β Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ, 
διότι εµφάνιζε υπερτονία, τρόµο, παλαµιαία κάµψη του άνω αντίχειρα, αδυναµία στροφής της 
κεφαλής και στένωση του υδραγωγού. Ο καρυότυπος του ασθενούς ήταν 47,ΧY,+ inv 
dup(15)(pter q11;q11 pter), ενώ ο καρυότυπος των γονέων ήταν φυσιολογικός. H µελέτη των 
χρωµοσωµάτων έγινε µε την τεχνική των ταινιών GTG και µε FISH (φθορίζουσα in situ 
υβριδοποίηση µε χρήση µοριακού ανιχνευτή ειδικού για όλες τις περιοχές του 
χρωµοσώµατος 15). Η κλινική του εικόνα ήταν σχετικά ήπια γιατί το χρωµόσωµα δείκτης δεν 
περιελάµβανε τις υπεύθυνες για PWS/AS περιοχές.     
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INVERTED DUPLICATION OF CHROMOSOME 15: A CASE REPORT 
 

Vassiliou G.1, Sekerli E.1, Topalidis A. 1, Koutra A.2, Voyiatzis N.1 

 
1Cytogenetics Laboratory of the 2nd Dept. Pediatrics of Aristotle University, AHEPA 

Hospital, Thessaloniki. 2 Department of Neonatology, Hippocratic Hospital, Thessaloniki 
 
Extra structurally abnormal chromosomes (ESACS) are small supernumerary 
chromosomes often associated with developmental abnormalities and malformations. The 
frequency of supernumerary marker chromosomes in liveborn individuals is approximately 
0,05% An inverted duplication of chromosome 15 [inv dup(15)] is the most common 
supernumerary marker chromosome, comprising approximately 50% of all chromosomes 
in this class. Structurally the inv dup(15) chromosome consists of a reversed, duplicated 
region of chromosome 15. This means that the patients have four copies of the particular 
region in their karyotype. Depending of the breakpoint in the region 15q11-15q14, inv 
dup(15) chromosomes are variable with respect to the size and genetic composition of the 
chromosome and in their phenotypic effects. Patients with inv dup(15), which includes the 
Prader-Willi (PWS) and Angelman (AS) critical region (15q11-15q13), have a high risk of 
abnormality. In this study, we report a case of  22-months-old boy who had an inv dup(15) 
marker chromosome. The patient did not present severe clinical characteristics because 
the marker chromosome didn’t include the PWS/AS critical region . The patient’s 
karyotype was 47,XY,+inv dup(15)(pter  q11;q11  pter), while his parents’ karyotypes were 
normal. Chromosomes were studied using the GTG-banding technique and FISH (florecent 
in situ hybridization, using molecular detector specific for the whole 15 chromosome).   
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Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΣΚΕΙ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗΣ 

ΚΑΡ∆ΙΑΣ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ 
 

Βασιλόπουλος Α.1, Χαντζούρα Ελ.1, Κουφάκη Μ.2, Καλογεροπούλου Θ.2 και 
Παπαζαφείρη Π.1 
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2Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρµακευτικής Χηµείας, ΕΙΕ 

 
Ο ρόλος του οξειδωτικού στρες σε διάφορες ασθένειες έχει προσελκύσει αξιοσηµείωτη 
προσοχή τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στην καρδιά, οι ∆ραστικές Μορφές Οξυγόνου (ROS) 
προκαλούν κυτταροτοξικότητα, καρδιακή εξασθένηση, αρρυθµίες, εναλλαγές στην 
οµοιόσταση του Ca+2 και ενδοκυττάρια µείωση του ΑΤΡ, χωρίς να έχει εξακριβωθεί ο 
ακριβής µηχανισµός µέσω του οποίου δρουν. Στην παρούσα µελέτη, χορηγήθηκε Η2Ο2 σε 
αποµονωµένες καρδιές αρουραίου παρουσία ή απουσία της υβριδικής ένωσης  
trolox/λιποϊκού οξέος (LaT) χρησιµοποιώντας τη µέθοδο Langendorff. Το H2O2 αυξάνει τόσο 
τις κοιλιακές αρρυθµίες όσο και τη λιπιδική υπεροξείδωση, αλλάζει τα επίπεδα πρωτεϊνών της 
οικογένειας Bcl-2  (Bcl-2, Bcl-xL, Bax) και ενεργοποιεί το αποπτωτικό µονοπάτι, όπως 
υποδεικνύεται από την απελευθέρωση του κυτοχρώµατος c στο κυτταρόπλασµα, ενώ οι 
επιδράσεις αυτές αναστρέφονται παρουσία αντιοξειδωτικών ενώσεων. Επιπλέον, µελετήθηκαν 
τα επίπεδα έκφρασης του Hif-1α (Hypoxia inducible factor-1α) και του ANF (Atrial 
Natriuretic Factor), αφού και τα δύο αυτά γονίδια φαίνεται ότι ασκούν προστατευτική δράση 
στο µυοκάρδιο. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το οξύ οξειδωτικό στρες, που ενεργοποιεί την 
απόπτωση των καρδιοµυοκυττάρων, αποσταθεροποιεί το mRNA του Hif-1α και το 
αποτέλεσµα αυτό συνοδεύεται µε µειωµένα επίπεδα του mRNA του ANF. Αντιθέτως, 
παρουσία της υβριδικής ένωσης  LaT σταθεροποιούνται τα επίπεδα και των δύο µεταγράφων. 
Τα παραπάνω αποτελέσµατα υποστηρίζουν ότι η µείωση του οξειδωτικού στρες βελτιώνει τη 
µιτοχονδριακή λειτουργία, εµποδίζοντας την ενεργοποίηση της απόπτωσης και σταθεροποιεί 
την έκφραση γονιδίων σηµαντικών για τη φυσιολογία της καρδιάς. 
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The role of oxidative stress in human diseases has attracted considerable attention during 
the last years. Especially in the heart, Reactive Oxygen Species (ROS) induced 
abnormalities can include cytotoxicity, cardiac stunning, arrhythmias, alterations of Ca2+ 
homeostasis and intracellular ATP depletion. Despite evidence that implicates ROS in 
cardiac dysfunction, the exact mechanism by which ROS induce cardiac damage remains 
largely unknown. In the present study, isolated rat hearts were treated with hydrogen 
peroxide using the non-recirculating Langerdorff mode, in the presence or absence of the 
hybrid compound of trolox and lipoic acid (LaT). H2O2 increases both ventricular 
arrhythmias and lipid peroxidation, alters levels of Bcl-2 family proteins (Bcl-2, Bcl-xL, Bax) 
and activates the apoptotic pathway, as cytochrome c release to the cytoplasm implies, 
while these effects are reversed by antioxidant treatment. Furthermore, the expression 
pattern of Hif-1α (Hypoxia inducible factor-1α) and ANF (Atrial Natriuretic Factor) was 
examined, as both genes are considered to exert cardio protective action. Our data 
indicate that severe oxidative stress, which triggers cardiomyocyte apoptosis, destabilizes 
Hif-1α mRNA and this is accompanied by reduced mRNA levels of ANF. On the contrary, 
presence of the hybrid compound LaT stabilizes both Hif-1α and ANF transcripts. These 
results support that decrease of ROS can improve mitochondrial function with subsequent 
inhibition of the apoptotic cascade and stabilize the expression of genes significant for the 
maintenance of heart physiology. 
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Τα µιτοχόνδρια αποτελούν κύριο στόχο των δραστικών µορφών οξυγόνου (ROS) και η 
µιτοχονδριακή δυσλειτουργία που προκαλείται, εµπλέκεται τόσο στην κυτταρική νέκρωση, 
όσο και στην απόπτωση. Σε συνθήκες υποξίας η αύξηση του ενδοκυτταρικού ασβεστίου και 
η υπερπαραγωγή των ROS µπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη διαπερατότητα του 
µιτοχονδριακού πόρου (MPTP), καθώς και αλλαγές στα επίπεδα των πρωτεϊνών που ανήκουν 
στην οικογένεια Bcl-2 µε αποτέλεσµα τη διάρρηξη της εξωτερικής µεµβράνης και 
επακόλουθη  ενεργοποίηση της απόπτωσης. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η 
µελέτη του πιθανού ρόλου  των ROS ως ενδοκυτταρικού µηνύµατος του µιτοχονδριακά 
εξαρτώµενου αποπτωτικού µονοπατιού στα HL-1 καρδιακά κύτταρα. Η παρουσία 
αντιοξειδωτικών ενώσεων εµποδίζει τη µείωση των επιπέδων του ΑΤΡ, τη θραύση του DNA, 
τη διαταραχή της ισορροπίας µεταξύ προ και αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών της οικογένειας 
Bcl-2, το άνοιγµα του ΜΡΤΡ και τελικά την απελευθέρωση του κυτοχρώµατος c στο 
κυτταρόπλασµα στα HL-1 που υπόκεινται σε υποξία. Επιπλέον, παρατηρείται 
αποσταθεροποίηση των µεταγράφων του Hif-1α (Hypoxia-inducible factor-1α) σε συνθήκες 
υποξίας, ενώ η αντιοξειδωτική υβριδική ένωση µεταξύ trolox και λιποϊκού οξέος σταθεροποιεί 
το mRNA του Hif-1α, υποστηρίζοντας πιθανή αντιαποπτωτική δράση του συγκεκριµένου 
µεταγραφικού παράγοντα. Τα αποτελέσµατά µας προτείνουν ότι η µείωση των ROS αυξάνει 
τη βιωσιµότητα των κυττάρων, διατηρώντας την ακεραιότητα και την οµαλή λειτουργία των 
µιτοχονδρίων, σταθεροποιώντας ταυτόχρονα, τα µετάγραφα του Hif-1α, γεγονός που 
υποδηλώνει έναν πιθανό µηχανισµό δράσης του οξειδωτικού στρες κατά την υποξία. 
 

 
Η εργασία χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα του υπουργείου Παιδείας 

«ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» 
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Because of the continuous exposure of mitochondria to reactive oxygen species (ROS), 
these organelles accumulate oxidative damage more rapidly than the rest of the cell 
leading to both necrotic and apoptotic cell death. Under hypoxic conditions elevated Ca2+ 
and overproduction of ROS may cause conformational change in the MPTP (Mitochondrial 
Permeability Transition Pore) complex and altered levels of Bcl-2 family proteins. These 
may provoke matrix swelling and collapse of the outer mitochondrial membrane which 
could be sufficient to influence cell death by inducing the release of cytochrome c and 
other apoptotic factors from the mitochondrial intermembrane space. According to this, 
the aim of the present study was to investigate whether ROS mediate signaling events 
during hypoxia induced cell death and to define their possible link to the mitochondria 
dependent apoptotic pathway in HL-1 cardiomyocytes. Indeed, addition of antioxidant 
compounds prevents ATP depletion, DNA laddering, disruption of the right balance 
between anti and pro-apoptotic proteins of the Bcl-2 family, MPTP opening and finally 
cytochrome c release in HL-1 subjected to simulated hypoxia. Furthermore, Hif-1α 
(Hypoxia-inducible factor-1α) transcripts are destabilized under hypoxic conditions, while 
this effect is reversed in the presence of the hybrid compound of trolox and lipoic acid, 
implying an antiapoptotic action of the master regulator of hypoxia response. Our results 
suggest that scavenging of ROS can maintain cell function and survival by preserving the 
integrity of the mitochondria and stabilizing Hif-1α mRNA, implying a possible mechanism 
of action of oxidative stress during hypoxia. 
 

 
This project was funded by the Greek Ministry of Education grant “Pythagoras” 
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ΣΤΑ∆ΙΟΕΙ∆ΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΣΠΑΣΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΟΓΕΝΕΣΗ ΣΤΑ ∆ΙΠΤΕΡΑ 

 
Βελέντζας Α.∆., Μπάκου Β.Ε., Βελέντζας Π.∆., Στραβοπόδης ∆.Ι., Παπασιδέρη Ι.Σ. 

και  Λ.Χ. Μαργαρίτης. 
 

Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 
Πανεπιστηµιούπολις, Ζωγράφου 15784, Αθήνα 

 
Η ωογένεση των ∆ίπτερων εντόµων αποτελεί ένα πρότυπο σύστηµα µελέτης αναπτυξιακών 
κυτταροβιολογικών µηχανισµών. Η γενετικά ελεγχόµενη ωρίµανση του ωοκυττάρου 
ολοκληρώνεται δια µέσου του σταδιο-ειδικού αποπτωτικού θανάτου τόσο των 15 
τροφοκυττάρων όσο και διακριτών υποπληθυσµών των 1200 περίπου επιθηλιακών 
θυλακοκυττάρων. Η απόπτωση συνιστά µια εξελικτικά συντηρηµένη κυτταρική διεργασία, η 
οποία συµµετέχει καθοριστικά στη φυσιολογική ανάπτυξη και λειτουργία πλήθους 
διαφορετικών ιστών. Η έναρξη και εκτέλεση του αποπτωτικού προγράµµατος ρυθµίζεται από 
την ενεργοποίηση, δια µέσου αυτο-πρωτεόλυσης, ειδικών πρωτεασών, των κασπασών, οι 
οποίες υδρολύουν εκλεκτικά πλήθος διαφορετικών κυτταροπλασµατικών και πυρηνικών 
πρωτεϊνών (πηκτωλυµατίνη, λαµίνες, PARP, ICAD, κ.λπ.). Στόχο της παρούσας µελέτης 
αποτελεί η in situ ανίχνευση ενεργοποιηµένων κασπασών, σε διαφορετικά αναπτυξιακά 
στάδια της ωογένεσης (5 – 14) των ∆ίπτερων εντόµων, δια µέσου της χρήσης συνθετικών 
αναστολέων (τροποποιηµένα υποστρώµατα κασπασών) τύπου FITC-VAD-fmk και 
Rhodamine-VAD-fmk. ∆ιαπιστώθηκε ότι τα τροφοκύτταρα των ωοθυλακίων, αναπτυξιακών 
σταδίων 11 – 13 χαρακτηρίζονται από διακριτές έγχρωµες νησίδες ενεργοποιηµένων 
κασπασών, υποδεικνύοντας την ύπαρξη ενός ενδογενούς µηχανισµού συσσωµάτωσης αυτών. 
Η σταδιο-ειδική ενεργοποίηση των εν λόγω κασπασών φαίνεται να συσχετίζεται άµεσα τόσο 
µε τον πολλαπλό θρυµµατισµό του πυρηνικού DNA (θετική αντίδραση TUNEL), όσο και µε 
το πρότυπο της κυτταροπλασµατικής κατανοµής των µιτοχονδρίων, όπως αυτό 
αποκαλύπτεται µε την ειδική χρώση Mitotracker Red CMXRos. 
 

 
Η παρούσα µελέτη χρηµατοδοτήθηκε από Ερευνητικό Πρόγραµµα  «Ηράκλειτος» του 

ΥΠΕΠΘ (προς τους Λ.Χ.Μ και Α.∆.Β.). 
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DETECTION OF STAGE-SPECIFIC ACTIVATED CASPASES DURING 
DIPTERA OOGENESIS 

 
Velentzas A.D., Bakou V.E., Velentzas P.D., Stravopodis D.J., Papassideri I.S.  

and L.H. Margaritis 
 

Faculty of Biology, Department of Cell Biology and Biophysics, University of Athens, 
Panepistimiopolis, Athens, Greece  

 
Insect oogenesis constitutes a unique model system for studying the in vivo mechanisms 
of cellular differentiation and development. The genetically regulated maturation of the 
developing oocyte is physiologically completed through the stage-specific apoptotic death 
of the 15 nurse cells and distinct subpopulations of the approximately 1200 epithelial 
follicle cells. Apoptosis is an evolutionary conserved process playing an essential role into 
the physiological development, morphogenesis and function of numerous tissues. The 
initial activation, execution and final completion of the apoptotic program are regulated 
by the activation, throughout auto-proteolysis, of specific proteases, called caspases (C-
Asp-ases), which are able to selectively hydrolyze various cytoplasmic and nuclear proteins 
(i.e. gelsolin, nuclear lamins, PARP, ICAD, etc.). The major goal of the present study is 
defined by the in situ detection of activated caspases in Drosophila melanogaster and 
Ceratitis capitata follicles, during different developmental stages (5-14), through the 
preferential utilization of synthetic inhibitors (chemically modified caspase-substrates), 
such as FITC-VAD-fmk and Rhodamine-VAD-fmk. We clearly demonstrate that the stages 
11-13 nurse cells are characterized by discrete colored islets of activated caspases, strongly 
suggesting for the occurrence of an endogenous clustering mechanism. Stage-specific 
activation of these invertebrate caspase family members seems to be directly related to 
the multiple DNA fragmentation events (positive reaction TUNEL), as well as to the 
cytoplasmic pattern of the mitochondrial distribution and topology, as it is revealed by 
using the fluorescent reagent Mitotracker Red CMXRos. 
 

 
This research was supported by “ΗRAKLEITOS” Research Grant to L.H.M. and A.D.V. 
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Η ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΩΝ Β-ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΟΝΤΙΚΟΥ 
ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ ΤΟ 
ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

ΕΛΑΤTΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΟΥ IRS-2 ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ PI-3 ΚΑΙ PKB/AKT ΚΙΝΑΣΩΝ 

 
Βενιεράτος Π., ∆ροσοπούλου Γ., Τσιλιµπάρη Φ., Κίτσιου Π.* 

 

Ινστιτούτο Βιολογίας, Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστηµών “∆ηµόκριτος”, 15310 
Αγία Παρασκευή, Αθήνα. E-mail: pkit@bio.demokritos.gr 

 
Ο διαβήτης τύπου 2 χαρακτηρίζεται από δυσλειτουργία και απόπτωση των β-παγκρεατικών 
κυττάρων. Πρόσφατες µελέτες έδειξαν τον αυτοκρινή ρόλο της ινσουλίνης στην αύξηση, 
επιβίωση και λειτουργία των β-κυττάρων. Το σηµατοδοτικό µονοπάτι του υποδοχέα ινσουλίνης 
συµπεριλαµβάνει την φωσφορυλίωση του υποστρώµατος του υποδοχέα IRS-1 ή/και IRS-2 
(insulin receptor substrate), οδηγώντας στην ενεργοποίηση της PI3 κινάσης 
(phosphatidylinositol 3-kinase) και της κινάσης Akt/PKB. Στην παρούσα µελέτη, 
διερευνήθηκε η επίδραση της υψηλής συγκέντρωσης γλυκόζης στο σηµατοδοτiκό µονοπάτι 
της ινσουλίνης σε καλλιέργειες ινσουλινο-παραγωγών β-παγκρεατικών κυττάρων ποντικού 
(βTC-6). Τα αποτελέσµατά έδειξαν ότι η χρόνια έκθεση των βTC-6 κυττάρων σε υψηλή 
συγκέντρωση γλυκόζης (5 mM ή 25 mM) οδηγεί σε 40-50% µείωση της ινσουλινο-
επαγώµενης φωσφορυλίωσης σε κατάλοιπα τυροσίνης του IRS-2 σε σχέση µε τα κύτταρα 
αναφοράς (1mM γλυκόζη). Η ινσουλινο-επαγώµενη φωσφορυλίωση του IRS-1, και τα επίπεδα 
έκφρασης των IRS-1 και 2 δεν διαφέρουν µεταξύ των κυττάρων που καλλιεργούνται παρουσία 
υψηλής συγκέντρωσης γλυκόζης και των κύτταρων αναφοράς. Η µείωση της φωσφορυλίωσης 
του IRS-2 είχε ως αποτέλεσµα την µείωση κατά 50% της διασύνδεσης της PI3-κινάσης µε τον 
IRS-2, όπως επίσης και 75% µείωση της επακόλουθης φωσφορυλίωσης (ενεργοποίησης) της 
Akt στην σερίνη 473. Το σηµατοδοτικό µονοπάτι της PI3/Akt ελέγχει την κυτταρική επιβίωση 
ρυθµίζοντας µεγάλο αριθµό νεκροτικών παραγόντων και παραγόντων επιβίωσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των προ- και αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών της οικογένειας Bcl-2. Η  
γλυκο-επαγώµενη µείωση της ενεργοποίησης της Akt, πιθανόν να συνοδεύεται από αλλαγές 
των επιπέδων έκφρασης και/ή  ενεργότητας των προ-αποπτωτικών πρωτεϊνών Bad και Bax 
ή/και των αντι-αποπτωτικών πρωτεϊνών Bcl-XL και Bcl-2. Η υπόθεση αυτή διερευνάται. 
Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατά µας έδειξαν, ότι η χρόνια έκθεση β-παγκρεατικών 
κυττάρων σε υψηλή συγκέντρωση γλυκόζης, αλλοιώνει το IRS-2/PI3K/Akt σηµατοδοτικό 
µονοπάτι της ινσουλίνης. Οι γλυκο-επαγώµενες αλλοιώσεις στο σηµατοδοτικό µονοπάτι της 
ινσουλίνης πιθανόν να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην δυσλειτουργία και απόπτωση των β-
κυττάρων που παρατηρήται στον διαβήτη τύπου 2. 
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CHRONIC EXPOSURE TO HIGH GLUCOSE CONCENTRATION 
RESULTS IN DEFECTIVE INSULIN SIGNALING BY REDUCING IRS-2 

PHOSPHORYLATION AND PI3-KINASE/AKT ACTIVATION IN 
CULTURED MOUSE PANCREATIC Β-CELLS 

 
Venieratos P. 1, G. Drossopoulou1 , E. Tsilibary1, P. Kitsiou1* 

 

1Institute of Biology, National Center for Scientific Research “Demokritos”, 15310 Agia 
Paraskevi, Athens, *E-mail: pkit@bio.demokritos.gr 

 
Type 2 diabetes is characterized by insulin resistance of peripheral tissues, pancreatic 
beta-cell dysfunction and apoptosis. Recent investigations have provided functional and 
genetic evidence for an autocrine role of insulin on the signaling cascade in β-cell growth, 
survival and function. The main signaling pathway used by the insulin receptor originates 
with tyrosine phosphorylation of IRS (insulin receptor substrate) leading to sequential 
activation of phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-kinase) and its downstream effector, the 
Ser/Thr kinase Akt/PKB that plays a central role in promoting protein synthesis and cell 
survival. In the light of increasing evidence that insulin signaling plays an important role in 
the functioning of β-cells, we investigated whether chronic exposure of mouse pancreatic 
β-cells (βTC-6 cells, an insulin-secreting beta-cell line) to high glucose concentration results 
in alterations in early steps of insulin signaling. We demonstrated that exposure of βTC-6 
cells to high glucose concentration (5 or 25 mM) resulted in a 40-50% reduction of 
insulin-stimulated total tyrosine phosphorylation of IRS-2 compared to control cells (cells 
grown in the presence of 1 mM glucose). In contrast, insulin-stimulated tyrosine 
phosphorylation of IRS-1, was not affected. Expression of IRS-1 and IRS-2 did not differ 
between βTC-6 cells exposed to high glucose concentration and control cells. Glucose-
induced down regulation of insulin-stimulated IRS-2 tyrosine phosphorylation also resulted 
in a 50% reduction of IRS-2-associated PI-3 kinase activation. In addition, insulin-
stimulated Akt activation was also impaired as indicated by a 75% reduction in Ser473Akt 
phosphorylation. The PI3-kinase/Akt signaling pathway plays a central role in promoting 
cell survival by modulating numerous downstream survival and cell death factors including 
pro-apoptotic and anti-apoptotic proteins of the Bcl-2 family. Therefore the observed 
glucose-induced impaired activation of Akt might be accompanied by alterations in the 
expression and/or activity of the pro-apoptotic proteins Bad and Bax or the anti-
apoptotic members Bcl-XL and Bcl-2 of the Bcl-2 family. This hypothesis is currently under 
investigation. In conclusion, our results demonstrate that chronic exposure of pancreatic β-
cells to high glucose concentration impairs the IRS-2/PI3-kinase/Akt insulin signalling 
pathway and suggest that defects in early steps of insulin signaling may play a role in 
determining β-cell dysfunction and apoptosis observed in type 2 diabetes.       
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥ∆ΑΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ 
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Η διαχείριση και προστασία του ελληνικού πληθυσµού της καφέ αρκούδας (Ursus arctos) 
είναι µεγάλης σηµασίας, καθώς αποτελεί έναν από τους τελευταίους πληθυσµούς του 
απειλούµενου αυτού είδους στη Νότια Ευρώπη. Σήµερα έχει γίνει κατανοητό ότι για την 
επιτυχηµένη εφαρµογή προγραµµάτων διαχείρισης και διατήρησης πληθυσµών που 
απειλούνται µε εξαφάνιση, πέρα από τη συλλογή µορφολογικών, ηθολογικών και οικολογικών 
στοιχείων είναι απαραίτητη και η καταγραφή των γενετικών τους χαρακτηριστικών.  
Σύµφωνα µε το παραπάνω πλαίσιο, η παρούσα µελέτη επιχειρεί την καταγραφή των 
γενετικών χαρακτηριστικών, την εύρεση του ενδοειδικού πολυµορφισµού, καθώς και τη 
γενετική ταυτοποίηση του πληθυσµού της καφέ αρκούδας (Ursus arctos) στο νοµό Γρεβενών 
και αποτελεί τµήµα ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος παρακολούθησης και αξιολόγησης 
των επιπτώσεων στους πληθυσµούς των µεγάλων θηλαστικών από την κατασκευή και 
λειτουργία της Εγνατίας Οδού στo τµήµα Γρεβενά-Παναγιά, το οποίο χρηµατοδοτείται και 
παρακολουθείται από την ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.  
Τα δείγµατα που χρησιµοποιούνται είναι κυρίως τρίχες και περιττώµατα που συλλέγονται από 
την περιοχή µελέτης καθώς και δείγµατα αίµατος από άτοµα τα οποία συλλαµβάνονται στο 
πεδίο. Ως µοριακοί δείκτες για τη διερεύνηση της γενετικής ποικιλότητας και τη γενετική 
ταυτοποίηση του υπό µελέτη πληθυσµού έχουν επιλεγεί πέντε µικροδορυφορικοί τόποι. 
Ανάλυση των παραπάνω δεικτών σε περισσότερα από 50 δείγµατα και στατιστική 
επεξεργασία των αποτελεσµάτων δείχνει ότι ο πληθυσµός της καφέ αρκούδας στην περιοχή 
που µελετήθηκε, παρουσιάζει ικανοποιητικά επίπεδα γενετικής ποικιλότητας, αλλά µικρό 
βαθµό ετεροζυγωτίας και βρίσκεται εκτός ισορροπίας Hardy-Weinberg. 



HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 
Proceedings of 27th Scientific Conference, Nafplio, May 2005 

 

44
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Management and protection of the greek brown bear (Ursus arctos) population is a 
matter of great importance, since it appears to be one of the last viable populations of 
the endangered species in Southern Europe. Today it is widely accepted that the 
combination of morphological, ethological and ecological data with genetic information is 
crucial for planning and applying a successful management and conservation program. 
The objective of the present study is the recording of genetic characteristics, the detection 
of intraspecies polymorphism and the genetic identification of the brown bear 
subpopulation in the region of Grevena; it is part of a larger program for monitoring and 
evaluation of the consequences on several mammal populations from the construction 
and operation of Egnatia highway in the region Grevena-Panagia, under the supervision 
and financial support of EGNATIA ODOS, S.A. 
The samples used are mainly hair and faeces collected from the region of study, as well 
as blood samples from individuals arrested in the field. The molecular markers chosen for 
the quantitative and qualitative evaluation of genetic diversity and the genetic 
identification of the population studied are five microsatellite loci. Statistical analysis of the 
results collected for more than 50 samples indicates that the subpopulation of brown 
bear in the region of study shows satisfactory diversity levels, however it appears to be in 
disequilibrium according to Hardy-Weinberg criteria. 
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Το γένος της οξιάς (Fagus ssp.) αποτελεί ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά και σηµαντικά, 
από οικολογική και οικονοµική άποψη, πλατύφυλλα για την περιοχή της Ευρώπης. 
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η γενετική ποικιλότητα πληθυσµών οξιάς  της ελληνικής 
Ροδόπης σε πληθυσµούς των περιοχών: Ελατιά, Εχίνος, Παπίκιο και ∆αδιά µε τη χρήση 
µοριακών δεικτών. Χρησιµοποιήθηκαν οι µέθοδοι των AFLP και των µικροδορυφόρων (SSR) 
για τη γενετική ανάλυση 25 ατόµων από καθέναν από τους τέσσερις  πληθυσµούς. Για την 
περίπτωση των AFLP, ο συνδυασµός εκκινητών που έδωσε τον µεγαλύτερο πολυµορφισµό 
στα δείγµατά µας είναι ο Ε37/Μ68, µε τη χρήση του οποίου 34 από τους γενετικούς τόπους 
που  εξετάσθηκαν  βρέθηκαν πολυµορφικοί. Το ποσοστό των πολυµορφικών γενετικών τόπων 
παρουσίασαν αύξηση από τα δυτικά προς τα ανατολικά.  
Στην περίπτωση των µικροδορυφόρων χρησιµοποιήθηκαν δύο διαφορετικοί εκκινητές 
χλωροπλαστικού DNA (ccmp7 και ccmp10), η ανάλυση των οποίων οδήγησε στην 
αναγνώριση 16 απλοτύπων, µε τους ανατολικότερους πληθυσµούς της ∆αδιάς και του 
Παπίκιου να περιέχουν τον µεγαλύτερο αριθµό αυτών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 
δείχνουν τη γενετική ποικιλότητα και την ποικιλοµορφία απλοτύπων να σχετίζεται µε τη 
γεωγραφική θέση των πληθυσµών. Επιπλέον, ενισχύεται η άποψη ότι η περιοχή µελέτης είναι 
πιθανά σηµείο συνάντησης της δασικής F.sylvatica ssp.sylvatica και της ανατολικής 
F.sylvatica ssp. orientalis (Lipsky)Popl οξιάς.  
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ESTIMATION OF GENETIC DIVERSITY OF BEECH POPULATIONS 
IN RODOPI MOUNTAINS USING MOLECULAR MARKERS (AFLPs 

AND SSR) 
 

Vidalis A.¹, A.C. Papageorgiou¹, R. Finkeldey², O. Gailing² 
 

¹ Department of Forestry and Management of the Environment and Natural Resources, 
Democritus University of Thrace, Pantazidou 193, GR-68200 Orestiada, Greece 

(apapage@fmenr.duth.gr) 
² Abteilung Forstgenetik, Büsgenweg 2, D-37077 Göttingen, Germany (rfinkel@gwdg.de) 

 
Fagus is one of the most represented tree genera in Europe and the Balkan countries and 
one of the most important, ecologically and economically, broadleave tree in the area of 
western Eurasia. 
Bud samples were collected from four Fagus populations (25 individuals sampled from 
each population) in the area of Rodopi Mountains, in northeastern Greece, covering a 
geographical spread from the west to the east (Elatia, Echinos, Papikio, Dadia). Genetic 
diversity within and between these populations was estimated by the use of DNA 
molecular markers (AFLPs and cpDNA SSR). 
For AFLPs the primer combination E37/M68 showed the largest polymorphism compared 
to all other primer combinations tested. As many as 34 loci were found polymorphic 
whereas the percentage of the polymorphic loci had an increasing trend from the west to 
the east. 
In the case of SSR, two different primers of cpDNA were used to assess genetic diversity 
within and among the populations sampled. The analysis of the results demonstrated 16 
different haplotypes. The majority of these haplotypes occurred in the eastern most 
populations (Papikio and Dadia). 
The results of this study indicate that diversity parameters and haplotype richness are 
strongly correlated with the existence of geographical races. Moreover, in Rodopi, the 
introgression between the two species probably occurs in a longitudinal gradient. 
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΣΗΣΑΜΙ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ 
ΜΙΚΡΟΣΩΜΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΛΟΥΤΑΘΕΙΟΝΗΣ ΣΤΟ 

ΗΠΑΡ ΑΡΟΥΡΑΙΩΝ 
 

Βότση Χ.,  Λαζάρου ∆.,  Α.Ι. Παπαδόπουλος 
 

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών 
Επιστηµών, Αριστοτέλειο Παν/µιο Θες/νίκης 

 
Η τρανσφεράση της γλουταθειόνης ανήκει στα ένζυµα φάσης ΙΙ του µηχανισµού 
αποτοξίνωσης. ∆ιαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην προστασία των κυττάρων µέσω του 
µεταβολισµού φαρµάκων και εν γένει ξενοβιοτικών ουσιών καθώς και της πρόληψης της 
οξείδωσης των λιπιδίων. Η δράση του ενζύµου διενεργείται µέσω σύνδεσης µε ένα µεγάλο 
αριθµό ηλεκτρονιόφιλων  ξενοβιοτικών ενώσεων και σύζευξης στο µόριό τους του µορίου της 
γλουταθειόνης. Τα προϊόντα σύζευξης στη συνέχεια συνήθως εισέρχονται στον κύκλο του 
µερκαπτουρικού οξέως µέσω του οποίου και αποβάλλονται από τον οργανισµό. 
 Στα θηλαστικά έχει εντοπιστεί µεγάλος αριθµός κυτοπλασµατικών ισοενζυµικών µορφών που 
απαντώνται σε όλους σχεδόν τους ιστούς µε επίκεντρο το ήπαρ και δύο ισοµορφές 
µικροσωµικές (µGST),  που εντοπίζονται κυρίως στο ήπαρ. 
Το σησάµι θεωρείται πηγή πλούσια σε λιγνάνια, ουσίες µε φοιτοοιστρογόνο, αντιοξειδωτική, 
αντιµεταλλαξιγόνο, αντικαρκινική δράση και χρησιµοποιείται ευρέως στη διατροφή.  
Στην παρούσα εργασία εξετάζουµε την επίδραση της διατροφής µε σησάµι για χρονική 
περίοδο (8 εβδοµάδων) πάνω στις κινητικές ιδιότητες της µικροσωµικής µορφής της 
τρανσφεράσης της γλουταθειόνης. Για το σκοπό αυτό, σε πειραµατόζωα (αρουραίοι Wistars) 
χορηγήθηκε τροφή (κανονική πειραµατοζώων που προµηθεύτηκε από την Ελληνική Εταιρεία 
Ζαχάρεως) που περιείχε 20% µη αποφλοιωµένο σησάµι. Στη συνέχεια από το ηπατικό 
µικροσωµικό κλάσµα των πειραµατόζωων, αποµονώθηκε το ένζυµο της µGST µε µεθόδους 
χρωµατογραφίας οι οποίες συµπεριλάµβαναν στήλη Υδοξυαπατίτη, µοριακή διήθηση σε 
Sephadex G25 και χρωµατογραφία σε CM Cepharose. 
Προηγήθηκε in vitro ενεργοποίηση της µGST µορφής µε την ένωση N-ethylmaleimide. 
Προσδιορίστηκε η δυνατότητα ενεργοποίησης του ενζύµου που προέρχεται από 
πειραµατόζωα που εκτράφηκαν µε σησάµι και συγκρίθηκε µε µάρτυρες. Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατά µας, η εκτροφή µε σησάµι οδηγεί σε ενεργοποίηση του ενζύµου µειώνοντας 
σηµαντικά την σταθερά Κm ως προς το υπόστρωµα της GSH ενώ αντίθετα παρατηρήθηκε 
αύξηση της Κm  ως προς το υπόστρωµα του  CDNB.  
Στην καθαρή µορφή του ενζύµου που προέκυψε σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που 
προαναφέρεται, δεν επιβεβαιώνονται τα αποτελέσµατα αυτά εφόσον οι διαφορές µεταξύ 
µαρτύρων και πειραµατόζωων που τους χορηγήθηκε σησάµι δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. 
Αυτό µπορεί να οφείλεται είτε σε απώλεια ενεργοποιηµένων ισοµορφών, είτε σε µερική 
απενεργοποίηση του ενζύµου κατά τη διαδικασία αποµόνωσης. 
 
Η παρούσα εργασία υποστηρίχθηκε από ερευνητικό πρόγραµµα στα πλαίσια 
ΠΕΝΕ∆ 01 της ΓΓΕΤ σε συνεργασία µε την εταιρεία Αφοί Χαϊτογλου 
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EFFECT OF SESAME CONSUMPTION ON THE EXPRESSION OF 
MICROSOMAL GLUTATHIONE S TRANSFERASE IN RAT LIVER 

 
Votsi C., Lazarou D., and A.I. Papadopoulos 

 
Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology, Faculty of 

Science, Aristotle University of Thessaloniki 
 
The glutathione S transferase belongs to the enzymes of phase II detoxification 
mechanism. It plays an important role in the protection of cells through drug and 
xenobiotics metabolism. Also it is involved in prevention of lipid oxidation. 
The enzyme binds to a variety of electrophilic substances and facilitates their conjugation 
with glutathione. Subsequently the conjugates enter the mercapturic acid path and are 
excreted from the organism.  
In mammals, it is present in a number of cytosolic isoenzymes that are expressed in 
almost all tissues but mainly in liver. There are also two microsomal isoforms, localized 
mainly in the liver.   
Sesame is a rich source of lignans with phytoestrogenic, antioxidant, antimutagenic, and 
anticarcinogenic activity and it is widely used as a food ingredient.  
In the present project we investigate the effect of sesame consumption for a period of 
eight weeks, on the kinetic parameters of the microsomal form of glutathione S 
transferase (µGST). Experimental animals (Wistar rats) were fed with regular 
experimental animal food, supplied by 20% sesame included the coat.The µGST was 
isolated from rat liver microsomes by means of chromatography on Hydroxyhapatite,  
molecular filtration in Sephadex G25 and subsequent ion exchange chromatography on 
CM Sepharose. 
The enzyme, prior to purification, was activated by means of N-ethylamaleimide. It was 
compared the activation ability of µGST from sesame fed and control animals. 
According to our results, consumption of sesame leads to the activation of the enzyme as 
it is judged by the reduced value of Km towards the GSH substrate. In contrast, an 
increase in Km value towards the substrate CDNB was noted. 
In the purified form of the enzyme, deriving by the previously mentioned methodology, the 
differences in the Km values were not as evident as in the microsomal fraction. This may 
be due to either loss of certain isoenzymes or inactivation of the enzyme during the 
course of purification. 
 
The present work was supported by a grant ΠΕΝΕ∆ 01 from GSRT and Haitoglou bros. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ ΠΟΥ ΚΩ∆ΙΚΕΥΕΙ ΜΙΑ 
ΠΡΩΤΕΙΝΗ 40,7 KD ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΡΙΒΟΝΟΥΚΛΕΑΣΗ Ρ 

ΑΠΟ ΤΟ DICTYOSTELIUM DISCOIDEUM 
  
Βουρεκάς Α.1, Καλαβριζιώτη ∆.1, Ζαρκάδης Ι.2, Σταθόπουλος Κ.3 και ∆. ∆ραΐνας1 

 

Εργαστήρια 1Βιοχηµείας και 2Γενικής Βιολογίας , Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών. 
3Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας3. 

 
Η ριβονουκλεάση Ρ (RNase P) είναι ένα ριβονουκλεοπρωτεϊνικό ένζυµο, υπεύθυνο για τη 
δηµιουργία των 5΄ ώριµων άκρων των µορίων tRNA. Καταλύει την ενδονουκλεολυτική θραύση 
ενός φωσφοδιεστερικού δεσµού που έχει σαν αποτέλεσµα την αποµάκρυνση της 5΄ 
επιπρόσθετης οδηγού αλληλουχίας. ∆ραστικότητα RNase P έχει αποµονωθεί από µια ευρεία 
κλίµακα οργανισµών (βακτήρια, αρχαία, ευκαρυωτικούς) και σε κάθε περίπτωση η RNA 
υποµονάδα είναι απαραίτητη για την κατάλυση. Η RNA υποµονάδα των βακτηρίων 
παρουσιάζει ενζυµική δραστικόητα in vitro, είναι δηλαδή ένα ριβοένζυµο. 
Η RNase P από το D. discoideum, ως ριβονουκλεοπρωτεϊκό σύµπλοκο, διαθέτει έναν από 
τους πιο πρωτεϊνικούς χαρακτήρες σε σύγκριση µε τα ευκαρυωτικά ένζυµα αυτού του είδους 
που έχουν αναφερθεί µέχρι τώρα. Παρόλο που είναι γνωστό ότι τόσο η RNA υποµονάδα όσο 
και το πρωτεϊνικό κλάσµα του ενζύµου είναι απαραίτητα για τη δραστικότητα του ενζύµου, η 
ακριβής σύστασή του είναι ακόµα άγνωστη. Στην παρούσα εργασία κλωνοποιήθηκε και 
χαρακτηρίστηκε το γονίδιο drpp1 από το D. discoideum, το οποίο παρουσιάζει οµολογία µε 
γονίδια που εκφράζουν χαρακτηρισµένες πρωτεϊνικές υποµονάδες της ριβονουκλεάσης Ρ από 
ευκαρυωτικούς οργανισµούς (Rpp1p από το ζυµοµήκυτα) και αρχαία (Ph1877p από το 
Pyrococcus horikoshii). Το γονίδιο αυτό κωδικεύει µια πρωτεΐνη µε υπολογιζόµενο µοριακό 
βάρος 40,7 KD. Αντισώµατα έναντι της πρωτεΐνης αυτής που παρήχθησαν σε κουνέλι 
ανοσοκατακρηµνίζουν δραστικότητα RNase P από κυτταρικά εκχυλίσµατα του D. 
discoideum. Επιπρόσθετα, η πρωτεΐνη αυτή ανιχνεύεται µε ανάλυση ανοσοαποτύπωσης µόνο 
στα κλάσµατα µε δραστικότητα RNase P κατά την διαδικασία του µερικού καθαρισµού του 
ενζύµου αυτού. Επίσης, διαπιστώθηκαν ιδιότητες πρόσδεσης σε µόρια RNA της 
ανασυνδυασµένης πρωτεΐνης, παρατήρηση που υποδεικνύει πιθανό ρόλο της πρωτεΐνης στον 
σχηµατισµό ή/και στην λειτουργία του καταλυτικού συµπλόκου του ολοενζύµου της RNase P. 
Ωστόσο, εκτεταµένη ανάλυση µε µεθόδους βιοπληροφορικής, έδειξε ότι η πρωτεΐνη αυτή 
παρουσιάζει οµολογία µε γνωστές πρωτεϊνικές υποµονάδες της RNase P χαµηλότερου 
µοριακού βάρους. Τα αποτελέσµατα αυτά µας οδηγούν στην υπόθεση ότι το προϊόν του 
γονιδίου drpp1 είναι πιθανόν µοναδικό µεταξύ των χαρακτηρισµένων πρωτεϊνικών 
υποµονάδων της RNase P, παίζοντας σηµαντικό ρόλο στον σχηµατισµό του ολοενζύµου της 
ριβονουκλεάσης P από τον κυτταροµυξοµύκητα D. discoideum. 
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Ribonuclease P (RNase P) is a key enzyme that acts early in the tRNA biogenesis 
pathway catalyzing the endonucleolytic cleavage of the 5' leader sequence of precursor 
tRNAs (pre-tRNAs), thus generating their 5' mature end. RNase P activity has been 
identified in bacteria, archaea, and eucarya, as well as in organelles. Most forms of RNase 
P are ribonucleoproteins consisting of an essential RNA and protein subunits. Bacterial 
RNase P RNA was one of the first catalytic RNAs identified and the first found to act as 
a multiple turnover enzyme in vivo. RNase P and the ribosome are so far the only two 
ribozymes known to be conserved in all kingdoms of life.  
D. discoideum RNase P is one of the most proteinaceous eukaryotic enzyme of this kind 
reported so far. Although it is known that the enzyme consists of both RNA and protein 
subunits that are required for activity, the exact composition is still unknown. A gene, 
named drpp1, exhibiting homology to genes known to encode protein subunits of 
eukaryotic and archaeal RNase P enzymes, e.g. Rpp1p and Ph1877p, has been cloned and 
characterized from D. discoideum. This gene encodes a protein with a predicted 
molecular mass of 40.7 kDa and antibodies that were produced against this protein can 
precipitate nuclear RNase P activity from D. discoideum cell extracts. In addition, this 
protein can be detected by immunoblot analysis only in the fractions with RNase P 
activity, following standard purification procedures. Moreover it possesses RNA binding 
properties, indicating a potential role in the assembly or/and the catalytic mechanism of 
the holoenzyme. However, extensive bioinformatic analysis revealed that this protein 
clusters with known RNase P protein subunits of lower molecular mass. This fact implies 
that this gene product is probably unique among the protein complements of known 
RNase P holoenzymes from eukaryotic and archaeal sources and possibly plays an 
important role in the overall composition of RNase P from the cellular slime mold D. 
discoideum.  
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΏΝ ΤΟΥ 
SACCHAROMYCES CEREVISIAE ΚΑΤΑ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ STRESS 

 
Βώβου Ι., Τυλιγάδα Α., Ντεληθέος Α. 

 
Εργ. Φαρµακολογίας, Ιατρική Σχολή Παν/στηµίου Αθηνών, Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα 

 
Η κυτταρική απόκριση σε µη φυσιολογικές περιβαλλοντικές συνθήκες χαρακτηρίζεται από 
την ανάπτυξη προσαρµοστικών µηχανισµών. Ο Saccharomyces cerevisiae, ως ευκαρυωτικός 
οργανισµός, διαθέτει κυτταρικούς και µοριακούς µηχανισµούς, εξελικτικά οµόλογους µε 
αυτούς των ανώτερων οργανισµών, αιτιολογώντας έτσι την επιλογή του ως πειραµατικού 
προτύπου για την µελέτη της απόκρισης στο κυτταρικό stress. Η προστατευτική ικανότητα 
των πληθυσµών του S. cerevisiae κατά τη µεταλογαριθµική φάση της ανάπτυξης (22h, 27ºC) 
ανιχνεύθηκε υπό συνθήκες ήπιου θερµικού stress (2h, 37ºC, preconditioning) και/ή ισχυρού 
θερµικού shock (30min, 53ºC), πριν ή µετά τη χορήγηση φαρµακολογικά δραστικών ουσιών. 
Τα ευρήµατα έδειξαν ότι κατά την έκθεση του σακχαροµύκητα σε ήπιο θερµικό stress, το 
υλικό καλλιέργειας ανέπτυξε προστατευτική ικανότητα προς όφελος των πληθυσµών που δεν 
είχαν προετοιµασθεί για να επιβιώσουν υπό συνθήκες ισχυρού shock, υποδηλώνοντας την 
επαγωγή προστατευτικών µεταβολών στο εξωκυττάριο µικροπεριβάλλον. Αντίθετα, η επαγωγή 
προσαρµοστικής απόκρισης µετά τη χορήγηση υποτοξικών δόσεων ουσιών που δρούν άµεσα 
ή έµµεσα στον πυρήνα (φαρµακολογικό stress), δεν προσέδωσε στο εξωκυττάριο 
µικροπεριβάλλον ανάλογες προστατευτικές ιδιότητες. Συµπερασµατικά, τα δεδοµένα αυτά 
υποστηρίζουν, ότι η διαφορική προστατευτική ικανότητα του εξωκυττάριου περιβάλλοντος 
εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του στρεσσογόνου ερεθίσµατος που προκαλεί την 
προσαρµοστική απόκριση στο ευκαρυωτικό κύτταρο, η οποία πιθανώς σχετίζεται µε 
υποκείµενους ενδοκυττάριους µηχανισµούς κατά το ήπιο θερµικό stress.  
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THE PROTECTIVE RESPONSE OF POPULATIONS OF Saccharomyces 
cerevisiae  UPON THERMAL STRESS 
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The cellular stress response under noxious environmental conditions is characterized by 
the induction of adaptive mechanisms. The wide use of the eukaryotic Saccharomyces 
cerevisiae as an experimental model organism is primarily based on the fact that it 
shares cellular and molecular mechanisms, evolutionary homologous to those found in 
higher organisms. The protective ability of post-logarithmic phase of growth (22h, 27ºC) 
cultures of S. cerevisiae was investigated following incubation under mild thermal stress 
(2h, 37ºC, preconditioning) and/or under severe thermal shock (30min, 53ºC), before or 
after the administration of pharmacologically active agents. The results showed that 
during exposure of yeast cultures to mild thermal stress, the cell-free culture medium was 
able to protect unconditioned yeast populations against death, suggesting the generation 
of protective modifications in the extracellular microenviroment. On the contrary, the 
induction of the response upon preconditioning with sublethal concentrations of agents, 
directly or indirectly targeting nuclear processes (pharmacological stress) did not confer 
any protective properties to the extracellular microenviroment. In conclusion, the results 
suggested that the differential protective ability of the extracellular environment 
depended upon the characteristics of the stress stimulus triggering the adaptive 
eukaryotic cell response, which may possibly be related to intracellular mechanisms 
underlying the mild thermal stress. 
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙ∆ΩΝ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΚΑΤΑ 
ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΘΙΣΗΣ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ (ΘΕΡΜΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

2003) ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ∆ΟΊΡΑΝΗ  
 

Γενίτσαρης Σ.,  Πολυκάρπου Π., και Μουστάκα-Γούνη Μ.   
 

Τοµέας Βοτανικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 109, 541 24, 
Θεσσαλονίκη (mmustaka@bio.auth.gr) 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται αποτελέσµατα από την παρακολούθηση του 
φυτοπλαγκτού σε παράκτιο σταθµό στη λίµνη ∆οϊράνη κατά την περίοδο Ιούλιος-Οκτώβριος 
2003. Τα αποτελέσµατα αυτά αφορούν στη σύνθεση και αφθονία του φυτοπλαγκτού, στο 
εύρος οικοθέσης και στη σχετική συχνότητα των ειδών. 
Η ταξινοµική οµάδα µε τη µεγαλύτερη ποικιλότητα ειδών ήταν τα χλωροφύκη (43.8% του 
συνολικού αριθµού ειδών) ακολοθούµενη από τα κυανοφύκη (24.3% του συνολικού αριθµού 
ειδών). Κυρίαρχα είδη, ως προς την αφθονία, ήταν τα είδη Chroococcus limneticus (µέγιστη 
αφθονία 31747 άτοµα/ml), Aphanizomenon issatschenkoi (µέγιστη αφθονία 1831 άτοµα/ml), 
Anabaena circinalis (µέγιστη αφθονία 1526 άτοµα/ml) (κυανοφύκη) και Rhodomonas 
minuta (µέγιστη αφθονία 3330 άτοµα/ml) (κρυπτοφύκος).  
Από την ανάλυση της κατανοµής των σχετικών συχνοτήτων του εύρους των οικοθέσεων των 
ειδών σε κάθε δείγµα, προέκυψε ότι η φυτοπλαγκτική κοινωνία αποτελείται από ένα µίγµα 
ειδών µε µικρό (<3), µέτριο (3-6) και µεγάλο (>6) εύρος οικοθέσης. Για όλα τα κυρίαρχα 
είδη παρατηρήθηκαν υψηλές τιµές εύρους οικοθέσης (6.3-7.3) την περίοδο της έρευνας, η 
οποία ήταν περιορισµένη, µε εξαίρεση το είδος Rhodomonas minuta, το οποίο είχε µικρό 
εύρος οικοθέσης (2.8).  
Με βάση τη σχετική και µέγιστη συχνότητα ειδών σε συνδυασµό µε το εύρος οικοθέσης των 
ειδών που συµµετέχουν στη φυτοπλαγκτική κοινωνία, διακρίνονται, σε επίπεδο πληθυσµών, 
τρεις οµάδες που περιλαµβάνουν: α) είδη µε µεγάλο εύρος οικοθέσης και χαµηλή αφθονία 
(είδη οικολογικής «µνήµης»), β) είδη µε µεγάλο εύρος οικοθέσης και υψηλή αφθονία 
(κυρίαρχα είδη) και τέλος, γ) είδη µε µικρό εύρος οικοθέσης και χαµηλή αφθονία (σπάνια 
είδη).     
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ECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PHYTOPLANKTON SPECIES 
DURING A “BLOOM” INCIDENT (WARM PERIOD 2003) IN LAKE 

DOIRANI, GREECE 
 

Genitsaris S., Polykarpou P., and Moustaka-Gouni M.  
 

Department of Botany, Aristotle University of Thessaloniki, P.O. Box 109, 541 24, 
Thessaloniki, Greece (mmustaka@bio.auth.gr) 

 
Phytoplankton species composition, abundance, niche breadth and relative frequency of 
the species were studied in a shallow area of Lake Doirani, during the warm period of 
2003 (July – October 2003).  
In the phytoplankton of the lake, Chlorophyceae were the most species-rich group (43.8% 
of the total species number), followed by Cyanophyceae (24.3% of the total species 
number). Dominant species, in terms of abundance, were the cyanophytes Microcystis 
aeruginosa (max. 31747 individuals/ml), Aphanizomenon issatschenkoi (max. 1831 
individuals/ml) Anabaena circinalis (max. 1526 individuals/ml) and the cryptophyte 
Rhodomonas minuta (max. 3330 individuals/ml)  
Analysis of the relative frequency distribution of the species breadth per sample showed 
that the phytoplankton community is a mixture of species with narrow (<3), moderate 
(3-6) and broad (>6) niche breadth. All dominant species exhibited broad (6.3-7.3) 
breadth values, with the exception of Rhodomonas minuta, which exhibited narrow 
breadth (2.7).  
On the basis of the average relative and maximum relative frequency of species, in 
combination with the niche breadth of the species that constitute the phytoplankton 
community, we divide the phytoplankton community-unit into 3 groups on the level of 
population: a) background populations formed by broad breadth-low abundance species 
(“memory” species), b) populations with species demonstrating broad breadth and high 
abundance (including dominants) and c) populations characterized by narrow breadth-low 
abundance (rare) species.  
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ΦΑΙΝΟΞΟ∆ΙΟΛΗ: ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΙΣΟΦΛΑΒΟΝΟΕΙ∆ΟΥΣ 

 
Γεωργάκη Σ.1, Σκοπελίτη Μ.1, Νικολάου K.2, Τσιατάς M.3, Husband Α.4, 

Κωσταντίνου Α.2, Τσιτσιλώνη Ο.1 
 

1Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
2Τµήµα Βιολογικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Κύπρου, 3Ογκολογική Κλινική, ΠΓΝΑ 

Αλεξάνδρα και 4Novogen Limited, 140 Wicks Road, North Ryde, 2113, NSW 2113, Australia 
 
Τα ισοφλαβονοειδή είναι πολυφαινόλες οι οποίες αποµονώνονται από φυτικά κύτταρα και 
έχουν δειχθεί να παρουσιάζουν έντονη αντι-οξειδωτική δράση. Οι διεθνείς µελέτες έχουν 
επικεντρωθεί τελευταία στα ισοφλαβονοειδή νταϊντζεΐνη (DAID) και γενιστεΐνη (GEN) που 
αποµονώνονται από τη σόγια. Χαρακτηρίζονται ως φυτικές ορµόνες και οι µέχρι σήµερα 
αναφορές έχουν δείξει ότι παρουσιάζουν και αντικαρκινική δράση. Η φαινοξοδιόλη (PD) 
είναι ένα συνθετικό ανά-λογο της DAID, που επάγει απόπτωση in vitro σε ορισµένου τύπου 
καρκινικά κύτταρα και ήδη ελέγχεται σε κλινικές δοκιµές φάσης Ι και ΙΙ σε 
χηµειοανθεκτικούς τύπους καρκίνου των ωοθηκών. Στη µελέτη αυτή διερευνήσαµε την 
επίδραση της PD σε ανθρώπινα λεµφοκύτταρα in vitro. Περιφερικά µονοπύρηνα κύτταρα 
(PBMC) αποµονώθηκαν από δείγµατα αίµατος υγιών και καρκινοπαθών µετά από 
φυγοκέντρηση σε Ficoll-HistoPaque. Η επαγωγή του πολλαπλασιασµού τους από την DAID, 
GEN και PD µελετήθηκε µε τις δοκιµασίες πολλαπλασιασµού και αυτόλογης ή ετερόλογης 
µικτής λεµφοκυτταρικής αντίδρασης. Η επίδραση της DAID, της GEN και της PD 
ελέγχθηκαν σε µεγάλο εύρος συγκεντρώσεων, από 2µg/mL έως 6,4pg/mL. Η PD φάνηκε να 
είναι τοξική σε συγκεντρώσεις µεγαλύτερες των 0,12µg/mL, ενώ σε µικρό-τερες δεν 
παρουσίασε επαγωγή του πολλαπλασιασµού των PBMC υγιών είτε καρκινοπαθών δοτών. 
Αντίστοιχα αποτελέσµατα έδωσαν η GEN και DAID. Συµπερασµατικά, η PD δεν φαίνεται να 
επάγει τον πολλα-πλασιασµό των PBMC. Μελλοντικά, σκοπεύουµε να διερευνήσουµε την 
ικανότητα της PD να επάγει την κυτταροτοξικότητα των λεµφο-κυττάρων ώστε να λύουν 
κατευθείαν καρκινικά κύτταρα στόχους. 
 

 
Χρηµατοδότηση: ΓΓΕΤ (Ελληνο-Κυπριακή ∆ιακρατική Συνεργασία). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHENOXODIOL: IMMUNOLOGICAL STUDY OF A NOVEL 
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Georgaki S.1, Skopeliti M.1, Nikolaou K.2, Tsiatas M.3, Husband Α.4,  

Constantinou Α.2, Τsitsilonis Ο.1 
 

1Department of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, University of Athens, 
2Department of Biological Sciences, University of Cyprus, 3Oncological Clinic, AGRH 

Alexandra and 4Novogen Limited, 140 Wicks Road, North Ryde, 2113, NSW 2113, Australia 
 
Isoflavones are polyphenols extracted from plant cells which, according to existing 
literature, exhibit strong antioxidative activity. Recent reports are focused on the study of 
the isoflavones daidzein (DAID) and genistein (GEN), found at high concentrations in soy 
bean plants. DAID and GEN are classified as plant hormones and recent studies indicate 
that they also present anticancer activity. Phenoxodiol (PD), a daidzein’s synthetic analog, 
induces apoptosis in some cancer cell types in vitro and is already under investigation in 
phase I and II clinical trials for chemoresistant ovarian cancer. In this report, we assayed 
the in vitro effect of PD on human lymphocytes. Peripheral blood mononuclear cells 
(PBMC) were isolated from healthy donors and cancer patients via centrifugation over 
Ficoll-HistoPaque. Induction of the PBMC’s proliferation after incubation with DAID, GEN 
and PD was studied using autologous and allogeneic mixed lymphocyte reaction and 
standard proliferation assays. The concentration range tested for all substances varied 
between 2µg/mL and 6,4pg/mL. PD was toxic at concentrations over 0,12µg/mL, whereas 
at lower concentrations it did not influence the proliferative activity both, of healthy donor-
derived or cancer patient-derived PBMC. Similar results were obtained when the same 
lymphocytes were incubated with GEN or DAID. Based on our results, we conclude that 
PD does not induce PBMC’s proliferation. Future investigations will focus on the efficacy of 
this molecule to enhance lymphocytes’ cytotoxicity in order to directly lyse cancer target 
cells.  
 
 
Funding: GSRT (Greek-Cyprian Bilateral Co-operation). 
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∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ: 
Σήµατα, κώδικες και αρχές συγκρότησης 

 
Γεωργάτος Σ.∆.● 

 
Εργαστήριο Βιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, 45 110 Ιωάννινα 

 
Η ετεροχρωµατίνη (ΕΧ) αποτελεί ένα διακριτό τµήµα, ή καλύτερα, µια ιδιάζουσα 
«κατάσταση» της χρωµατίνης που µπορεί να περιγραφεί µε περισσότερους του ενός 
τρόπους. Σύµφωνα µε µορφολογικά κριτήρια, η ΕΧ αντιπροσωπεύει συµπυκνωµένο 
χρωµατινικό υλικό, το οποίο είναι οργανωµένο σε «νησίδες» ή «εστίες» και καταλαµβάνει 
συγκεκριµένες περιοχές του κυτταρικού πυρήνα (περιφερική, περι-τον-πυρηνίσκο και 
ενδιάµεση ΕΧ). Ωστόσο, µε πιο λειτουργικούς όρους, η ΕΧ θα ήταν δυνατό να περιγραφεί ως 
το σύνολο των χρωµοσωµατικών τόπων που, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, δεν είναι 
προσβάσιµοι σε ρυθµιστικούς παράγοντες και, εποµένως, έχουν ελάχιστη µεταγραφική 
δραστηριότητα. Ενοποιώντας αυτές τις ερµηνείες, πρόσφατες µελέτες συγκλίνουν στην άποψη 
ότι τόσο η φυσική κατάσταση της χρωµατίνης, όσο και η µεταγραφική της δραστηριότητα 
εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από επιγενετικές τροποιήσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές, οι 
οποίες απαντώνται κυρίως στις αµινο-τελικές «ουρές» των νουκλεοσωµατικών ιστονών, 
αποτελούν «διακόπτες» και «σήµατα» που ευνοούν ή αναστέλλουν τη σύνδεση 
εξειδικευµένων µοριακών µηχανών σε διάφορες θέσεις του γονιδιώµατος.  
Τα τελευταία χρόνια, το εργαστήριο µας προσπαθεί να «αποκωδικοποιήσει» τέτοιου τύπου 
τροποποιήσεις που καθορίζουν τη συγκρότηση και τη δυναµική της ΕΧ. Για αυτό το σκοπό, 
χρησιµοποιούµε διάφορες in vivoκαι in vitro δοκιµασίες, σε συνδυασµό µε φασµατοσκοπία 
µάζας και υψηλής ευκρίνειας φωτοµικροσκοπία,  επιχειρώντας να χαρτογραφήσουµε το 
ακριβές µοριακό τοπίο και τη χωρική διάταξη διαφόρων ετεροχρωµατινικών περιοχών µέσα 
στον πυρήνα. Σε ένα πιο θεωρητικό επίπεδο, χρησιµοποιούµε µεγάλης εµβέλειας 
υπολογιστικές τεχνικές (µοριακή δυναµική) για να προσδιορίσουµε συνδυασµούς επιγενετικών 
τροποποιήσεων που προσιδιάζουν σε συγκεκριµένες διαµορφώσεις της αµινο-τελικής 
περιοχής των ιστονών. Αναφερόµενοι στις πιο πρόσφατες προσπάθειές µας, θα 
παρουσιάσουµε πειραµατικά δεδοµένα που δείχνουν ότι µια νέα τροποποιήση της ιστόνης 
Η3 (µιτωτική φωσφορυλίωση στη θρεονινη-3), εν συνδυασµώ µε γειτονικές τροποποιήσεις, 
δηµιουργεί µια «πλατφόρµα» ανασυγκρότησης και ένα σήµα αναγνώρισης της περι-
κεντροµεριδιακής ΕΧ στις πρώτες φάσεις της κυτταρικής διαίρεσης. Θα συζητήσουµε επίσης 
άλλες παρατηρήσεις που συνηγορούν υπερ της ιδέας ότι η συγκρότηση των 
ετεροχρωµατινικών περιοχών λαµβάνει χώρα σε διαφορετικές περιόδους του κυτταρικού 
κύκλου και µπορεί να διαφέρει µε ειδο-ειδικό τρόπο στα κύτταρα των θηλαστικών. Τέλος, για 
να αναδείξουµε τις µεγάλες δυνατότητες που έχουν οι λεγόµενες «υβριδικές» τεχνολογίες, θα 
περιγράψουµε ένα νέο σχήµα µελέτης της ΕΧ βασισµένο στην κυτταρογενετική, σε µικρο-
χειρισµούς µέσω ακτίνων laser και σε προχωρηµένες τεχνικές φασµατοσκοπίας µάζας.  

                                                 
● Προσκεκληµένος οµιλητής 
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STRUCTURE AND MOLECULAR ORGANIZATION OF 
HETEROCHROMATIN: signals, codes and assembly principles 

 
Georgatos S.D. ● 

 
Laboratory of Biology, University of Ioannina, School of Medicine, 45 110, Ioannina 

 
Heterochromatin (HtC) represents a fraction or “state” of chromatin that could be 
defined in several different ways. Using cytological criteria, we would define HtC as an 
accumulation of highly condensed material, organized in “islets” or “foci” and occupying 
distinct zones of the cell nucleus (peripheral, perinucleolar and interstitial HtC). However, 
in operational terms, we could term HtC all those areas of the chromosomes, which, for 
one reason or the other, are inaccessible to regulatory factors and, therefore, exhibit 
minimal transcriptional activity.  
Unifying these two definitions, recent studies suggest that both the physical state of 
chromatin and  its transcriptional status are largely determined by epigenetic 
modifications. These modifications, which involve mainly the amino-terminal tails of the 
core histones, constitute relays and signals that either favor or prohibit recruitment of 
chromatin-modulating machines at specific sites of the genome.  
In the last few years our laboratory has been trying to decipher the “codes” of histone 
modifications that govern HtC assembly and dynamics. To this end, we have been using 
in vivo and in vitro assays, in combination with mass spectrometry and high-resolution light 
microscopy, to examine in detail the molecular makeup and in situ organization of 
different heterochromatic domains. On a more theoretical level, we are also exploiting 
powerful computational methods (molecular dynamics) for identifying epigenetic marks 
that determine specific conformational states of the histone tails.  
Reporting along these lines, we will present data showing that a new post-translational 
modification in histone H3 (mitotic phosphorylation at threonine 3), combined with 
neighboring modifications, provides a remodeling platform and an important determinant 
of peri-centromeric HtC. We will also discuss other observations suggesting that assembly 
of HtC domains in mammalian cells differs in a species-specific manner and can proceed 
either in a replication-dependent, or a replication-independent manner. Finally, in an effort 
to demonstrate the potential of “hybrid” technologies, we will outline a new scheme of 
HtC dissection, based on somatic cell genetics, laser-assisted micromanipulation and 
advanced mass spectrometry.  

                                                 
● Invited speaker 
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Η ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΖΕΙΝΗΣ (CK1δ) ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 
Γιαµάς Γ., και U. Knippschild 

 
Department of Visceral and Transplantation Surgery, University of Ulm, Germany 

 
Η οικογένεια των κινασών της καζείνης Ι (CKI), που ανήκει στις πρωτεινικές κινάσες, είναι µια 
οµάδα άµεσα συνδεδεµένων και «πανταχού παρόντος» εκφραζόµενων Σερινών/ Θρεονινών 
κινασών, που εντοπίζονται σε όλους τους ευκαρυωτικούς οργανισµούς. Οι ισοµορφές της CKI 
οικογένειας, στα θηλαστικά, (α, β, γ, δ και ε) εµπλέκονται στη ρύθµµιση µιας ποικιλίας 
κυτταρικών διαδικασιών. Η δράση τους ρυθµίζεται από την αλληλεπίδραση µε υποκυτταρικές 
δοµές, αυτοφωσφορυλίωση καθώς και «σχάση» της ρυθµιστικής C-τελικής περιοχής. 
Αλλαγές στη δράση της CK1δ µπορούν να επηρεάσουν στην ανάπτυξη καρκινικών όγκων. 
Ανάλυση των χαρακτηριστικών της CK1δ σε καθιερωµένες καρκινικές παγκρεατικές 
κυτταρικές σειρές, δεν αποκάλυψαν αλλαγές ούτε στα επίπεδα έκφρασης ούτε στον 
υποκυτταρικό εντοπισµό. Ωστόσο ο προσδιορισµός της δραστικότητας της CK1δ σε 8 
καρκινικές παγκρεατικές καρκινικές σειρές παρουσίασε ανοµοιότητες ως και 6 φορές 
υψηλότερα, όσον αφορά στη δράση της CK1δ. 
Καθώς η δράση της CK1δ επηρεάζεται από µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις, κυρίως 
φωσφορυλίωση, ψάξαµε για κυτταρικές κινάσες οι οποίες έχουν την ικανότητα να 
φωσφορυλιώσουν την CK1δ και εποµένως να τροποποιούν και τη δράση της. Ως τώρα 
έχουµε χαρακτηρίσει µια  κινάση που φωσφορυλιώνει την CK1δ και εκλούεται σε 
συγκέντρωση 200mM NaCl σε ανιοντοανταλλάκτη. Επιπλέον έχουµε οργανώσει µια σειρά 
πειραµάτων προκειµένου να αναγνωρίσουµε αυτήν την κινάση. Τα αποτελέσµατά θα 
παρουσιαστούν. 
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CASEIN KINASE 1∆ (CK1δ) ACTIVITY IS INFLUENCED BY 
CELLULAR FACTORS 

 
Giamas G., and U. Knippschild 

 
Department of Visceral and Transplantation Surgery, University of Ulm, Germany 

 
The casein kinase I (CKI) family of protein kinases is a group of highly related, ubiquitously 
expressed serine / threonine kinases found in all eukaryotic organisms. Mammalian CKI 
isoforms (α, β, γ, δ and ε) are involved in regulating a variety of cellular processes. Their 
activity is regulated by the interaction with subcellular structures and autophosphorylation 
and cleavage of their C-terminus regulatory domain. Changes in the activity of CK1δ can 
influence tumor development. 
Analysis of CK1δ features in established pancreatic tumor cell lines didn’t reveal any 
changes in expression levels or subcellular localization. However, determination of CK1δ 
kinase activity in 8 pancreatic cell lines revealed differences up to 6 times in the CK1δ 
kinase activity. 
Since CK1δ kinase activity is influenced by posttranslational modifications, especially 
phosphorylation, we searched for cellular kinases that phosphorylate CK1δ thereby 
modulating CK1δ activity. So far, we have characterized a kinase activity eluating at 
220mM NaCl on an anion exchange column. Furthermore, we have set up a set of 
experiment to identify this kinase. The data will be presented. 
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ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ DNA ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟ  
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ 
 

Γκιόκα Ε.1,2, Κ. Κοντογιάννη1,2, Ε. Παναγούλη1,2, Ν. Μεσσήνη-Νικολάκη2, Κ. 
Χρήστου3, Κ.Ι. Γουργουλιάνης3, και Σ.Μ. Πιπεράκης1,4 

 
1Εργαστήριο Επιδιορθωτικών Μηχανισµών DNA, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ 
∆ηµόκριτος, Αθήνα. 2Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 3Πνευµολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας, Λάρισα 4Βιολογία: ∆ιατροφή, Περιβαλλοντικοί Παράγοντες και Υγεία, Τµήµα 
Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 38221  
 
Στην εργασία αυτή µελετήσαµε την επίδραση αιθανόλης και υπεροξειδίου του υδρογόνου στο 
DNA λεµφοκυττάρων ασθενών µε καρκίνο του παγκρέατος. Με την τεχνική του comet 
assay, µετρήσαµε τις ενδογενείς βλάβες, την ευαισθησία στους παραπάνω παράγοντες καθώς 
και την επιδιορθωτική τους ικανότητα. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι ασθενείς µε 
καρκίνο του παγκρέατος έχουν αυξηµένα επίπεδα ενδογενών βλαβών, µεγαλύτερη 
ευαισθησία στους παραπάνω παράγοντες και µικρότερη επιδιορθωτική ικανότητα σε σχέση 
µε τα φυσιολογικά άτοµα. 
  

 
DNA DAMAGE AND REPAIR CAPACITY IN PATIENTS WITH 

PANCREAS CANCER 
 

Gioka E.1,2, K. Kontogianni1,  E. Panaguli1, N. Messini-Nikolaki2, K. Christou2,  
K. Gurgulianis3 and S.M. Piperakis1,4 

 
1DNA Repair Laboratory, Institute of Biology, NCSR Demokritos, Aghia Paraskevi, Athens 
2Department of Cell Biology and Biophysics, School of Biology, University of Athens, 
Athens. 3Pulmonary Department, University of Thessaly, Larissa. 
4Biology: Nutrition, Environmental Factors and Health, Department of Pre-School 
Education, Faculty of Human Sciences, University of Thessaly, Volos 
 
In this study we investigated endogenous DNA damage, damage caused by ethanol and 
H202 and also the repair capacity in pancreas cancer patients lymphocytes using the 
comet assay technique. Our results indicated that these patients have higher levels of 
endogenous DNA damage, are more sensitive to the effects of external factors and have 
lower repair capacity from the normal population.  
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H εταιρεια  µας  CHEMILAB  Ε.π.ε.  είναι 
αποκλειστικος προµηθευτης των εταιρειων: 

 
Aντισωµατα , αντιδραστηρια 
Western blot. 
 
 

Μεµβρανες  
αποτυπωσης   
Nytran, 
Protran,Westran 

 
 

 
Χαρτι  3mm, ηθµοι, 
 

 
 
 
 
 
Plasmid purification kits,Gel  extraction kits, Pcr clean up 
kits, genomic DNA,total RNA extraction kits 
 
∆ιευθυνση: ΙΘΩΜΗΣ 26,15231,Χαλανδρι 
Τηλ: 210-6775363, Email:info@chemilqab.gr 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Π. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΣΤΕΡΕΑ 

ΕΛΛΑΣ) ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΕΝΘΙΚΗΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ. 
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Γκρίτζαλης Κ.Χ., Καραούζας Ι. & Ν.Θ. Σκουλικίδης 

 
ΕΛΚΕΘΕ-Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, 46,7 χλµ. Αθηνών – Σουνίου, 190 13 Ανάβυσσος 

 
Ο µικρού µήκους (ca 16,7 km) Π. Γοργοπόταµος είναι παραπόταµος του Π. Σπερχειού. Η 
ασβεστολιθικού χαρακτήρα από γεωλογικής πλευράς µικρή λεκάνη απορροής του (ca 50 
km2), έχει µεγάλες κλίσεις ιδίως στο άνω τµήµα της. Καλύπτεται κυρίως από δάση, αείφυλλη 
σκληρόφυλλη χλωρίδα και θαµνώδεις εκτάσεις, ενώ οι καλλιέργειες, κατοικήσιµες περιοχές 
και άλλες δραστηριότητες καλύπτουν το κατώτερο τµήµα της. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος STAR έγιναν τρεις δειγµατοληψίες (καλοκαίρι, χειµώνας & άνοιξη), µε την 
µεθοδολογία AQEM/STAR σε δύο σταθµούς Α και Β, όπου απέχουν από τις πηγές 13,1 km 
και 14,6 km αντίστοιχα ο καθένας. Η µεθοδολογία AQEM/STAR βασίζεται στη λήψη 
δειγµάτων βένθους από τα ευρισκόµενα ενδιαιτήµατα (βιοτικά και αβιοτικά) αναλογικά µε 
την κάλυψή τους σε µήκος 100 m του ποταµού. Εν συνεχεία, όλα τα δεδοµένα του 
πρωτοκόλλου εργασιών AQEM (130 παράµετροι) καθώς και τα δεδοµένα του ζωοβένθους 
καταχωρήθηκαν στο Πρόγραµµα ASTERICS (AQEM-STAR Ecological Assessment 
Classification System), όπου και έγινε επεξεργασία των εξαγχθέντων από αυτό διαφόρων 
Ευρωπαϊκών βιοτικών δεικτών και οικολογικών πληροφοριών. Από τα αποτελέσµατα της 
συλλεχθείσας βενθικής πανίδας είναι εµφανές ότι ο σταθµός Α παρουσιάζει σε όλες τις 
δειγµατοληψίες µεγαλύτερο αριθµό ειδών. Τα ευαίσθητα είδη εµφανίζουν µικρή υπεροχή 
στον σταθµό Α, ενώ ανθεκτικά στην ρύπανση είδη (π.χ. Lumbriculus sp. και Nais sp.) 
ευρέθησαν σε µικρούς αριθµούς στον σταθµό Β. Επίσης, στον ίδιο σταθµό, είναι 
αξιοσηµείωτη η µεγάλη αφθονία των Gammarus spp. σε όλες τις περιόδους δειγµατοληψιών, 
κάτι τι οποίο δεν συµβαίνει στον Α σταθµό, λόγω της απουσίας φυτικού υποστρώµατος. 
Παρά τον ασβεστολιθικό χαρακτήρα της περιοχής και τα κατάλληλα για Μαλάκια 
ενδιαιτήµατα, συλλέχθηκαν µόνο ελάχιστα άτοµα δύο ειδών (Ancylus sp. και Planorbis sp.). 
Επίσης, η σύνθεση και αφθονία των ∆ιπτέρων είναι σχετικά χαµηλή, όπου υπερέχουν 
ελαφρώς είδη των οικογενειών Chironomidae, Psychodidae και Limoniidae. Όσον αφορά στα 
Εφηµερόπτερα, Πλεκόπτερα και Τριχόπτερα (EPT – taxa) η σύνθεση και αφθονία των είναι 
µεγαλύτερες στον σταθµό Α. Από τις άλλες οµάδες, τα Ετερόπτερα (Notonecta sp.), οι 
υδρόβιες αράχνες (Hydrachnidia) καθώς και διάφορα είδη οικογενειών των Κολεοπτέρων 
(Dryops sp., Dytiscus sp., Elmis sp. και Hydraena sp.) ευρέθησαν µόνο στον σταθµό Α, ενώ 
στον σταθµό Β συλλέχθηκαν ελάχιστα άτοµα των ειδών Dryops sp., και Elmis sp.. Η 
εφαρµογή διαφόρων βιοτικών δεικτών (BMG, BMWP, ASPT, IBE, BBI, PERLA, DSFI, 
Portuguese Index), δεικτών ποικιλότητας (Simpson, Shannon-Wiener και Margalef), καθώς 
και αρκετών οικολογικών πληροφοριών (τροφικοί και κινητικοί τύποι βένθους, σχέσεις 
βένθους µε µικροενδιαιτήµατα και τύπους ροών κ.ά.) έδειξαν σε συνδυασµό µε τις 
φυσικοχηµικές παραµέτρους και µε την εφαρµογή του River Habitat Survey (εκτίµηση του 
φυσικού χαρακτήρα του ποταµού) ότι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας 
2000/60/EC, ο σταθµός Α είναι σε υψηλή οικολογική κατάσταση, ενώ ο σταθµός Β καλή – 
µέτρια κατάσταση. 
 

ECOLOGICAL ASSESSMENT OF GORGOPOTAMOS RIVER 
(CENTRAL GREECE) WITH THE USE OF BENTHIC FAUNA 

 
Gritzalis K., I. Karaouzas & N. Skoulikidis 
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H.C.M.R. – Institute of Inland Waters, 46.7 km Athens - Sounion Av., 19013, Anavyssos, 

Attica, Greece 
 

Gorgopotamos River is a small river in terms of length (ca 16.7 km) and a tributary of 
Spercheios River. Its small calcareous river basin (ca 50 km²) possesses steep slopes 
especially in its upper part where it is mainly covered by forests, macchie and bush lands. 
In contrast, croplands, urban domestic sites cover the lower part of the basin at a lesser 
extent where numerous anthropogenic activities take place. Within the framework of the 
EU-program STAR two sampling sites were selected (13.1 km and 14.6 km away from 
source, A and B respectively) and macroinvertebrate sampling was conducted at three 
seasonal periods (summer, winter and spring) at each site. Sampling was performed with 
the AQEM/STAR methodology, which is based on microhabitat sampling according to 
their coverage percentage along 100 m length of a river. A site protocol that includes 130 
abiotic and biotic parameters was completed and the collected macroinvertebrate taxa 
were identified. All data were inserted into the ASTERICS software (AQEM-STAR 
Ecological Assessment Classification System) to obtain several European biotic indices and 
ecological information. From the results of the collected macroinvertebrate fauna it 
becomes evident that site A has a greater number of species diversity at all seasons. 
Pollution sensitive species were greater in site A, where pollution tolerant species 
(Lumbriculus sp. and Nais sp.) were found in small numbers in site B. In addition, 
Gammarus spp. were noticeably dominant during all sampling periods at site B. That, 
however was not the case at site A, due to the absence of vegetative substrate. Despite 
the calcareous nature of the area and appropriateness of the habitats for Mollusks, only 
two species (Ancylus sp. and Planorbis sp.) were collected with a limited number of 
individuals. Moreover, the abundance and diversity of the Diptera class is relatively small, 
where species of the Chironomidae, Psychodidae and Limoniidae families dominate. As far 
as the EPT taxa (Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera) are concerned, these were 
greater at site A with regard to both abundance and diversity. Other classes like 
Heteroptera (Notonecta sp.), aquatic spiders (Hydrachnidia) as well as several species of 
the Coleoptera class (Dryops sp., Dytiscus sp., Elmis sp. and Hydraena sp.) were collected 
only at site A, whereas at site B few individuals of Dryops sp. and Elmis sp. were found. 
The application of several biotic indices (BMG, BMWP, ASPT, IBE, BBI, PERLA, DSFI, 
Portuguese Index), diversity indices (Simpson, Shannon-Wiener and Margalef) and 
numerous ecological information (feeding and locomotion types, relation of benthos and 
microhabitats, water flow types, etc.) showed, in combination with the physicochemical 
parameters and application of River Habitat Survey (evaluation of the physical character 
of the river), that site A can be classified as high quality waters, while site B as good-
moderate quality waters, in accordance with the demands of the Directive 2000/60/EC.     



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Πρακτικά 27ου Επιστηµονικού Συνεδρίου, Ναύπλιο, Μάιος 2005 

 

65

∆ΟΜΗ και ΣΥΝΘΕΣΗ ΒΙΟΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΒΕΝΘΙΚΗΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ ΣΕ 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΤΑΦΡΟΥΣ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑ- 

ΒΥΘΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ Π. ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ). 
 

Γκρίτζαλης Κ.Χ., Νταουλάς Χ. & Ι. Καραούζας 
 

ΕΛΚΕΘΕ-Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, 46,7 χλµ. Αθηνών – Σουνίου, 190 13 Ανάβυσσος 
 
Η έρευνα των υδρόβιων µακροασπονδύλων στην Ελλάδα σε σχέση µε τους διαφόρους τύπων 
ενδιαιτηµάτων και ρύπων έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Όµως, οι γνώσεις 
σχετικά µε την δοµή και σύνθεση των βιοκοινωνιών της βενθικής πανίδας σε τεχνητές 
τάφρους και επιφανειακές αλλουβιακές καταβυθίσεις είναι περιορισµένες. Σε µελέτες οι 
οποίες έγιναν για την προστασία του ενδηµικού ψαριού Pungitius hellenicus (S.) 
(Ελληνοπυγόστεος), στην ευρύτερη περιοχή  του Σπερχειού Π., συλλέχθηκε 
µακροασπόνδυλη πανίδα σε τεχνητές τάφρους (οκτώ σταθµοί) και σε επιφανειακές 
αλλουβιακές καταβυθίσεις (δύο σταθµοί). Συγκεκριµένα, στις τεχνητές τάφρους συλλέχθηκαν 
από πλευράς Μαλακίων τα είδη Physa sp., Planorbis planorbis, Acroloxus lacustris, 
Pseudamnicola sp., Sphaerium sp. Theodoxus fluviatilis, Theodoxus sp. και Bithynia sp., 
ενώ από πλευράς Ισοπόδων και Αµφιπόδων τα είδη Asellus aquaticus και Gammarus spp. 
αντίστοιχα. Η υπεροχή σε αφθονία και ποικιλότητα των ειδών αυτών, σε σχέση µε τις άλλες 
οµάδες, οφείλεται στην ιδιαίτερα αυξηµένη ελοφυτική και υδρόβια βλάστηση και στον ήπιο 
χαρακτήρα ροής που υπήρχε στους σταθµούς δειγµατοληψίας. Παρά το µέγεθος και την 
ποικιλοµορφία της κλάσης των ∆ιπτέρων, αυτά εκπροσωπήθηκαν µόνο από λίγα είδη 
Chironomus spp., φαινόµενο ανάλογο µε εκείνο που παρατηρήθηκε και όσον αφορά στα 
Τριχόπτερα (Hydroptila sp.). Τα Οδοντόγναθα εκπροσωπήθηκαν µόνο από δύο είδη 
(Calopteryx splendens, Orthetrum cancellatum), πιθανώς λόγω της περιορισµένης για αυτά 
παρουσίας κατάλληλης τροφής, ενώ ο λιµνόφιλος χαρακτήρας των περιοχών δειγµατοληψιών 
φαίνεται να επηρεάζει την ποικιλότητα και την αφθονία των Εφηµεροπτέρων (συλλέχθηκαν 
λίγα άτοµα των ειδών Baetis rhodani, Baetis sp., Centroptilum sp. και Cloeon sp.). Τέλος, 
περιορισµένη σε αφθονία και σύνθεση θεωρείται και η κλάση των Κολεοπτέρων (λίγα άτοµα 
των ειδών Haliplus sp., Dytiscus sp. και Hydraena sp.). Όσον αφορά στην πανίδα των 
επιφανειακών αλλουβιακών καταβυθίσεων αυτή αποτελείται µόνο από Μαλάκια (Planorbis 
planorbis, Theodoxus fluviatilis) και Κολεόπτερα (Hydraena sp.). Ευαίσθητες οµάδες είναι 
σχεδόν ανύπαρκτες σε όλους τους σταθµούς, ενώ, όσον αφορά στον κυρίαρχο τύπο 
προτίµησης ενδιαιτηµάτων των µακροασπονδύλων, είναι ο φυτικός ακολουθούµενος από 
εκείνον του ειδικού οργανικού υλικού. Συνοψίζοντας, η βενθική πανίδα από πλευράς δοµής 
και σύνθεσης στη µελετηθείσα περιοχή των αλλουβιακών καταβυθίσεων είναι πάρα πολύ 
περιορισµένη, σε αντίθεση µε τις τεχνητές τάφρους. Σε αυτές, τα συλλεχθέντα είδη 
χαρακτηρίζονται για την ανθεκτικότητά τους σε τέτοιου είδους περιβάλλοντα (λεπτόκοκκο και 
νεκρό οργανικό υπόστρωµα, αφθονία φυτικών ειδών (Typha sp., Juncus sp, Phragmites 
australis κ.ά.), χαµηλή ροή, περιορισµένο εύρος τροφικής αλυσίδας καθώς και επίδραση από 
γεωργικές, κτηνοτροφικές δραστηριότητες κ.ά.).  
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STRUCTURE AND COMPOSITION OF BENTHIC FAUNA COM-
MUNITIES IN ARTIFICIAL DITCHES AND SURFACE ALLUVIAL 

PITCHES (SPERCHEIOS R. AREA, C. GREECE) 
 

Gritzalis K.C., C. Daoulas & I. Karaouzas 
Hellenic Centre for Marine Research, Institute of Inland Waters, 46.7 km Athens-Sounion 

Av. 190 13 Anavyssos, Attica, Greece  
 

Research on macroinvertebrate communities in running waters of Greece in relation to 
microhabitat preferences and pollution assessment has been developed during the recent 
years. However, the knowledge regarding the structure and composition of 
macroinvertebrate communities in artificial ditches and in surface alluvial pitches is 
limited. Studies that were conducted for the protection of the endemic fish Pungitius 
hellenicus (S.) (Hellinopygosteos) in the area of Spercheios R., macroinvertebrate species 
were collected from artificial ditches (8 sampling stations) and from surface alluvial 
pitches (2 sampling stations). In particular, the collected macroinvertebrate species of 
artificial ditches included Gastropods species such as Physa sp., Planorbis planorbis, 
Acroloxus lacustris, Pseudamnicola sp., Sphaerium sp., Theoduxus fluviatilis, Theodoxus sp. 
and Bithynia sp. Isopods and Amphipods were represented by species of Asellus 
aquaticus and Gammarus spp., respectively. The dominant abundance and diversity of 
these species is attributed to the significantly increased swamp and aquatic plant 
vegetation, as well as, to the low current velocity of the sampling sites. Out of the very 
diverse group of Diptera, only few species were present such as Chironomus spp. The 
same phenomenon occurred for Trichoptera species (e.g. Hydroptila sp.). Odonata were 
represented only by two species (Calopteryx splendens and Orthetrum cancellatum), 
possibly due to the limited food source availability, while the limnophilic character of the 
sampling sites seemed to affect the diversity and abundance of Ephemeroptera species 
(only few individuals of Baetis rhodani, Baetis sp, Centroptilum sp. and Cloeon sp. were 
collected). Finally, limited abundance was also observed in the Coleoptera class (few 
numbers of Haliplus sp., Ditiscus sp. and Hydraena sp.). As far as the fauna of surface 
alluvial pitches is concerned, this was composed only by two species of Gastropods 
(Planorbis planorbis, Theoduxus fluviatis) and by one Coleoptera species (Hydraena sp.). 
Sensitive species were almost absent from all sampling sites. The dominant habitat 
preference of the fauna was the vegetative one followed by organic matter. Overall, the 
diversity and composition of the surface alluvial pitches benthic fauna is very limited 
compared to that of the artificial ditches. In the latter, the collected species are 
characterised by their tolerant abilities to such habitats, i.e. those comprised of sand, silt 
and dead organic matter and characterised by rich vegetation (Typha sp., Juncus sp., 
Phragmites australis), slow water velocity, limited trophic chain interaction as well as 
agricultural and pasture activities.  
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ: ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΝΕ∆ΑΣ 

 
Γκρίτζαλης Κ. Χ. 

 
ΕΛΚΕΘΕ-Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων 46,7 χλµ. Αθηνών – Σουνίου, 190 13 Ανάβυσσος 

 
Το ανθρώπινο είδος οργανωµένο σε διάφορα κοινωνικά επίπεδα κατά την διάρκεια της 
ύπαρξής του στην Γη, επιδρά ποικιλοτρόπως στα διάφορα οικοσυστήµατα, ενώ, η εξάρτησή 
του από τους υδάτινους πόρους είναι πάντοτε αναγκαία. Στον Ελλαδικό χώρο πολλές 
περιοχές δέχονται αυτές τις ανθρωπογενείς πιέσεις σε διαφορετικές κλίµακες και περιόδους 
στην διάρκεια των τελευταίων χιλιετιών. Ειδικά, τις τελευταίες δεκαετίες, η αξιοποίηση των 
υδατικών πόρων για την κάλυψη αναγκών  του σύγχρονου κοινωνικού συνόλου (ύδρευση, 
ενέργεια και άρδευση), έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία ισχυρά τροποποιηµένων 
υδατικών συστηµάτων (π.χ. Π. Αχελώος, Π. Νέστος, Π. Αλιάκµονας κ.ά.). Συγχρόνως, είναι 
γενικά αποδεκτό ότι τα ποτάµια οικοσυστήµατα µεταβάλλονται στην διάρκεια του χρόνου 
από διάφορες φυσικές αιτίες (διάβρωση, ιζηµαταπόθεση, σεισµικά φαινόµενα κ.ά.). Οι 
φυσικές αυτές αιτίες µαζί µε αυτές της ανθρωπογενούς προέλευσης πιέσεις (ρύπανση, 
τροποποίηση κ.ά.) έχουν ως αποτέλεσµα την διαµόρφωση ενός φυσικού περιβάλλοντος το 
οποίο απαιτεί εφαρµογή σύγχρονων οικολογικών µεθόδων προσέγγισης και αξιολόγησης. Οι 
µέθοδοι αυτοί απαιτούνται τόσο για την εκτίµηση της οικολογικής τους κατάστασης όσο και 
για την ανασύσταση και διατήρησή τους. Έτσι, οι µέθοδοι µελέτης και οικολογικής 
αξιολόγησης ενός τοπίου ή µίας περιβαλλοντικής ενότητας, όπως είναι ένας ποταµός µε όλη 
την υδροκριτική του λεκάνη αποτελεί πεδίο έρευνας πολλών επιστηµονικών τοµέων καθώς η 
προσέγγιση αυτή γίνεται τόσο µε βιολογικά στοιχεία όσο και µε αβιοτικά. Επίσης, ο στόχος 
αυτός, µπορεί να επιτευχθεί εκτιµώντας ταυτόχρονα την ιστορική και πολιτιστική ταυτότητα 
του χώρου. Στον χρόνο, αυτή η σχέση εξάρτησης µεταξύ ανθρώπου και φυσικού 
περιβάλλοντος αποτυπώνεται όχι µόνο από ιστορικές αναφορές, και αρχαιολογικά στοιχεία, 
αλλά και από την υφιστάµενη κατάσταση του φυσικού τοπίου. 
Ο Ποταµός Νέδα φέρει το όνοµα µιας από των τροφών του ∆ία κατά τον Παυσανία (∆΄ λγ, 
1), ενώ κατά τον Στράβωνα (Η, 348) πηγάζει από πηγή την οποία δηµιούργησε η Ρέα για να 
λουσθεί µετά τον τοκετό της από την γέννηση του ∆ία. Κατά τον Victor Berard όµως, και στο 
έργο του Les Phéniciens et l’ Odyssée (1927, ΙΙ 444), το όνοµα του ποταµού αποδίδεται σε  
φοινικική προέλευση όπου σηµαίνει ‘ύδωρ εξαγνιστήριο’. Επίσης, µε το δηµιούργηµα του 
αρχιτέκτονα Ικτίνου το 430 π.Χ. Ναού του Επικούρειου Απόλλωνος στις Βάσσες, το χώρο 
της Αρχαίας Φιγαλίας κ.ά., η περιοχή της Νέδας παρουσιάζει ιδιαίτερο πολιτιστικό 
ενδιαφέρον. Ταυτοχρόνως, πρόσφατες µελέτες οι οποίες αφορούν την οικολογική ποιότητα 
των υδάτων της έγιναν µε σύγχρονες µεθόδους (γεωµορφολογικά και υδρολογικά 
χαρακτηριστικά, χρήσεις γης λεκάνης απορροής, φυσικοχηµικές παραµέτρους, ποιότητα 
ποτάµιων ενδιαιτηµάτων, βιοποικιλότητα των υδάτινων οργανισµών κ.ά.) δείχνει ότι η 
εκµετάλλευση φυσικών πόρων, και άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες εµφανίζουν τον 
χώρο σε µία ικανοποιητική κατάσταση. Αυτό όµως σηµαίνει, ότι, πρέπει να ληφθούν 
κατάλληλα µέτρα για την προστασία του από διάφορες πιέσεις, όπως και δράσεις για την 
ανασύσταση παρελθόντων τοπίων ώστε να αξιοποιηθεί οικολογικά και πολιτιστικά η περιοχή. 

ECOLOGICAL AND CULTURAL UTILIZATION OF THE 
LANDSCAPE: THE CASE OF NEDA (MESSINIA, GREECE) 



HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 
Proceedings of 27th Scientific Conference, Nafplio, May 2005 

 

68

 
Gritzalis K.C. 

 
Hellenic Centre for Marine Research, Institute of Inland Waters, 46.7 km Athens-Sounion 

Av. 190 13 Anavyssos, Attica, Greece  
 
The mankind, organized in different social levels, has had an effect on various ecosystems 
while remaining dependant upon the aquatic resources, throughout its presence on Earth. 
In the Greek region, many areas bear such anthropogenic pressures in different scales 
and periods, during the millenniums. Especially during the past decades, the aquatic 
resources exploitation for the modern social needs (water supply, energy, irrigation), has 
resulted into the creation of heavily modified aquatic systems (i.e. R. Acheloos, R. Nestos, 
R. Aliakmonas etc). In the same time it is generally acceptable that the riverine 
ecosystems, are altered during the time from various natural causes (erosion, sediment 
deposition, earthquakes etc). Those natural causes together with those of anthropogenic 
origin (pollution, modification etc), have had as result the formation of a natural 
environment where the application of modern ecological approaching and evaluation 
methods is necessary. Those methods are essential for the evaluation of the ecological 
situation and for the restoration and re-establishment of the landscape. Thus, the study 
methods and ecological evaluation of a landscape or of a environmental unit, as a river 
with its catchment area are a multidisciplinary scientific task, since this approach is based 
on biological elements together with the historical and cultural sameness of the 
landscape. Eventually, this relation of dependence between man and natural environment 
is portrayed not only by historical references and archaeological documents, but also by 
the current status of the natural landscape. 
The name of the River Neda is derived from the name of a nurse of Zeus according to 
Pausanias (∆΄ λγ, 1), while according to Stravon (H, 348) its springs were created by Rea 
as she needed to take care of her personal hygiene after the birth of Zeus. Victor Berard, 
in his work ‘Les Phéniciens et l’ Odyssée’ (1927, ΙΙ 444) states that the name Neda has 
Phoenician origin and means ‘cleansing water’. Additionally, the creation of the architect 
Ictinos (430 B.C.) temple of the Epicurean Apollo in Vasses, the ancient place of Figalia, 
etc, the Neda area exhibits rich cultural content. At the same time, recent studies 
regarding the ecological quality of its waters were undertaken by modern methods 
(geomorphological and hydrological features, land uses in catchment area, 
physicochemical parameters, biodiversity of aquatic organisms etc). The results indicate 
that the exploitation of the natural resources and other anthropogenic activities have not 
taken, so far, a serious toll upon the ecological integrity of the area. This, however, should 
translate into the conclusion that appropriate, drastic steps should be taken towards the 
area protection from various pressures, as well as the re-establishment of past landscapes 
with a focus upon the ecological and cultural development of the area. 
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗ 
ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ HSP70 ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΛΛΟΘΕΙΟΝΙΝΩΝ ΣΤΟ M. galloprovincialis 
 

Γουργού Ε., Γαϊτανάκη  Κ., Μπέης Ι.  
 

Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ 
 
Μελετήθηκε η επίδραση θερµικού στρες (υπερθερµία), έµµεσου οξειδωτικού στρες µέσω της 
αντίδρασης Fenton (Cu, χαλκός) καθώς του ψευδαργύρου (Zn) στη µεταγραφή και 
µετάφραση των γονιδίων των HSP70 και των µεταλλοθειονινών (ΜΤ) στο θαλάσσιο δίθυρο 
Mytilus galloprovincialis. Από προηγούµενες µελέτες του εργαστηρίου µας έχει διαπιστωθεί η 
επίδραση των παραπάνω συνθηκών στην ενεργοποίηση του µονοπατιού της p38-MAPK στα 
βράγχια του ζώου, η οποία φαίνεται να συνδέεται µε αντιαποπτωτικούς µηχανισµούς. Προς 
διερεύνηση της πιθανής ενεργοποίησης προστατευτικών µηχανισµών, εξετάστηκε η επαγωγή 
των mRNAs των HSP70 και ΜΤ σε θερµοκρασία 30°C για 30min, 1µΜ CuCl2 για 30min και 
50µΜ ZnCl2 για 30min, συνθήκες στις οποίες παρατηρείται µέγιστη ενεργοποίηση της p38-
MAPK. Με τη χρήση Western blotting για τη µελέτη σε επίπεδο πρωτεϊνών (HSP70) και 
RΤ-PCR  για τη µελέτη σε επίπεδο mRNA (HSP70 και MT), διαπιστώνεται ότι οι µορφές 
στρες που αναφέρθηκαν επάγουν αύξηση των επιπέδων της φωσφορυλιωµένης p38-ΜΑΡΚ, 
η οποία συνοδεύεται από αύξηση στα µετάγραφα των HSP70 και ΜΤ γονιδίων, καθώς και 
από αύξηση στα επίπεδα της ίδιας της HSP70 πρωτεϊνης. Ως εσωτερικός µάρτυρας στο RT-
PCR χρησιµοποιήθηκε το µετάγραφο του γονιδίου της β-ακτίνης. Με βάση τα στοιχεία αυτά 
προτείνεται ότι η ενεργοποίηση της p38-MAPK πιθανόν να σχετίζεται µε την ενεργοποίηση 
αντιαποπτωτικών µηχανισµών στον ιστό των βραγχίων, κάτω από τις εξεταζόµενες συνθήκες 
στρες. Σε περαιτέρω µελέτες κρίνεται σκόπιµο να διερευνηθεί η πιθανή επαγωγή των 
γονιδίων αυτών υπό την επίδραση άλλων βαρέων µετάλλων και άλλων στρεσογόνων 
συνθηκών, καθώς και ο µηχανισµός συσχέτισης του µονοπατιού της p38-MAPK µε την 
επαγωγή των HSP70 και ΜΤ. 

 
 

Η έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από το Εµπειρίκειο Ίδρυµα Αθηνών 
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THE EFFECT OF OXIDATIVE AND THERMAL STRESS ON 
TRANSCRIPTION AND TRANSLATION OF HSP70 AND 

METALLOTHIONEINS (MT) GENES OF M. galloprovincialis. 
 

Gourgou E., Gaitanaki C., Beis I. 
 

Department of Animal and Human Physiology, School of Biology, UOA 
 
We have studied the effect of thermal stress (hyperthermia), indirect oxidative stress via 
Fenton’s reaction (Cu, copper) and zinc (Zn) on transcription and translation of HSP70 
and metallothioneins (MT) genes of the marine bivalve Mytilus galloprovincialis. Previous 
studies in our laboratory have shown the effects of the above-mentioned treatments on 
the activation of the p38-MAPK pathway in the gill tissue of the animal. This activation 
seems to be associated with antiapoptotic processes. In order to clarify the possible 
activation of protective pathways, the induction of HSP70 and MT genes has been tested 
under 30°C for 30min, 1µΜ CuCl2 for 30min and 50µΜ ZnCl2 for 30min, conditions that 
induce maximum activation of p38-MAPK. Using Western blotting analysis to study gene 
products (HSP70) and RT-PCR to study respective mRNAs (HSP70 and MT) the 
previously shown activation of p38-MAPK seems to be escorted by an increase of the 
HSP70 and MT transcripts as well as an increase of the HSP70 protein levels. The 
internal standard used in the RT-PCR, was the β-actin transcript. Considering these results, 
it is suggested that p38-MAPK activation may be related to the induction of antiapoptotic 
mechanisms in the gill tissue, as far as it concerns these conditions. In the future, the 
possible induction of HSP70 and MT genes under other stressful conditions will be 
investigated, as well as the exact involvement of p38-MAPK pathway in the induction of 
these genes.  

 
 

This study was funded by a grant from the Empeirikeion Foundation of Athens 
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΠΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΩΝ Β-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

 
∆ηµητριάδης Α.2, Καράµπαµπα Φ.1, Μπουσίου Μ.1, Παπασιδέρη Ι.Σ.2,  

Λουτράδη-Αναγνώστου Α.1 
 

1Μονάδα Προγεννητικής ∆ιάγνωσης Κέντρου Μεσογειακής Αναιµίας Π.Γ.Ν.Α. ‘Λαϊκό’, 
Αθήνα 11526. 2Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 15701.  
 
Η β–Μεσογειακή Αναιµία (β-ΜΑ) αποτελεί ένα από τα συχνότερα κληρονοµικά νοσήµατα 
στη χώρα µας. Χαρακτηρίζεται από µειωµένη (β+), ή πλήρη απουσία (β0) της σύνθεσης της 
β αιµοσφαιρινικής αλυσίδας. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσµα τη δυσαναλογία 
σύνθεσης µεταξύ α και β αλυσίδας, η οποία είναι και υπεύθυνη για τον κλινικό φαινότυπο. Η 
µοριακή της βάση εµφανίζει εξαιρετικά µεγάλη ποικιλοµορφία. Περισσότερες από 130 
µεταλλαγές β-ΜΑ έχουν µέχρι σήµερα περιγραφεί και αυτή η γενετική ετερογένεια είναι ο 
λόγος για τον οποίο εµφανίζεται τεράστια ποικιλία στη βαρύτητα της κλινικής έκφρασης του 
νοσήµατος. Στον Ελλαδικό χώρο έχουν βρεθεί περισσότερες από 30 σηµειακές µεταλλάξεις 
και ελλείψεις που ευθύνονται για την εµφάνιση του συνδρόµου. 
Στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν δέκα φορείς β-ΜΑ στους οποίους οι υποκείµενες 
µεταλλαγές παραµένουν αδιευκρίνιστες, δεδοµένου ότι έχουν αποκλειστεί όλες οι γνωστές, 
για τον ελληνικό πληθυσµό, µεταλλαγές. Για τη µελέτη των δειγµάτων χρησιµοποιήθηκαν 
τεχνικές µοριακής βιολογίας, όπως η αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης (PCR), η 
ηλεκτροφόρηση πηκτώµατος σε κλίση αποδιατακτικού παράγοντα (DGGE), η ανίχνευση 
µεταλλαγών µε τη χρήση του πακέτου Bio-Rad BeTha Gene 1, η ανίχνευση µεταλλαγών µε 
τη χρήση του πακέτου ViennaLab β-globin StripAssay, η ανάλυση της πρωτοδιάταξης του 
DNA και η άµεση αποκάλυψη σηµειακών αντικαταστάσεων ή µικρών ελλείψεων γενετικού 
υλικού µε υβριδισµό µε ειδικά αλληλόµορφα ολιγονουκλεοτίδια, µε σκοπό τον προσδιορισµό 
της θέσης των πιθανών µεταλλαγών και την τελική ταυτοποίησή τους. Η ανάλυση έδειξε την 
ύπαρξη των µεταλλαγών IVS I-5 (G σε Τ), polyA Κουρδικού τύπου (ΑΑΤΑΑΑ σε ΑΑΤΑΑG), 
IVS I-2 (T σε C) (δύο ασθενείς), +1536 (Α σε G), και β129 (G σε Τ), καθώς και των 
πολυµορφισµών IVS I-108 (T σε C), IVS I-91 (C σε Τ) (δύο ασθενείς) και IVS I-85 (T σε C). Η 
σηµασία της ταυτοποίησης αυτής είναι µεγάλη παρά το γεγονός ότι αφορά σε σπάνιες 
µεταλλαγές. Η ταυτοποίησή τους δίνει την δυνατότητα σε ζευγάρια που τις φέρουν να 
τεκνοποιήσουν και να υποβληθούν σε προγεννητικό έλεγχο στο δεύτερο µήνα της κύησης 
(10-12 εβδοµάδα), αποκτώντας µε τον τρόπο αυτό υγιείς απογόνους. Επιπλέον, η εργασία 
συµβάλλει σηµαντικά στην πρόοδο της γνώσης σχετικά µε τη µοριακή βάση του νοσήµατος 
στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσµίως. 
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1Unit of Prenatal Diagnosis, National Centre of Thalassemias, “Laikon” General Hospital, 
Athens 11526. 2Dept. Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University Athens, 

Athens 15701. 
 
The β–Thalassemia (β-Thal) constitutes one of the most frequent hereditary diseases in 
our country. It is characterized by decreased composition (β+), or complete absence (β0) 
of composition of the β globin chain. This situation results in α and β globin chains 
imbalance, which is also responsible for the clinical phenotype. At the molecular level β-
Thal is characterized by heterogeneity. More than 130 mutations resulting in β-Thal have 
been described up to date and are responsible for the whole phenotypic spectrum. In 
Greece, there have been found more than 30 nucleotide mutations and deletions that are 
accountable for the appearance of the syndrome.  
In this thesis we studied ten β-Thalassemia carriers to whom the responsible mutations 
remain indefinable, since all the known mutations for the Greek population had been 
excluded. For the study of samples we used techniques of molecular biology, like the 
Polymerase Chain Reaction (PCR), the Denaturing Gradient Gel Electrophoresis (DGGE), 
the detection of mutations with the use of kit Bio-Rad BeTha Gene 1, the detection of 
mutations with the use of kit ViennaLab b-globin StripAssay, the DNA sequencing and the 
detection of nucleotide mutations or small deletions by hybridisation with Allele Specific 
Oligonucleotide (ASO) probes, aiming that we will be able to determine the possible 
mutations. The analysis showed the existence of mutations IVS I-5 (G to T), polyA Kurdish 
type (AATAAA to AATAAG), IVS I-2 (T to C) (two samples), +1536 (A to G), and β129 (G 
to T), as well as polymorphisms IVS I-108 (T to C), IVS I-91 (C to T) (two samples) and IVS 
I-85 (T to C). The importance of this identification is major despite the fact that it 
concerns in infrequent transformations. Their identification gives the ability in pairs having 
β-Thalassemia mutations to bear children and to be submitted in prenatal diagnosis in 
the second month of gestation (10-12 week), acquiring healthy descendants. Moreover, the 
work contributes considerably in the cultivation of knowledge of the molecular basis of this 
syndrome, not only in Greece, but also worldwide.  
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ HARP KΑΙ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ P10 ΣΕ  

PC3 ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 
 

∆ιαµαντοπούλου Ζ. 1,  Courty J. 2, και Κατσώρης Π. 1 
 

1Εργαστήριο Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστηµίου Πατρών. 
2Laboratoire de Recherche sur la Croisssance Cellulaire, la Réparation et la Régénération 

Tissulaires, CNRS UMR 7149, Université Paris XII, France. 
 
Η HARP (Heparin Affin Regulatory Peptide) αποτελεί ένα νέο αυξητικό παράγοντα 
µοριακού βάρους 18kDa, µε µεγάλη συγγένεια για την ηπαρίνη. Παρουσιάζει ποικίλες 
βιολογικές δράσεις, µεταξύ των οποίων είναι η µιτογόνος και η αγγειογενετική –τόσο σε 
κύτταρα πρωτογενών καλλιεργειών όσο και κυτταρικών σειρών- διαδικασίες που εµπλέκονται 
άµεσα µε την καρκινογένεση. 
Στην παρούσα εργασία µελετήσαµε τη βιολογική δράση της HARP, καθώς και ενός 
συνθετικού δεκαπεπτιδίου της (P10), σε κύτταρα της καρκινικής κυτταρικής σειράς 
ανθρώπινου προστάτη, PC3. Το πεπτίδιο P10 αποτελεί τµήµα του καρβοξυτελικού άκρου της 
HARP που είναι υπεύθυνο για τη µιτογόνο δράση του µορίου και συγκεκριµένα αντιστοιχεί 
στα αµινοξέα 122-131. 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η HARP επάγει τον πολλαπλασιασµό και την προσκόλληση των 
συγκεκριµένων κυττάρων µε δοσοεξαρτώµενο τρόπο, ενώ το πεπτίδιο P10 βρέθηκε ότι έχει 
αντίθετη δράση, καταστέλλοντας, µε δοδοεξαρτώµενο επίσης τρόπο, τον πολλαπλασιασµό και 
την προσκόλληση των κυττάρων αυτών. Βιβλιογραφικά, έχει αναφερθεί ότι η βιολογική δράση 
της HARP ασκείται µετά από πρόσδεσή της σε υποδοχείς, όπως ο ALK και ο RPTPβ/ζ. Μετά 
από αποµόνωση ολικού RNA και RT-PCR µε ειδικές εναρκτήριες αλληλουχίες, πιστοποιήσαµε 
την ύπαρξη των υποδοχέων αυτών στα PC3 κύτταρα. Επίσης µε ανοσοστύπωµα και χρήση 
ειδικών αντισωµάτων, µελετήσαµε την ενεργοποίηση των κινασών SRC, FAK και ERK1/2, που 
από προηγούµενες µελέτες µας είχε φανεί ότι εµπλέκονται στη µεταγωγή σήµατος της 
HARP σε πρωτογενείς καλλιέργειες κυττάρων HUVEC.      
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HARP (Heparin Affin Regulatory Peptide) is a 18kDa growth factor with high affinity for 
heparin. HARP displays many biological actions, including mitogenic for a wide variety of 
cells. Moreover it can function as an angiogenic factor during tumor growth and 
carcinogenesis. 
In the present work we investigated the biological action of HARP and its synthetic 
peptide P10 on PC3 cells, cell line derived from human prostate cancer. This peptide 
corresponds to the carboxyl-terminal of HARP (residues 122-131), which seems to be 
associated with its mitogenic activity. 
The results suggest that HARP induces cell adhesion and has a concentration dependent 
mitogenic effect on PC3 cells. In contrast to HARP, P10 inhibits adhesion and proliferation 
of these cells. From previous results it is known that ALK and RPTPβ/ζ have been 
identified as receptors for HARP. After total RNA extraction and RT-PCR with specific 
primers, it was revealed that PC3 cells express ALK and  RPTPβ/ζ. Finally, with Western 
blot analysis we studied the activation of SRC, FAK and ERK1/2 kinases, which -from 
previous studies in HUVEC cells- is known that take part in signal transduction of HARP.  
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ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΜΦΟΚΥΤ-ΤΑΡΩΝ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ HIV ΝΟΣΟΥ. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ 

CD8 ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 
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Η συνδυασµένη αντιρετροϊκή αγωγή (ΗΑΑRT) έχει αλλάξει δραστικά τη θεραπευτική 
προσέγγιση της λοίµωξης HIV, αφού έχει ως αποτέλεσµα την ελάττωση του ιικού φορτίου 
(Ι.Φ.) τόσο στο περιφερικό αίµα όσο και στο λεµφικό ιστό καθώς και την αύξηση των CD4+ 
Τ λεµφοκυττάρων. Όµως παρά την ισχυρή δράση των αντιρετροϊκών φαρµάκων, σε ένα 
µεγάλο ποσοστό έχουµε αποτυχία της αντιρετροϊκής αγωγής, ιδιαίτερα σε ασθενείς 
προχωρηµένου σταδίου. Σηµαντικός παράγοντας στην αποτυχία της ΗΑΑRT είναι η 
συµµετοχή του ανοσιακού συστήµατος των ασθενών. Σκοπός µας ήταν η µελέτη µε 
κυτταροµετρία ροής, υποπληθυσµών των CD8+ T λεµφοκυττάρων σε σχέση µε τη σύγχρονη 
έκφραση των δεικτών ενεργοποίησης CD38 και HLA-DR (MoAbs BD) σε 18 HIV(+) µη 
προθεραπευµένα άτοµα, πριν και 1 µήνα µετά τη χορήγηση ΗΑΑRT. Οι ασθενείς χωρίστηκαν 
σε 2 οµάδες: η Α οµάδα (8 άτοµα) παρουσίασε απότυχία ΗΑΑRT (πτώση Ι.Φ.<1 log σε 1 
µήνα), ενώ η Β οµάδα (10 άτοµα ίδιου σταδίου µε παρόµοια ποσοστά CD4+ Τ κυττάρων) 
είχε πλήρη επιτυχία στην ΗΑΑRT. Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι: στην Α οµάδα το % 
ποσοστό έκφρασης HLA-DR στα CD8+ Τ λεµφοκύτταρα παρου-σίασε στατιστικά σηµαντική 
αύξηση µετά τη χορήγηση HAART (54±6% πριν έναντι 78±12% µετά HAART, ρ=0,02). 
Στην ίδια οµάδα παρατη-ρήθηκε ανάλογη αύξηση του % ποσοστού συνέκφρασης HLA-
DR/CD38 στα CD8+ Τ λεµφοκύτταρα (48±6% πριν έναντι 72±12% µετά HAART, ρ=0,03). 
Αντίθετα, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς την % έκφραση των 
HLA-DR και την συνέκφραση HLA-DR/CD38 στα CD8+ Τ κύτταρα της οµάδας Β, ούτε του 
µορίου CD38 στα CD8+ Τ κύτταρα και των δύο οµάδων. Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι η 
ελάττωση των δεικτών CD38 και HLA-DR στα CD8+ Τ κύτταρα είναι δείκτης 
αποτελεσµατικής δράσης της HAART και οι δείκτες αυτοί µπορούν να µετρηθούν 1 µήνα 
µετά τη χορήγηση της θεραπείας. 
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Combined antiretroviral treatment (ΗΑΑRT) has drastically changed the therapeutic 
approach of HIV infection, since it results in the reduction of viral load (V.L.) both, in the 
peripheral blood and in lymphatic tissues of the patients, as well as to the increase of 
CD4+ T lymphocytes. However, despite the high efficacy of antiretroviral drugs, a 
significant percentage of HAART failure is noticed, particularly in patients at advanced 
stages of the disease. An important factor for HAART failure is malfunctioning of the 
patients’ immune system. Our aim was to study using flow cytometry analysis, the 
simultaneous expression of the activating markers CD38 and HLA-DR (MoAbs BD) on 
the CD8+ lymphocyte subpopulation of 18 HIV (+) non-pretreated patients, before and 
one month after HAART administration. Patients were assigned into 2 groups: group A (8 
individuals) presented HAART failure (VL decrease<1 log over 1 month) and group B (10 
individuals with comparable CD4+ T cell counts), who were successfully treated with 
HAART. Our results showed that patients of group A presented a statistically significant 
increase in the % expression of HLA-DR on CD8+ T cells after HAART administration 
(54±6% before versus 78±12 after HAART; p=0.02). The same group presented similar 
increase in the % of coexpression of HLA-DR/CD38 on CD8+ T cells (48±6 before versus 
72±12 after HAART; p=0.03). On the contrary, no statistically significant changes in % 
expression of HLA-DR, co expression of HLA-DR/CD38 on CD8+ T cells of group B 
patients or of the marker CD38 on CD8+ T cells of both groups, were observed. Taken 
altogether, the decrease of the two surface markers CD38 and HLA-DR on CD8+ T cells 
can be use as an indicator of HAART efficacy and these specific markers can be detected 
1 month after therapy administration. 
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Η έκφραση πρωτεϊνών σε µαζική κλίµακα είναι βασικός παράγοντας ανάπτυξης πολλαπλών 
εφαρµογών στη µεταγενωµική εποχή. Εργαλεία έκφρασης προερχόµενα από ποικίλα 
βιολογικά συστήµατα, από ιούς µέχρι θηλαστικά, βρίσκονται σε χρήση από ερευνητικά 
εργαστήρια και βιοµηχανίες για να επιτευχθεί αποτελεσµατική έκφραση ανασυνδυασµέ-νων 
πρωτεϊνών. Εξέχουσα θέση κατέχουν συστήµατα έκφρασης σε κύτταρα εντόµων, τα οποία 
εµφανίζουν ορισµένα πλεονεκτήµατα που τα καθιστούν κατάλληλα όχι µόνο για εφαρµογές 
σχετιζόµενες µε έντοµα αλλά και για την παραγωγή θεραπευτικών πρωτεϊνών και την 
ανάπτυξη δοκιµασιών βιοενεργότητας για την ανίχνευση φαρµακευτικών ουσιών.  
Έχουµε αναπτύξει ένα πολυτµηµατικό σύστηµα έκφρασης µε συνιστώσες που προέρχονται 
από ένα έντοµο και έναν εντοµοϊό. Αυτές περιλαµβάνουν έναν υποκινητή του µεταξοσκώληκα 
Bombyx mori που επάγει συστατική έκφραση σε κύτταρα λεπιδοπτέρων εντόµων, έναν 
ενισχυτή από τον πυρηνικό πολυεδρικό ιό του µεταξοσκώληκα (B. mori nuclear polyhedrosis 
virus - BmNPV) και µια πρωτεΐνη trans-ενεργοποίησης του BmNPV. Συνδυαζόµενα, τα δύο 
τελευταία στοιχεία παρέχουν αύξηση του ενδογενούς επιπέδου έκφρασης κατά 5000 φορές. 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουµε εφαρµογές του συστήµατος έκφρασης που αφορούν 
την παραγωγή πρωτεϊνών που εκκρίνονται ή αγκυροβολούν στην πλασµατική µεµβράνη είτε 
στην αυθεντική τους µορφή είτε σε εκδοχές που περιέχουν καρβοξυτελικές σηµάνσεις για 
εύκολη ανίχνευση και καθαρισµό. Τα παραδείγµατα που παρουσιάζονται περιλαµβάνουν την 
πρώτη αναφερόµενη περίπτωση ιικού αναστολέα πρωτεασών κυστεΐνης της υπεροικογένειας 
των συστατινών, µια πρωτεΐνη που υποβοηθά τη µόλυνση από µπακουλοϊούς και το ρυθµό 
αντιγραφής τους, αρκετές πρωτεΐνες δέσµευσης οσµών του κουνουπιού και δύο πρωτεΐνες 
θηλαστικών µε εν δυνάµει θεραπευτική αξία. Περιλαµβάνουν επίσης περιπτώσεις δοκιµασιών 
ανίχνευσης υψηλής ευκρίνειας για την ταχεία ανίχνευση µιµητικών συνδετών για 
συγκεκριµένες τάξεις υποδοχέων µεταζώων.   
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High-throughput protein expression is an essential factor for the development of multiple 
applications in the post-genomic era. Expression tools derived from biological systems 
ranging from viruses to mammals are currently used by research and industrial 
laboratories in order to obtain efficient recombinant protein expression. Prominent 
amongst them are insect cell-based expression systems, which exhibit a number of 
advantages making them suitable not only for insect-related applications but also for 
therapeutic protein production and development of bioactivity assays for drug discovery 
purposes.  
We have developed a modular expression system with components derived from an 
insect and an insect virus. These include a promoter from the silkworm Bombyx mori that 
drives constitutive expression in lepidopteran insect cells, an enhancer from the B. mori 
nuclear polyhedrosis virus (BmNPV) and a BmNPV trans-activator protein. In combination, 
the latter two elements afford a 5000-fold increase in native expression levels. 
Here we present applications of the expression system related to the production of 
secreted and plasma membrane-anchored proteins either in their authentic form or in 
versions containing C-terminal tags for easy detection and purification. The examples to 
be presented include the first reported case of a viral cysteine protease inhibitor of the 
cystatin superfamily, a protein that promotes baculovirus infection and replication rates, 
several mosquito odorant-binding proteins and two mammalian proteins with potential 
therapeutic value. They also include cases of high throughput screening assays for fast 
detection of ligand mimetics for specific classes of metazoan receptors.   
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ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (HGEC) ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α 
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Τα διαφοροποιηµένα επιθηλιακά κύτταρα του νεφρικού αγγειώδους σπειράµατος, 
ονοµάζονται ποδοκύτταρα και διαθέτουν ποδοειδείς προεκβολές οι οποίες αλληλεµπλέκονται 
δηµιουργώντας τις σχισµές διήθησης. Η άνω επιφάνεια των ποδοειδών προεκβολών 
καλύπτεται από έναν ανιονικό γλυκοκάλυκα, σηµαντικό συστατικό του οποίου είναι µία 
σιαλοπρωτείνη, η οποία ονοµάστηκε πρωτεΐνη οµοιάζουσα της ποδοκαλυκίνης (Podocalyxin-
Like Protein: PCLP).  
Ο βασικός ερευνητικός µας στόχος είναι η µελέτη της ρύθµισης της έκφρασης της PCLP. Η 
µελέτη των παραγόντων που ελέγχουν και πιθανώς επάγουν την έκφραση της PCLP 
διερευνήθηκε κατά τη µετάβαση των HGEC από υψηλά επίπεδα γλυκόζης (25mM), 
συνθήκες στις οποίες δεν εκφράζεται η PCLP, σε φυσιολογικά επίπεδα (5mM). Τα 
αποτελέσµατα των ανωτέρω µελετών έδειξαν τα ακόλουθα στοιχεία: H έκφραση της PCLP 
δεν επανεµφανίζεται στα HGEC ακόµα και µετά από µακρόχρονη καλλιέργεια παρουσία 
φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης. Η καταστολή της έκφρασης της PCLP είναι µη 
αναστρέψιµη τόσο σε επίπεδο πρωτεϊνικής όσο και σε επίπεδο γονιδιακής έκφρασης. Στη 
συνέχεια ακολουθήθηκε µελέτη του WT1, που αποτελεί το µεταγραφικό παράγοντα της 
PCLP. Παρατηρήσαµε ότι η έκφραση του WT1 δεν µεταβάλλεται παρουσία υψηλών 
συγκεντρώσεων γλυκόζης. Κατά συνέπεια η απώλεια έκφρασης της ποδοκαλυκίνης δεν 
συνοδεύεται από µείωση της έκφρασης του µεταγραφικού της παράγοντα WT1. Ακολούθως 
διερευνήσαµε τη δυνατότητα του WT1 να σχηµατίσει λειτουργικά σύµπλοκα µε άλλους 
µεταγραφικούς παράγοντες όπως η p53 η οποία έχει δειχθεί ότι καταστέλλει την έκφραση 
της ποδοκαλυκίνης. Παρατηρήσαµε ότι η p53 εκφράζεται στα HGEC σε υψηλά επίπεδα 
τόσο παρουσία 5mM όσο και 25mM γλυκόζης. Παράλληλα η p53 σχηµατίζει λειτουργικό 
σύµπλοκο µε τον WT1 στα HGEC τόσο παρουσία χαµηλής όσο και υψηλής γλυκόζης αλλά η 
πρόσδεσή της στον WT1 µεταβάλλεται κατά 30% σε συνθήκες υψηλής γλυκόζης. Ανάλογες 
µεταβολές έχουν σηµειωθεί και σε καρκινικά κύτταρα. Μέχρι την παρούσα φάση, έχουµε 
δείξει ότι  η χρόνια έκθεση των ποδοκυττάρων σε υψηλά επίπεδα γλυκόζης, όπως συµβαίνει 
στην περίπτωση του διαβήτη, έχει σαν αποτέλεσµα την πιθανή αποσιώπηση του γονιδίου της 
PCLP µε αποτέλεσµα την αποκόλληση των ποδοκυττάρων. Επιπροσθέτως, δείξαµε ότι το 
γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται σε πιθανή δηµιουργία συµπλόκων µεταξύ του 
µεταγραφικού παράγοντα της PCLP και άλλων παραγόντων (όπως η p53), γεγονός που 
ενδέχεται να µεταβάλλει τη µεταγραφική ικανότητα του WT1.  
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Visceral glomerular epithelial cells or podocytes have a unique and complex cellular 
organization. Podocytes with their foot processes and the interconnecting slit diaphragm 
constitute the last cellular barrier to glomerular permeability and changes of their shape 
are the target in many glomerular diseases. A major cell surface antiadhesin, which 
naturally exists on renal glomerular epithelial cells, podocalyxin (PCLP), represents a 
differentiation marker for the glomerular epithelium, which is responsible for the formation 
and preservation of the foot-like processes and filtration slits of podocytes.  
Our main interest involves the investigation of the molecular mechanisms that regulate 
the expression of podocalyxin under physiological (low) (5mM) and non-physiological 
(high) (25mM) glucose levels. HGEC permanently cultured in the presence of high glucose 
levels exhibit very low PCLP protein levels compared to HGEC cultured permanently in 
the presence of low (normal) glucose levels. The levels of PCLP do not reach normal 
expression levels even after 18 weeks of culturing in the presence of 5mM glucose. WT1 is 
a tumor suppressor gene, associated with specific defects in glomeruli. Furthermore, 
binding of WT1 to conserved elements within the PCLP gene promoter results in potent 
transcriptional activation. In the adult kidney, WT1 is expressed in the podocytes, 
suggesting an important role for WT1 in the functioning of these cells.  Therefore, we 
investigated the expression levels of WT1. We showed that WT1 protein levels were not 
altered in the presence of high glucose levels, suggesting that the WT1-mediated 
regulation of PCLP expression is not due to alterations of WT1 protein levels. In view of 
the fact that p53 can alter the transcription regulatory activity of WT1 we investigated 
WT1 and p53 association, under low and high glucose levels. Our results showed that the 
association between WT1 and p53 is altered by a factor 0f 30% in HGEC cultured in the 
presence of high glucose levels compared to low (normal) glucose levels, suggesting that 
this association may act as a negative regulator of PCLP expression, or may alter the 
WT1-mediated transactivation of the PCLP gene. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ NUCKS ΣΤΟ ΛΕΠΙ∆ΟΠΤΕΡΟ ΕΝΤΟΜΟ 
Plodia interpunctella 

 
∆ρόσος Γ.1, Α. Γεωργούλης1, Κ. Παλιούρα1, Α.C. Ostvold2, Θ. Παταργιάς1, 

Αλεπόρου-Μαρίνου Β.1 
 

1Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας 
2Department of Medical Biochemistry, University of Oslo, Norway 

 
Η πρωτεΐνη NUCKS (NUclear, Casein Kinase and cyclin-dependent kinase Substrate) είναι 
µια έντονα φωσφορυλιωµένη πυρηνική πρωτεΐνη. H αµινοξική της σύσταση είναι παρόµοια µε 
αυτή των πρωτεϊνών της οικογένειας HMG B. Η NUCKS φωσφορυλιώνεται από κινάσες 
όπως η cyclic AMP-dependent πρωτεϊνική κινάση, η calcium/calmodulin-dependent 
πρωτεϊνική κινάση II και η calcium/phospholipid-dependent πρωτεϊνική κινάση in vitro και 
από τις κινάσες του κυτταρικού κύκλου CK-2 και Cdk1, τόσο in vitro όσο και in vivo. Το 
γονίδιο εκφράζεται σε όλους τους ιστούς του άνθρωπου και έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός 
<<housekeeping>> γονιδίου. Ανάλυση των διαφόρων βάσεων δεδοµένων στο διαδίκτυο 
έχει δείξει ότι η πρωτεΐνη NUCKS βρίσκεται σε όλα τα σπονδυλόζωα αλλά όχι σε ασπόνδυλα. 
Η φυλογενετική όµως ανάλυση στους διάφορους οργανισµούς δείχνει ότι θα πρέπει να 
υπάρχει κάποια πρόδροµη µορφή της πρωτεΐνης και σε ασπόνδυλα. 
Στο λεπιδόπτερο Plodia interpunctella έγινε ανάλυση κατά Western µε αντισώµατα έναντι 
της ανθρώπινης NUCKS και Reverse Transcription PCR µε εκφυλισµένους primers και 
primers συµπληρωµατικούς µε το ανθρώπινο γονίδιο. Τα έως τώρα πειραµατικά δεδοµένα 
δείχνουν ότι υπάρχει κάποια πρωτεΐνη στην Plodia interpunctella που παρουσιάζει οµολογία 
µε την NUCKS των θηλαστικών και κάποιο µεταγραφικό προϊόν που παρουσιάζει οµολογία 
µε το mRNA της NUCKS.  
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STUDY OF NUCKS PROTEIN IN THE LEPIDOPTERA Plodia 
interpunctella 
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NUCKS (NUclear, Casein Kinase and cyclin-dependent kinase Substrate) is a highly 
phosphorylated nuclear protein. The NUCKS amino acid composition resembles that of 
the HMG B family. NUCKS is a substrate for the second messenger kinases, cyclic AMP-
dependent protein kinase, calcium/calmodulin-dependent protein kinaseII, and 
calcium/phospholipid-dependent protein kinase in vitro. In addition, it is phosphorylated by 
CK-2 and CDK1/Cyclin B in vitro and in vivo. The NUCKS gene is expressed in all human 
tissues that have been studied and has all the features of being a housekeeping gene. 
Computer analysis using the BLAST programme has shown that NUCKS is present in all 
vertebrates that have been studied but is absent in invertebrates. The phylogenetic 
analysis of NUCKS in different vertebrates has shown that there must be a precursor 
molecule present in in in Plodia interpunctella vertebrates. 
For the study of NUCKS in Plodia interpunctella we have performed Western analysis 
using antibodies raised against the NUCKS human protein and Reverse Transcription PCR 
using degenerated primers and human specific primers. The results have shown that there 
is a protein similar to the human NUCKS and a RNA transcript homologous to the 
human NUCKS mRNA in Plodia interpunctella.  
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΒΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ Zymomonas mobilis ΣΕ 
ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ. 

 
Έντµονς Α.Μ., Σαββίδης Α. και Καραγκούνη Α.∆. 

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

15781, Αθήνα 
 
Η λεβάνη είναι ένα 2,6 – πολυµερές της φρουκτόζης, το οποίο έχει ένα ευρύ φάσµα 
εφαρµογών: στη βιοµηχανία τροφίµων (πηγή φρουκτόζης ως γλυκαντικός παράγοντας, 
γαλακτωµατοποιητής, σταθεροποιητής, πηκτική ουσία), καλλυντικών (γαλακτωµατο-ποιητής), 
στην ιατρική (υποκατάστατο πλάσµατος). Επιπλέον διαθέτει φαρµακευτικές ιδιότητες καθώς 
αποτελεί ανοσορυθµιστική ουσία, παρατείνει τη δράση φαρµάκων, συνιστά αντιλιπιδαιµικό 
παράγοντα και εµφανίζει αντικαρκινικές ιδιότητες. Οι παραπάνω λόγοι φανερώνουν το 
ενδιαφέρον που έχει η λεβάνη σε εφαρµοσµένο επίπεδο και για αυτό η βιοτεχνολογική 
παραγωγή της αποτελεί αντικείµενο έρευνας.    
Στην παρούσα εργασία έγινε επιλογή του αποδοτικότερου βακτηρίου σε παραγωγή λεβάνης. 
Η επιλογή έγινε µεταξύ στελεχών Zymomonas mobilis που ανήκουν στην τράπεζα στελεχών 
του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
Σε κλειστά συστήµατα καλλιέργειας επιλέχθηκε ως αποδοτικότερο σε  παραγωγή λεβάνης, το 
στέλεχος Z. mobilis suc40prerpDS3154-inaZ. Προσδιορίστηκε η άριστη θερµοκρασία και το 
άριστο pH για την παραγωγή λεβάνης. Ακολούθησε ανάπτυξη του επιλεγµένου  
µικροοργανισµού σε ανοικτά συστήµατα καλλιέργειας (σε βιοαντιδραστήρα µε δοχείο 
καλλιέργειας 2 λίτρων), για να εκτιµηθεί η επίδραση του ρυθµού αραίωσης (D) στην 
παραγωγή λεβάνης, τόσο σε συνθετικό θρεπτικό υπόστρωµα όσο και σε εµπειρικό θρεπτικό 
υπόστρωµα εκχυλίσµατος χαρουπιών. 
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LENAN PRODYCTION FROM A Zymomonas mobilis STRAIN IN 
NON DEFINED MEDIA 

 
Edmons A.M., Savvides A. and Karagouni A.D. 

 
Department of Botany, Faculty of Biology, National and Kapodistrian University of Athens, 

15781 Athens 
 
Levan is a 2,6 - fructose polymer with a wide range of applications: in the food (fructose 
source as a sweetener, emulsifier, colloid stabilizing agent, texture forming compound) 
and cosmetics (emulsifier) industries and in medicine (plasma substrate). Moreover, it has 
pharmaceutical properties, being an immunomodulator, a drug activity prolongator, an 
antilipidaemic agent and having antitumor activity. The interest of the use of levan in an 
applied level is indicated by the former reasons and thus its biotechnological production is 
investigated. 
In the present study, the levan producing ability of several strains from the culture 
collection of Zymomonas mobilis strains of the microbiology laboratory was examined, in 
batch fermentation cultures. Z. mobilis suc40prerpDS3154-inaZ was determined as the 
best strain for levan production. In batch fermentation cultures the optimum temperature 
and pH were also determined. The selected microorganism was then grown in 
continuous-flow culture (in a bioreactor with a working volume of 2 l), in order to 
investigate the influence of growth rate (D) on levan production, in a defined and non 
defined media (carob bean extract). 
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ΜΟΝΟΣΘΕΝΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΝΤΟΜΟ EYPREPOCNEMIS 
PLORANS: ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΑ ΜΟΝΟΣΘΕΝΗ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΤΙΚΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ 

 
Ζαµανάκου Μ.1, Κουνατίδης Η.1, Arana Pilar2 

 
1Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών 

Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 541 24 Θεσσαλονίκη 
2Departamento de Genetica, Faculdad de Ciencias Biologicas, Universidad Complutense de 

Madrid 280 40 Madrid Spain 
 
Τα µονοσθενή χρωµοσώµατα είναι χρωµοσώµατα χωρίς οµόλογο ζεύγος κατά την πρώτη 
µειωτική διαίρεση. Στα αρσενικά του εντόµου Eyprepocnemis plorans υπάρχουν διάφοροι 
τύποι µονοσθενών χρωµοσωµάτων: φυλετικά χρωµοσώµατα, Β χρωµοσώµατα και 
αυτοσωµικά µονοσθενή χρωµοσώµατα, που εµφανίζονται µετά από έκθεση των ατόµων σε 
αυξηµένη θερµοκρασία. Σε προηγούµενες µελέτες είχε παρατηρηθεί ότι τα αυτοσωµικά 
µονοσθενή χρωµοσώµατα κατά την µετάφαση µπορεί να αποκτήσουν λάθος προσανατολισµό 
(αµφιτελικό) και να προκαλέσουν την κατάρρευση της µειωτικής ατράκτου και τον 
επακόλουθο σχηµατισµό διπλοειδών γαµετών. Η συχνότητα της κατάρρευσης αυξάνεται µε 
τον αριθµό των αµφιτελικά προσανατολισµένων µονοσθενών. Στην παρούσα εργασία 
µελετήθηκε η δυναµική της διαδικασίας αυτής και διαπιστώθηκε ότι η ταχύτητα της 
κατάρρευσης αυξάνεται µε τον αριθµό των µονοσθενών χρωµοσωµάτων, που παραµένουν 
στον ισηµερινό του κυττάρου κατά την ανάφαση. Επίσης, διερευνήθηκαν οι συνέπειες της 
κατάρρευσης της ατράκτου στην πρόοδο της µείωσης και κατά τη δεύτερη µειωτική 
διαίρεση. 
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UNIVALENTS IN EYPREPOCNEMIS PLORANS: LAGGARDS AND 
THE DYNAMICS OF MEIOTIC SPINDLE COLLAPSE INDUCED BY 

LAGGING CHROMOSOMES 
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of Sciences, Aristotle University 541 24 Thessaloniki 
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Madrid280 40 Madrid Spain 

 
Univalents are chromosomes lacking an attached counterpart in the first meiotic division. 
In the spermatocytes of the grasshopper Eyprepocnemis plorans, appear different types 
of univalents, sex chromosomes, B chromosomes and autosomal univalents, which may be 
spontaneous or induced by heat treatment.   
In previous experiments it was shown that the presence of autosomal univalents, that 
acquire amphitelic orientation at metaphase I and lag at the equator of the cell during 
anaphase, may cause the collapse of the spindle and the formation of diploid gametes. In 
fact, the frequency of collapse increases with the number of amphitelic univalents. In the 
present study the dynamics of the process of meiotic spindle collapse, as well as  the 
consequences of the spindle collapse in the progression of meiosis were examined. Data 
showed that the velocity of collapse increases with the number of persistent laggards.  
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΟΚΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΤΩΝ 
ΙΝΤΕΓΚΡΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΗ ΣΤΗ ∆ΡΟΣΟΦΙΛΑ 

 
Ζέρβας Χ. ● 

 
Ιδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών, Τοµέας Γενετικής, ,Σωρανού 

Εφεσίου 4, 11527, Αθήνα 
 
Στους πολυκυτταρικούς οργανισµούς τα κύτταρα µεταβάλλουν το σχήµα τους εξαιτίας των 
µηχανικών δυνάµεων που ασκούνται στις θέσεις των κυτταρικών συνδέσεων µε άλλα κύτταρα 
ή µε το εξωκυτταρικό υλικό ως αποτέλεσµα της δράσης του κυτταροσκελετού συστήµατος 
της ακτίνης. Οι ιντεγκρίνες είναι η κυριότερη οικογένεια διαµεµβρανικών µορίων που 
µεσολαβεί στη διασύνδεση των µορίων του εξωκυτταρικού υλικού µε τα κυτταροσκελετικά 
ινίδια της ακτίνης. Η λειτουργία των ιντεγκρινών είναι ζωτικής σηµασίας για τη µορφογένεση 
και τη διατήρηση της δοµικής ακεραιότητος των ιστών κατά την ανάπτυξη. Το µοριακό 
σύµπλοκο που οργανώνεται γύρω από την ιντεγκρινοσυνδεόµενη κινάση (Integrin-Linked 
Kinase, ILK) λειτουργεί ως µοριακή γέφυρα µεταξύ της κυτταροπλασµατικής υποµονάδος των 
ιντεγκρινών και των ινιδίων της ακτίνης. Πρόσφατα ευρήµατα προτείνουν τη συµµετοχή του 
συµπλόκου της ILK σε κυτταρικούς µηχανισµούς που συνδέονται µε τη καρδιακή ανεπάρκεια, 
τη νεφρική ίνωση, και το καρκίνο. Κατά συνέπεια η ανάλυση των βασικών µηχανισµών 
λειτουργίας του συµπλόκου της ILK στο µοριακό επίπεδο µπορεί να συµβάλλει στη βελτίωση 
του σχεδιασµού διαγνωστικών και θεραπευτικών µεθόδων για τις προαναφερθείσες 
ασθένειες. Η δική µας ερευνητική οµάδα χρησιµοποεί τη ∆ροσόφιλα ως πρότυπο-οργανισµό 
µελέτης µε σκοπό να αναλύσουµε τους εξελικτικά συντηρηµένους µοριακούς µηχανισµούς 
λειτουργίας του συµπλόκου της ILK. Χρησιµοποιούµε ένα συνδυασµό µεθοδολογιών 
κλασσικής και µοριακής γενετικής, συνεστιακής µικροσκοπίας και βιοχηµείας. Η έρευνα µας 
εστιάζεται κυρίως στην οργάνωση του συµπλόκου της ILK στις µυοτενοντικές συνδέσεις και 
τα επιθήλια κατά την ανάπτυξη της ∆ροσόφιλα. 

                                                 
● Προσκεκληµένος οµιλητής 
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Zervas C., Ph.D.● 

 
Academy of Athens, Biomedical Research Institute, Division of Genetics 

Soranou Efesiou 4, 11527, Athens-Greece 
e-mail:czervas@bioacademy.gr 

 
In multicellular organisms cells change shape due to mechanical forces generated 
primarily intracellularly by the cytoskeleton at cell-matrix or cell-cell adhesion sites. 
Integrins, a main family of mechanotrasducer adhesion molecules that link the 
extracellular matrix to actin cytoskeleton are essential for the maintenance of cell 
morphology and tissue integrity in the developing organism. A well established protein 
complex that links integrins to actin cytoskeleton and regulates the dynamic changes in 
cell shape is assembled around integrin-linked kinase (ILK). Recent evidence underlines 
the functional importance of the ILK-complex in cellular pathways implicated in kidney 
fibrosis, heart failure and cancer. Thus, ILK and associated proteins can be used as target 
molecules for therapeutic interventions in the above diseases. Our aim is to use the 
powerful genetic tools of Drosophila and dissect the in vivo role of the conserved 
molecular machinery that functions in concert with integrins. We are using a combination 
of experimental approaches including forward and reverse genetics, high resolution 
imaging and biochemistry, in order to analyse the spatiotemporal molecular organization 
and function of the integrin-actin linker complex in muscles, developing epithelia and 
haemocytes. Ultimately we are hoping to gain insight in the essential molecular 
mechanisms implicated in the functions of integrins and actin cytoskeleton in the whole 
organism. 
 

                                                 
● Invited speaker 
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ΧΙΤΙΝΑΣΗ Α ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ SERRATIA MARCESCENS 

 
Ζης Α.Χ.1, Πυρπασόπουλος Σ.2, Νούνεσης Γ.2 και Κ.Ε. Βοργιάς1 

 

1Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ 
2Εργαστήριο Βιοµοριακής Φυσικής, ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος 

 
Η χιτίνη αποτελεί κύριο συστατικό του κυτταρικού τοιχώµατος των µυκήτων και του 
εξωσκελετού των αρθροπόδων, καθώς και µια σηµαντική εναλλακτική πηγή τροφής για τα 
βακτήρια. Αποτελεί το δεύτερο σε αφθονία πολυσακχαρίτη στη φύση, µετά την  κυτταρίνη, 
αποικοδοµείται δε από µια σειρά εξειδικευµένων υδρολασών που ονοµάζονται χιτινάσες. 
Το κατά Gram αρνητικό βακτήριο Serratia marcescens διαθέτει ένα πολύπλοκο χιτινολυτικό 
σύστηµα. Παράγει το ένζυµο Χιτινάση Α, το οποίο είναι µια εξωκυτταρική εξωχιτινάση. Το 
γονίδιο της Χιτινάσης Α έχει κλωνοποιηθεί και εκφραστεί σε ετερόλογα συστήµατα 
έκφρασης, η δε παραγόµενη πρωτεΐνη έχει αποµονωθεί σε καθαρή µορφή  και η τριτοταγή 
της δοµή έχει προσδιοριστεί κρυσταλλογραφικά στα 1,55Å. 
Προκειµένου να µελετηθούν µε βιοφυσικές και βιοχηµικές µεθόδους οι ιδιότητες και οι 
λειτουργίες που προσδίδουν στο µόριο της Χιτινάσης Α οι επιµέρους δοµικές περιοχές που 
το απαρτίζουν, δηµιουργήθηκαν µε τη βοήθεια της µεθόδου PCR µεταλλαγµένες µορφές του 
γονιδίου, οι οποίες παρουσίαζαν ελλείµατα αντίστοιχα µε τις αλληλουχίες µιας ή 
περισσοτέρων δοµικών περιοχών. Τα εν λόγω ανακατασκευασµένα γονίδια κλωνοποιήθηκαν 
σε ετερόλογα συστήµατα έκφρασης και έδωσαν ικανοποιητικές ποσότητες διαλυτής 
πρωτεΐνης, που στη συνέχεια αποµονώθηκε µε ποσοστό καθαρότητας άνω του 95%.    
Οι µεταλλαγµένες πρωτεϊνικές µορφές µελετήθηκαν σε βιοχηµικό και βιοφυσικό επίπεδο µε 
τη χρησιµοποίηση κυκλικού διχροϊσµού (circular dichroism ή CD) και µικροθερµιδοµετρίας 
διαφορικής σάρωσης (differential scanning calorimetry ή DSC). Τα αποτελέσµατα, όπως και 
αυτά πειραµάτων κινητικής, συγκρίθηκαν µε εκείνα της φυσικού τύπου Χιτινάσης Α. 
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Chitin is not only a major constituent of the fungal cell wall and of the arthropod 
exoskeleton but also an important nutrient source for bacteria. Chitin is the second most 
abudant polysaccharide in nature after cellulose and its degradation involves a number of 
specialized hydrolases, called chitinases. 
The Gram-negative soil bacterium Serratia marcescens has developed a complicated 
chitinolytic system to utilize chitin. Serratia marcescens produces Chitinase A, an 
extracellular exochitinase. The gene encoding Chitinase A has been cloned into expression 
vectors, introduced into suitable E. coli expression hosts, overexpressed and the protein 
produced has been purified. The Chitinase A structure has been solved at 1.55 Å analysis 
and its biochemical and biophysical properties have been thoroughly studied. 
For the biophysical and biochemical characterization of the structurally distinct domains of 
Chitinase A various forms of the gene were constructed by applying PCR technology. The 
modified genes were sequenced, re-cloned into expression vectors, introduced into the 
appropriate E. coli strains and overexpressed. Adequate amounts of soluble protein were 
purified up to 95% purity. 
The modified Chitinases have been analysed, in respect to their biophysical properties, by 
using advanced experimental technologies, such as circular dichroism (CD) and differential 
scanning calorimetry (DSC) and the results have been compared to those measured from 
the native Chitinase A. Moreover, kinetic experiments of the various enzyme forms have 
been carried out using synthetic, highly sensitive fluorescent substrates. The obtained 
results have also been compared to the respective ones originated from the native 
enzyme. 
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Τα µονοκύτταρα της κυκλοφορίας είναι τα υπεύθυνα κύτταρα για την έναρξη σχηµατισµού 
αθηρωµατικής πλάκας. Τα κύτταρα αυτά συνδέονται στο αγγειακό επιθήλιο, µεταναστεύουν 
στον υποενδοθηλιακό χώρο και στη συνέχεια µετατρέπονται σε αφρώδη κύτταρα. Έχει 
αποδειχθεί,  ότι αυξηµένες συγκεντρώσεις γλυκόζης επάγουν τις ιδιότητες της προσκόλλησης 
και της µετανάστευσης σε µονοκύτταρα τόσο φυσιολογικών ατόµων, όσο και ασθενών µε 
αντίσταση στην ινσουλίνη. Επιπλέον έχει αναφερθεί ότι η ενεργοποίηση των µονοκυττάρων 
σχετίζεται µε την δραστηριότητα του ανταλλάκτη Να+/Η+ (ΝΗΕ 1). 
Στην παρούσα εργασία µελετήσαµε την επίδραση της γλυκόζης και της ινσουλίνης σε 
ιδιότητες που σχετίζονται µε την αθηρογένεση σε µονοκύτταρα φυσιολογικών ατόµων και 
ατόµων µε αντίσταση στην ινσουλίνη. Η προσκόλληση και η µετανάστευση των µονοκυττάρων 
µελετήθηκε σε υπόστρωµα λαµινίνης, η οποία είναι µόριο της βασικής µεµβράνης των 
κυττάρων των αγγείων. Επίσης µελετήσαµε την επίδραση αναστολέων του ανταλλάκτη  
Να+/Η+ στις ιδιότητες της προσκόλλησης και µετανάστευσης  των µονοκυττάρων. 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι αυξηµένες συγκεντρώσεις γλυκόζης και ινσουλίνης επάγουν την 
προσκόλληση και τη µετανάστευση των µονοκυττάρων σε υπόστρωµα λαµινίνης, σε 
φυσιολογικά άτοµα και σε ασθενείς µε αντίσταση στην ινσουλίνη. Επίσης η ταυτόχρονη 
προσθήκη αναστολέων του ΝΗΕ 1 ανέστελλε το αποτέλεσµα της χρήσης γλυκόζης ή 
ινσουλίνης σε άτοµα και των  δύο κατηγοριών που µελετήθηκαν.             
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Monocytes of the circulation are the main responsible cells for the beginning of 
atherosclerosis. These cells bind to the vassal epithelial cells, migrate to the subendothelial 
space and transform into foam cells. It is shown that increased concentrations of glucose 
induce monocyte adhesion and migration, which are functions related to atherosclerosis in 
normal individuals and patients with insulin resistance. It is also referred that stimulation 
of the Na+/H+ exchanger (NHE 1) is related with the monocyte activation. 
In this research we studied the influence of glucose and insulin on atherosclerosis related 
functions of monocytes, on monocytes of normal and insulin resistant individuals. 
Monocyte adhesion and migration was studied using laminin substrate, which is a 
molecule of the basic membrane of vassal cells. We also studied the effect of the NHE 1 
inhibitors (cariporide) on monocyte adhesion and migration to laminin. 
The results of this research showed that increased concentrations of glucose or insulin 
induce monocyte adhesion and migration to laminin in normal individuals and obese 
patients with insulin resistance. Furthermore, addition of NHE 1 inhibitors decreased the 
monocyte adhesion and migration caused by glucose or insulin. 
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Η παρούσα εργασία µελετάει την οικολογική ποιότητα του ποταµού Στρυµόνα κατά το 
∆εκέµβριο 2003 και το Μάιο 2004, πριν και µετά το κλείσιµο του φράγµατος της Λίµνης 
Κερκίνης αντίστοιχα. Τα βενθικά µακροασπόνδυλα χρησιµοποιήθηκαν ως βιοδείκτες και 
καταγράφηκαν οι φυσικοχηµικές και οι υδροµορφολογικές παράµετροι σε 19 σταθµούς, 5 
ανάντη της τεχνητής λίµνης ενώ οι υπόλοιποι κατάντη. Έπειτα αναγνωρίστηκαν 16606 άτοµα 
που ανήκαν σε 66 οικογένειες, από τις οποίες οι 17 ήταν υψηλόβαθµες σύµφωνα µε το  
ελληνικό σύστηµα αξιολόγησης (ΕΣΑ). Το ∆εκέµβρη 8 σταθµοί χαρακτηρίστηκαν ως 
καλής,10 ως µέτριας και 1 ως κακής ποιότητας, ενώ το Μάιο 6 καλής, 8 µέτριας και 5 κακής 
ποιότητας. Εποµένως κατά την εαρινή περίοδο (χαµηλή ροή) παρατηρείται υποβάθµιση της 
ποιότητας σε σχέση µε τη χειµερινή (υψηλή ροή). Επίσης, εφαρµόστηκαν οι στατιστικές 
µέθοδοι οµαδοποίησης (FUZZY) και ταξιθέτησης (CΑΝΟCO). Οι 38 σταθµοί στη FUZZY 
οµαδοποιήθηκαν σε 3 κατηγορίες. Στην πρώτη οµάδα ανήκουν οι σταθµοί 16, 17 και 18 του 
∆εκέµβρη, στη δεύτερη ο 7 του ∆εκέµβρη και στην τρίτη οι υπόλοιποι. Η ταξιθέτηση των 
σταθµών µε την CANOCO οφείλεται κυρίως στο υπόστρωµα (χαλίκια και ιλύς) και στη 
χηµική ποιότητα (ορθοφωσφορικά). Κατά τη SIMPER, το χειµώνα που το φράγµα είναι 
ανοιχτό, η οµοιογένεια µεταξύ των σταθµών είναι 33% ενώ την Άνοιξη που το φράγµα 
κλείνει, η οµοιογένεια µειώνεται στο 17%. Επιπλέον, η ανοµοιότητα µεταξύ των σταθµών 
ανάντη και κατάντη του φράγµατος είναι υψηλή (66%). Τέλος, οι τιµές των φυσικoχηµικών 
παραµέτρων κυµάνθηκαν εντός των ορίων που προτείνει η Οδηγία 98/83/EC για το νερό που 
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. 
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This project is focused on the ecological quality of Strymonas river in December 2003 and 
in May 2004 prior to and after the closure of the dam of Lake Kerkini respectively. The 
benthic macroinvertebrates were used as bioindices and the physicochemical and 
hydromorphological parameters were measured in 19 stations, of which the first 5 were 
situated upstream of the artificial lake Kerkini, while the rest were situated downstream. 
There were identified 16606 individuals and classified into 66 families, 17 of which have a 
high score according to the Hellenic Evaluation System (HAS). In December 8 of the 
stations were characterized as of good quality 10 as moderately polluted, and 1 of them 
as polluted, while in May there were 6 stations of good quality, 8 of moderate and 5 of 
bad quality. Consequently, a devalorisation of the water quality is observed during the 
spring period (low flow) in comparison to the winter period (high flow). Moreover, 
statistical methods of clustering (FUZZY) and classification (CANOCO) were applied. The 
38 stations belonged to 3 groups. Stations 16, 17 and 18 of December were grouped 
together. The rest of the stations belonged to the second group and station 7 formed a 
third group of its own. The ordination of the stations was due mainly to the substrate 
(gravel and mud) and the chemical quality (phosphates). According to SIMPER analysis, 
during winter, when the dam stays open, the similarity of the stations is 33%, whereas in 
spring, when the dam closes, the similarity decreases to 17%. Moreover, the dissimilarity 
between the upstream and the downstream stations is high, 66%. Finally, the values of 
the physicochemical parameters did not exceed the limits that are suggested by the 
98/83/EC Directive which concerns water for human consumption. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Πρακτικά 27ου Επιστηµονικού Συνεδρίου, Ναύπλιο, Μάιος 2005 

 

95

ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

 
Ηλιόπουλος Η.1, Α. Χούντας1, Γ. Αραβανής1, Ν. Παπανδρέου1, Σ. Τζάρτος2, Κ. 
Πουλάς2, Μ. Ζουριδάκης2, Γ. Θωµόπουλος3, Μ. Κοκκινίδης4 και Α. Κανάρης5 

 
1Εργ. Γενετικής και Φυσικής, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

2Εργ. Μορ. Βιολογίας και Ανοσολογίας, Τµήµα Φαρµακευτικής, Πανεπιστήµιο Πατρών 
3Εργ. Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο 
Θεσ/νίκης. 4Εργ. Κρυσταλλογραφίας, Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, 

Πανεπιστήµιο Κρήτης. 5∆ιεθνείς Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες Α.Ε. 
 
Οι βιοεπιστήµες αναπτύσσονται ραγδαία τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες και έχουν ενσωµατώσει 
τις πλέον προηγµένες γνώσεις και µεθόδους της µοριακής βιολογίας, γενετικής, βιοχηµείας, 
βιοφυσικής και πληροφορικής. Πολλά προβλήµατα της εκπαιδευτικής διαδικασίας όπως ο 
αριθµός ειδικευµένων διδασκόντων ή της διαθεσιµότητας σύγχρονου και εµπεριστατωµένου 
υλικού µπορούν σε µεγάλο βαθµό να αντιµετωπισθούν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ 
φορέων εκπαίδευσης της χώρας, µε την κατάλληλη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 
πληροφόρησης, δικτύων και πολυµέσων. 
Το σύστηµα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ, που αναπτύσσεται από 
τέσσερα τµήµατα ισάριθµων πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων της χώρας και µιας εταιρείας µε 
εµπειρία στο αντικείµενο της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, στα πλαίσια του Προγράµµατος ‘Η 
Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας’, προσφέρει σε φοιτητές τη δυνατότητα 
διαδικτυακής µελέτης µαθηµάτων βιολογικού ενδιαφέροντος, όπως: 
 
• Εφαρµοσµένη Βιοτεχνολογία, από το Παν/µιο Κρήτης 
• Μοριακή Αναγνώριση – Βιοφυσική, από το Γεωπονικό Παν/µιο Αθηνών 
• Ανοσολογία - Μικροβιολογία από το Παν/µιο Πάτρας 
• Κυτταρική Βιολογία από το Παν/µιο Θεσ/νίκης 
 
Με την χρήση ενός συστήµατος διαχείρισης γνώσης η διδακτέα ύλη, το εκπαιδευτικό 
εποπτικό και συµπληρωµατικό υλικό, οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης και οι 
βοηθητικές διασυνδέσεις οργανώνονται αποτελεσµατικά σε ένα διαρκώς προσβάσιµο 
ασύγχρονο περιβάλλον µάθησης, που επιτρέπει στους σπουδαστές την επιλογή θεµατολογίας 
και χρόνου πρόσβασης και στους διδάσκοντες τη δυναµική αναβάθµιση, συµπλήρωση και 
αναδιάταξη της διδακτικής ύλης. 
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5International Learning Services S.A. 
 
Biosciences have evolved rapidly during the last 2-3 decades and have incorporated 
advanced knowledge and methodology of molecular biology, genetics, biochemistry, 
biophysics and informatics. Many problems in the teaching process, such as the number 
of specialized teachers or the availability of modern and updated teaching material, can 
be resolved in a collaborative framework between educational institutions, with the 
appropriate use of informatics technology, network and multimedia. 
The electronic distance learning system AFRODITI, that is being developed by four 
university departments and a private company specializing in electronic learning, in the 
framework of the Programme “Greece: Information Society”, offers to students the 
network accessibility of study educational courses related to biological sciences such as: 
 
• Applied Biotechnology, from the University of Crete, 
• Molecular Recognition – BioPhysics, from the Agricultural Univ. of Athens 
• Immunology – Microbiology from the University of Patras 
• Cell Biology from the University of Thessaloniki 
 
With the use of a learning management system, the teaching material, the educational, 
visual and complementary material, the self evaluation and evaluation tests and  network 
links, are being effectively organized in an online asynchronous learning environment, that 
allows to students the material and time of access selection and to instructors-educators, 
the dynamic adaptation, completion or restructuring of the educational material. 
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Στα πλαίσια ερευνών για την καταγραφή της πανίδας των θαλάσσιων ανεµώνων της Κύπρου 
πραγµατοποιήθηκαν δειγµατοληψίες το καλοκαίρι του 2003 και 2004 (µήνες: Ιούλιο και 
Αύγουστο) κατά µήκος της ακτογραµµής της ελεύθερης Κύπρου (Κάτω Πύργου µέχρι την 
περιοχή Παραλιµνίου) µε ελεύθερη κατάδυση. Από ένα σύνολο δεκαπέντε σταθµών 
επισκόπησης, διαπιστώθηκε η παρουσία θαλάσσιων ανεµώνων µόνο σε τρεις σταθµούς: στην 
περιοχή Άγιος Γεώργιος (Πάφου), στην περιοχή Μενεού και στην περιοχή Λιοπετρίου. Τα 
είδη των ανεµώνων που καταγράφτηκαν ήταν το Actinia equina mediterranea (sensu 
Schmidt, 1972), το Anemonia viridis (Forskal, 1775) και το Aiptasia mutabilis (Gravenhorst, 
1831). Τα είδη αυτά που έχουν χαρακτηριστεί ως κοινοί αντιπρόσωποι της Μεσογειακής 
πανίδας, αναφέρονται στην παρούσα εργασία για πρώτη φορά ως στοιχεία της πανίδας της 
Κύπρου. Η µελέτη της βιοµετρίας του κνιδώµατος των ατόµων που συλλέχθηκαν δεν έδειξε 
σηµαντικές διαφοροποιήσεις από άλλες αντίστοιχες έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν σε 
περιοχές του Αιγαίου και της ∆υτικής Μεσογείου. 
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During researches for recording fauna of sea anemones in Cyprus, samples were collected 
in the summer 2003 and 2004 (months: July and August) from the coasts of Cyprus (from 
the region of Kato Pirgos up to the region Paralimni). From the fifteen stations that were 
searched, the presence of sea anemones was recorded only in three stations: in regions 
Agios Georgios (Pafos), Meneou and Liopetri. The species that were recorded are Actinia 
equina mediterranea (sensu Schmidt, 1972), Anemonia viridis (Forskal, 1775) and Aiptasia 
mutabilis (Gravenhorst, 1831). These species, which have been characterized as common 
representatives of Mediterranean fauna, are reported in the present work for the first 
time as elements of fauna of Cyprus. The study of biometry of the cnidom of individuals 
that were collected did not show important differentiations from other, corresponding 
researches that were found in regions of Aegean and Western Mediterranean.  
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΝΙ∆ΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 
EDWARDSIIDAE ( ACTINIARIA, ANTHOZOA) 

 
Θεοδοσίου Α., Αντωνιάδου Χ.  & Χ. Χιντήρογλου 

 

Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης , Τ.Κ 
54006, Θεσσαλονίκη,  

email: athi_th@yahoo.gr ; email : chintigl@bio.auth.gr  
 

Είναι γνωστό πως η οικογένεια Edwardsiidae των θαλάσσιων ανεµώνων παρουσιάζει 
αξιοσηµείωτα προβλήµατα στην ταξινόµηση των ειδών που εµπεριέχει. Στην παρούσα έρευνα 
µελετήθηκαν 29 άτοµα της οικογένειας που προέρχονται από δειγµατοληψίες της περιόδου 
1975-1987, στους κόλπους Θερµαϊκό, Στρυµονικό και Καβάλας. Η µελέτη της βιοµετρίας του 
κνιδώµατος των ατόµων έγινε µε κλασσικές µεθόδους που στηρίζονται στον προσδιορισµό 
των τύπων των κύστεων και της βιοµετρίας τους. Τα δεδοµένα της βιοµετρίας όλων των τιµών 
εντάχθηκαν σε ενιαίο αρχείο προκειµένου να εφαρµοστεί η πολυδιάστατη ανάλυση 
δενδρογράµµατος (cluster) σύµφωνα µε το πρόγραµµα Primer. Οι αναλύσεις αυτές 
συµβάλουν στην διερεύνηση των φυσικών οµαδοποιήσεων, ώστε τα δείγµατα που εντάσσονται 
σε κάθε φυσική οµάδα να έχουν µεταξύ τους µεγαλύτερη οµοιότητα, σε σχέση µε γειτονικές 
οµάδες. Η εύρεση των οµάδων στην παρούσα ανάλυση στηρίχθηκε στο δείκτη Bray-Curtis, 
ενώ η σηµαντικότητα των διακρίσεων στηρίχθηκε στη δοκιµασία ANOSIM.  Η διάκριση των 
οµάδων του δενδρογράµµατος είναι στατιστικά σηµαντική ANOSIM 0,8 < 1. Από την 
πολυδιάστατη ανάλυση της βιοµετρίας των δειγµάτων της έρευνας αυτής προκύπτει ότι το 
κνίδωµα καθώς και η µορφή του κορµού των ζώων συµβάλλουν σηµαντικά στη διάκριση δύο 
ταξινοµικών οµάδων. Η πρώτη οµάδα αφορά τα δείγµατα του γένους Edwardsia, µε 
αντιπροσώπους τα είδη E.claparedii και Ε.beautempsi, που διακρίνεται από την παρουσία 
συγκεκριµένων τύπων νηµατοκύστεων στα νηµατοκυστοθυλάκια, τις πτερότριχες και τ-
µαστιγοφόρες. Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει το γένος Scolanthus µε πιθανότερο 
αντιπρόσωπο το είδος Scolanthus callimorphus που διαχωρίζεται από το προηγούµενο γένος 
εξαιτίας της παρουσίας βασίτριχων νηµατοκύστεων στα νηµατοκυστοθυλάκια και την 
µορφολογική διαφοροποίηση της βαλανοειδούς βάσης του σώµατος των ανεµώνων. Τέλος 
από την παρούσα εργασία προκύπτει πως η συνδυασµένη χρήση της βιοµετρίας των 
κνιδώµατος των ανεµώνων µε τις στατιστικές αναλύσεις µπορεί να αποδώσουν σηµαντικές 
πληροφορίες στην επίλυση των προβληµάτων ταξινόµησης των ειδών της οικογένειας 
Edwardsiidae.    
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It is known that the family Edwardsiidae of sea anemones presents remarkable problems 
in its classification. In the present research, 29 individuals of the family were studied which 
were collected during the period 1975-1987, in the gulfs of Thermaikos, Strimonikos and 
Kabala. The study of biometry of the cnidom of these individuals was made with classic 
methods that are supported in the determination of types of cnidom cells and their 
biometry. The data of biometry of all prices were included in a single file in order to apply 
a multidimensional analysis of cluster according to the program Primer. This analysis 
contributes in the investigation of natural regroupings, in order that the samples that are 
included in each natural team have bigger resemblance between them, concerning 
neighboring teams. The indicator Bray-Curtis supported the finding of teams in the 
present analysis, while the importance of discriminations was supported by the ordeal 
ANOSIM. The discrimination of teams by the cluster is statistically important since 
ANOSIM 0,8 < 1.  
From the multidimensional analysis of biometry of samples of this research it results that 
cnidom as well as the form of column of the animals contribute considerably in the 
discrimination of two taxonomical groups. The first group concerns the samples of genus 
Edwardsia, with representatives the species E.claparedii and E.beautempsi, which is 
distinguished by the presence of specific types of nematocyst in nemathybomes pterotrich 
and t-mastigophores. The second group includes the genus Scolanthus with more likely 
representative the species Scolanthus callimorphus that is separated from the previous 
genus from the presence of the type of nematocyst basitrich in nemathybomes and the 
morphological differentiation of physa at the aboral end of these sea anemones.   
Finally from the present work it results that the combined use of biometry of the cnidom 
with the statistical analyses can attribute important information in the resolution of 
problems of classification in the family Edwardsiidae.      
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΤΙΣ 
ΦΑΣΕΙΣ S KAI G2/M ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗ C ΜΕΣΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ∆ΟΚΥΤΤΑΡΙΑΣ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗΣ CDC25C 
 

Θωµάς Χ.,  Βεζυράκη Π., Καλφακάκου Β. και Ά. Ευαγγέλου 
 

Μονάδα Κυτταρικής και Μοριακής Φυσιολογίας, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 45110 

  
Στον έλεγχο του ευκαρυωτικού κυτταρικού κύκλου συµµετέχουν µηχανισµοί που 
περιλαµβάνουν οξειδοαναγωγική ρύθµιση της λειτουργίας πρωτεϊνών όπως είναι η 
φωσφατάση Cdc25C που επάγει τη µετάβαση των κυττάρων στη µίτωση. Στην παρούσα 
εργασία µελετήθηκε ο ρόλος της βιταµίνης C, που ως γνωστόν µεταβάλλει την ενδοκυττάρια 
οξειδοαναγωγική ισορροπία, στη ρύθµιση των µηχανισµών ελέγχου της εισόδου των κυττάρων 
στη µίτωση. Παρατηρήθηκε ότι υψηλές συγκεντρώσεις κυρίως της οξειδωµένης µορφής της 
βιταµίνης C, του δευδροασκορβικού οξέος, καθυστερούν τον κυτταρικό κύκλο των 
συγχρονισµένων καρκινικών κυττάρων HeLa και Τ98G στις φάσεις S και G2/M. Επιπλέον, τα 
αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι η προσωρινή διακοπή του κυτταρικού κύκλου 
συνδέεται µε την καθυστερηµένη ενεργοποίηση του µιτωτικού διεγέρτη, του συµπλόκου 
Cdc2/κυκλίνη-Β1. Αν και η βιταµίνη C δεν ανέστειλε τη συσσώρευση της κυκλίνης-Β1, διέγειρε 
τη φωσφορυλίωση της κινάσης Cdc2 και µε αυτόν τον τρόπο καθυστέρησε την ενεργοποίησή 
της. Αυτό επιτεύχθηκε µε τη διατήρηση της φωσφατάσης Cdc25C, που ενεργοποιεί την 
κινάση Cdc2, σε χαµηλά επίπεδα, κυρίως στη µορφή που είναι φωσφορυλιωµένη στη Ser216 
η οποία, καθώς συνδέεται µε  τις 14-3-3 πρωτεΐνες, παραµένει αποµονωµένη στο 
κυτταρόπλασµα. Όπως αναµενόταν, η βιταµίνη C απέτρεψε την πυρηνική συσσώρευση της 
Cdc25C και στις δύο κυτταρικές σειρές. Συµπερασµατικά, στην παρούσα µελέτη φαίνεται ότι 
η βιταµίνη C επάγει την προσωρινή αναστολή του κυτταρικού κύκλου, τουλάχιστον εν µέρει, 
µέσω της καθυστερηµένης έκφρασης και ενεργοποίησης της Cdc25C. 
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Regulation of cell cycle progression involves redox (oxidation-reduction)-dependent 
modification of proteins including the mitosis-inducing phosphatase Cdc25C. The role of 
vitamin C (ascorbic acid: ASC), a known modulator of the cellular redox status, in 
regulating mitotic entry was investigated in this study. We demonstrated that mainly 
dehydroascorbic acid (DHA), the oxidized form of vitamin C, delays the entry of p53-
deficient synchronized HeLa and T98G cancer cells into mitosis. High concentrations of 
Vitamin C caused transient S and G2 arrest in both cell lines by delaying the activation of 
the M-phase promoting factor (MPF), Cdc2/cyclin-B complex. Although vitamin C did not 
inhibit the accumulation of cyclin-B1, it may have increased the level of Cdc2 inhibitory 
phosphorylation. This was achieved by transiently maintaining Cdc25C, the activator of 
Cdc2, both in low levels and in a phosphorylated on Ser216 inactive form that binds to 14-
3-3 proteins contributing thus to the nuclear exclusion of Cdc25C. As expected, vitamin C 
prevented the nuclear accumulation of Cdc25C in both cell lines. In conclusion, it seems 
that vitamin C induces transient cell cycle arrest, at least in part, by delaying the 
accumulation and the activation of Cdc25C. 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΟΝΙ∆ΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΟΝΙ∆ΙΩΜΑΤΙΚΗΣ: ΤΑΧΕΙΑ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΗ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ 
 

Ιατρού Κ. ● 
 

Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Εντόµων και Βιοτεχνολογίας 
Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» 

 
Στην παρουσίαση θα συζητηθούν εφαρµογές λειτουργικής γονιδιωµατικής που βασίζονται σε 
ένα πολυδύναµο σύστηµα διαγονιδιακής έκφρασης που αναπτύχθηκε από λεπιδόπτερα 
έντοµα. Το σύστηµα χρησιµοποιεί κύτταρα εντόµων σε συνδυασµό µε γενετικά στοιχεία του 
µεταξοσκώληκα Bombyx mori και ενός εξειδικευµένου ιού του, τα οποία επιτρέπουν τη 
ρύθµιση της έκφρασης διαγονιδίων σε επίπεδα που διαφέρουν κατά τρεις τάξεις µεγέθους. 
Οι διαθέσιµοι φορείς έκφρασης µπορούν να κατευθύνουν συνεχή ή επαγόµενη έκφραση 
διαγονιδίων,  έκκριση των γονιδιακών προϊόντων, ακόµη και σε περιπτώσεις 
κυτταροπλασµατικών και πυρηνικών πρωτεϊνών και επισήµανση µε κατάλοιπα που επιτρέπουν 
εύκολη ανίχνευση και καθαρισµό των ανασυνδυασµένων πρωτεϊνών στην αυθεντική τους 
µορφή.    
Η παρουσίαση θα επικεντρωθεί στην χρήση του συστήµατος αυτού για την ανάπτυξη νέων 
συστηµάτων για ταχεία ανίχνευση βιοενεργών µορίων µε εξειδικευµένη δράση σε σύνθετα 
φυσικά µείγµατα και συλλογές συνθετικών µορίων. Θα παρουσιαστούν παραδείγµατα 
συστηµάτων που επιτρέπουν την ανίχνευση, ταυτοποίηση και προτυποποίηση µορίων που 
δρουν ως µιµητές προσδετών (αγωνιστές και ανταγωνιστές) δυο διαµεµβρανικών υποδοχέων 
θηλαστικών που λειτουργούν µέσω διασύνδεσης µε G πρωτεΐνες και ενός πυρηνικού 
υποδοχέα που ελέγχει µια πληθώρα αναπτυξιακών λειτουργιών στα έντοµα. Τα παραδείγµατα 
αυτά θα καταδείξουν πώς ένα σύστηµα-προϊόν βασικής έρευνας στα έντοµα έχει τη 
δυνατότητα να συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανακάλυψη νέων φαρµακολογικών παραγόντων 
και νέων προϊόντων για την καταπολέµηση πληθυσµών επιβλαβών εντόµων και να συµβάλει, 
γενικότερα, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. 

                                                 
● Προσκεκληµένος οµιλητής 
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In this presentation, various applications in the field of functional genomics, which are 
based on a modular insect cell-based expression system developed by our group, will be 
discussed. The system exploits gene regulators of the domesticated silkmoth, Bombyx 
mori and its baculovirus and allows modulation of transgene expression within a range of 
three orders of magnitude (from a basal level equivalent to that of the cytoplasmic actin 
gene expression to a maximum of 5,000-fold the basal level) in a variety of lepidopteran 
cell lines. Expression cassettes for inducible transgene expression, secretion of normally 
intracellular proteins into the culture media and addition of cleavable detection and 
purification tags, are also available. 
An application, on which this presentation will focus, is the adaptation of the specific 
expression system toward the development of cell-based high-throughput screening (HTS) 
platforms for the identification of lead compounds for drug development and 
environmentally safe insect pest control. As examples, the development of HTS systems 
allowing the quick detection of ligand mimetics (agonists and antagonists) for specific 
receptors in complex natural mixtures or collections of synthetic compounds will be 
discussed. The cases of the development of HTS platforms with specificities for two 
mammalian G protein-coupled membrane receptors and an insect nuclear receptor will 
illustrate how the development of such cell-based HTS systems may contribute toward 
the discovery of new lead compounds for drug and «green» insecticide development, the 
improvement of quality of life and the protection of the environment. 

                                                 
● Invited speaker 
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ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΟΥ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ 
ΕΝ∆ΟΘΗΛΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ NON HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑ 

 
Ιωαννίδου-Παπαγιαννάκη Ε., Βλαχάκη Ε., Χαραλαµπίδου -Βρανίτσα Σ., Αυγητίδου 
Α., Τσίγκα Α., Καλογερίδης Α., Κλωνιζάκης Φ., Γκουγκουρέλας Ι., Τσάπας Β., 

Κλωνιζάκης Ι. 
  

Αιµατολογικό Εργαστήριο Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας, Β’ Παθολογική Κλινική 
Α.Π.Θ.,  Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης  

 
Ο ρόλος της αγγειογένεσης στα νεοπλασµστικά νοσήµατα έχει µελετηθεί ιδιαίτερα. Κλινικές 
παρατηρήσεις έχουν επιδείξει ότι τα επίπεδα ή η έκφραση του VEGF σχετίζονται τόσο µε το 
στάδιο του όγκου όσο και µε την έκβασή του σε ορισµένους συµπαγείς όγκους. Ωστόσο, τα 
δεδοµένα για την αγγειογένεση και την έκφραση των αυξητικών παραγόντων της 
αγγειογένεσης σε αιµατολογικές κακοήθειες είναι σπάνια. Έχει πρόσφατα αναφερθεί ότι η 
υψηλή συγκέντρωση του VEGF στον ορό σχετίζεται µε φτωχή πρόγνωση στα non-Hodgkin's 
λεµφώµατα (NHL). Ο σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να διερευνήσει τα επίπεδα του 
VEGF στον ορό, σε ασθενείς µε NHL. ∆είγµατα αίµατος ελήφθησαν από 14 ασθενείς µε 
NHL (9 άνδρες και 5 γυναίκες µε µέσο όρο ηλικίας 65,6 έτη). Τρεις ασθενείς είχαν υψηλού 
βαθµού B-NHL, επτά είχαν λέµφωµα και τέσσερις είχαν ΧΛΛ. Έξι από τους 14 ασθενείς 
βρισκόταν στην έναρξη της ασθένειας ενώ 8 ασθενείς βρισκόταν σε µερική ή ολική ύφεση. 
Επιπλέον, στην έρευνα περιλήφθηκε µια οµάδα από 15 υγιή άτοµα, που χρησιµοποιήθηκαν 
ως µάρτυρες. Ο VEGF µετρήθηκε µε την µέθοδο της ELISA (R&D Systems, Mineapolis, 
USA) σε ορούς ασθενών και υγιών ατόµων. Η παρούσα µελέτη αποκάλυψε, στατιστικά 
σηµαντικά, αυξηµένα επίπεδα του VEGF στον ορό των ασθενών που βρισκόταν στην έναρξη 
της ασθένειας, σε σχέση µε τους µάρτυρες. Οι µέσες τιµές που σηµειώθηκαν ήταν 683,76 + 
372,05 pg/ml and 342,32 + 146,57 pg/ml (p=0.019), αντίστοιχα. Καµία σηµαντική διαφορά 
δεν παρατηρήθηκε στα επίπεδα του VEGF ανάµεσα σε ασθενείς µε µερική ή ολική ύφεση 
και στους µάρτυρες (356,17 + 210,6 pg/ml, 342,32 + 146,57 pg/ml, p=0.87). Τα παραπάνω 
αποτελέσµατα υποδηλώνουν τον ρόλο της αγγειογένεσης στην παθογένεια και την πρόοδο 
αυτού της κακοήθους αιµατολογικού νοσήµατος. Περαιτέρω µελέτες, µε µεγαλύτερο αριθµό 
περιστατικών, απαιτούνται ώστε να διερευνηθεί ο ρόλος του VEGF και άλλων αγγειογενετικών 
παραγόντων στην παθογένεση, την πρόοδο και την απόκριση στη θεραπεία ασθενών µε 
NHL.        
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SERUM LEVELS OF VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR 
IN PATIENTS WITH NON HODGKIN LYMPHOMA 

 
Ioannidou-Papagiannaki E., Vlachaki E., Haralambidou-Vranitsa S., Avgitidou A., 
Tsiga A., Kalogeridis A., Klonizakis Ph., Gougourelas I., Tsapas B., Klonizakis I. 

  
LLaabboorraattoorryy  ooff  MMoolleeccuullaarr  BBiioollooggyy  aanndd  CCyyttooggeenneettiiccss,,  HHaaeemmaattoollooggyy  UUnniitt,,  SSeeccoonndd  DDeepptt..  ooff  

IInntteerrnnaall  MMeeddiicciinnee  ooff    AArriissttoottllee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TThheessssaalloonniikkii,,  HHiippppookkrraatteeiioonn  HHoossppiittaall,,  GGrreeeeccee  
 

The role of angiogenesis in neoplastic diseases has been increasingly studied. Some clinical 
observations have indicated that circulating levels or tumour expression of vascular 
endothelial growth factor (VEGF) correlate with tumour staging and outcome in some 
solid tumours. However, data for angiogenesis and expression of angiogenic growth 
factors in haematological malignancies are rare. It has been recently reported that a high 
pre-treatment serum of VEGF concentration is associated with poor outcome in non-
Hodgkin's lymphomas (NHL). The aim of this study is to investigate the serum level of 
VEGF in patients with NHL. Blood samples were obtained from 14 patients with NHL (9 
men and 5 women with median age 65,6 years). Three patients had high grade B-NHL, 
seven had follicular lymphoma and four had CLL. Six out of the 14 patients were at the 
onset of the disease, while 8 patients were in partial or complete remission. In addition, a 
healthy control group consisted of 15 individuals was included in the study. VEGF was 
measured by ELISA immunoassay (R&D Systems, Mineapolis, USA) on patients and 
healthy individuals sera. The present study revealed increased VEGF serum levels in 
patients at the onset of the disease in comparison to healthy individuals. The mean 
values recorded were 683,76 + 372,05 pg/ml and 342,32 + 146,57 pg/ml (p=0.019), 
respectively. No marked difference was detected in the level of VEGF in patients with 
complete or partial remission and controls (356,17 + 210,6 pg/ml, 342,32 + 146,57 pg/ml, 
p=0.87). These findings suggest a role for angiogenesis in the pathogenesis/progression of 
this malignant haematological disorder. Further studies with larger number of cases are 
warranted to further explore the role of VEGF and other angiogenic factors in the 
pathogenesis, progression and response to therapy in patients with NHL.    
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  FISH (ΦΘΟΡΙΣΜΙΚΗ IN SITU 
ΥΒΡΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ) ΜΕ ΚΑΡΥΟΤΥΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΥΤ- 

ΤΑΡΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ. 
 

Ιωάννου Μ.1, Ρίζου Ε.2, Πάντου ∆.2, Πανδής Ν.2, Μαργαρίτης Λ.Χ.1 
 

1 Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών 
Επιστηµών,  Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

2 Τµήµα Γενετικής, Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας » 
 

Η FISH (Φθορισµική In-Situ Υβριδοποίηση) είναι µία νέα τεχνική που γεφυρώνει το χάσµα 
µεταξύ Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική σε 
περιπτώσεις αναλύσεων ιστών µε χαµηλή ή καθόλου µιτωτική δραστηριότητα διότι µπορεί να 
ανιχνεύσει γενετικές ανωµαλίες σε µεσοφασικούς πυρήνες. ∆εδοµένου των πλεονεκτηµάτων-
µειονεκτηµάτων και των ορίων της κάθε τεχνικής, η σύγκριση των αποτελεσµάτων της 
κλασικής Κυτταρογενετικής µε τα αποτελέσµατα της ανάλυσης µε FISH είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµη για την αξιολόγηση της τελευταίας. 
 Για το σκοπό αυτό προχωρήσαµε στην ανάλυση περιστατικών αιµατολογικών νεοπλασιών (6 
περιπτώσεις Χρόνιας Μυελογενους Λευχαιµίας και 3 περιπτώσεις Πολλαπλού Μυελώµατος) 
µε τη τεχνική FISH και συγκρίναµε τα αποτελέσµατα µε τα καρυοτυπικά δεδοµένα αυτών 
των περιστατικών. 
Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης FISH έδειξαν ότι σε 5 από τα 6 περιστατικά Χρόνιας 
Μυελογενούς Λευχαιµίας υπήρχε το υβριδικό γονίδιο bcr-abl, ενώ η κυτταρογενετική 
ανάλυση είχε αποτύχει. Συγκεκριµένα στην κυτταρογενετική ανάλυση, 3 περιπτώσεις  
παρουσίασαν οµαλό καρυότυπο, ενώ στις άλλες 3 υπήρχε αδυναµία δηµιουργίας καρυοτύπου. 
Στα 3 περιστατικά Πολλαπλού Μυελώµατος όπου η κυτταρογενετική ανάλυση παρουσίασε 
πολύπλοκους καρυότυπους (ασάφεια στις δυο περιπτώσεις των σηµείων θραύσης και 
αµφιβολία για το είδος της ανακατάταξης στη µία περίπτωση) η τεχνική  FISH αποσαφήνισε 
τους καρυότυπους.  
Από τη παραπάνω σύγκριση προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: Η Κυτταρογενετική είναι 
µια πανοραµική τεχνική µε δυσκολίες, ορισµένες φορές, στην ανίχνευση των χρωµοσωµικών 
ανωµαλιών και το σηµαντικότερο προϋποθέτει την ύπαρξη µεταφάσεων. Η FISH είναι µια 
εύκολη στη χρήση τεχνική, δεν απαιτεί διαιρούµενα κύτταρα και δίνει πολύτιµες 
πληροφορίες, επιλεκτικά, για την ύπαρξη συγκεκριµένων γενετικών ανωµαλιών. Ο συνδυασµός 
των παραπάνω τεχνικών δίνει εγκυρότερα αποτελέσµατα και είναι συχνά απαραίτητος για την 
πιο αξιόπιστη εκτίµηση κάθε περιστατικού αιµατολογικών κακοηθειών. 
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COMPARISON OF FISH ANALYSIS (FLUORESCENCE IN SITU 
HYBRIDIZATION) TO CYTOGENETICS IN HEMATOLOGICAL 

NEOPLASMATIC CELLS 
 

Ioannou M.1, Rizou H.2, Pantou D.2, Pandis N.2, Margaritis L.H.1 
 
1Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, School of Science, National 

& Kapodistrian University of Athens 

2Department of Genetics, Anticancer – Oncologic Hospital of Athens “Saint Savas”. 
 
FISH (Fluorescence In Situ Hybridisation) is a relatively new technique that has bridged 
the gap between Cytogenetics and Molecular Genetics. FISH can be particularly effective 
in tissues where low or no mitotic activity is observed because it can trace genetic 
abnormalities in interphase cells. Taking into consideration the advantages, disadvantages 
and the limitations of each technique, the comparison between the results of conventional 
Cytogenetics and those obtained by FISH analysis is particularly useful for the evaluation 
of the last one mentioned.  
In this scope, 9 cases of hematological disorders (6 cases of Chronic Myeloid Leukemia 
(CML) and 3 of Multiple Myeloma (MM) were investigated by means of both FISH and 
Cytogenetics Analysis.  
The results of FISH analysis have proven that in 5 out of 6 cases of CML the chimeric 
gene bcr-abl has been detected whereas Cytogenetic analysis had failed. (In particular, 3 
cases exhibited normal caryotypes while in the remaining 3 cases the formation of 
caryotypes was unable due to lack of metaphases). In the 3 cases of Multiple Myeloma 
where Cytogenetic analysis denoted complex caryotypes (in two cases vague of the 
breakpoints and in one case doubt about the kind of the chromosomal rearrangements), 
FISH technique clarified the caryotypes.  
According to the comparison above, the exported conclusions are: Provided that 
metaphases exist, Cytogenetics is a panoramic technique with difficulties, occasionally, in 
the detection of chromosomal abnormalities. On the other hand, FISH is an easy to use 
technique that does not require divided cells and provides precious information for specific 
genetic abnormalities. The combination of both the techniques mentioned, provides more 
accurate results and is often indispensable for a reliable evaluation of every case of 
hematological malignancies. 
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ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 1 
ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΪΝΑΣΗΣ (MT1-MMP) ΣΕ ∆ΙΗΘΗΤΙΚΑ 

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ 
 

Καµπέρου Μ.1, Γιαννοπούλου Ι.2, Μυλωνά Ε.2, Αλεξάνδρου Π.2, Παπασιδέρη Ι.1, 
Μαργαρίτης Λ. Χ.1, Νακοπούλου Λ.3 

 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, 1Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, 
Εργαστήρια Παθολογικής Ανατοµικής 2Ιατρικής Σχολής και 3«Αττικού» Νοσοκοµείου 

 
Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση της εντόπισης της µεµβρανικού τύπου 1 
µεταλλοπρωτεϊνάσης (ΜΤ1-MMP) σε διηθητικά καρκινώµατα µαστού και η συσχέτισή της µε 
προγνωστικούς δείκτες του καρκίνου του µαστού, µε δείκτες διήθησης και µετάστασης και µε 
την επιβίωση των ασθενών. Εφαρµόστηκε Ανοσοϊστοχηµική µέθοδος (ABC/HRP) σε τοµές 
παραφίνης 174 διηθητικών καρκινωµάτων µαστού. Τα αποτελέσµατα αξιολογήθηκαν µε 
µονοπαραγοντική και πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση. Στα καρκινικά κύτταρα η MT1-
MMP εντοπίστηκε στο κυτταρόπλασµα (67,3%) και τη µεµβράνη (21,8%), ενώ ανιχνεύτηκε 
και σε ινοβλάστες στρώµατος (25,9%) και στο ενδοθήλιο αγγείων (23,6%). Η 
κυτταροπλασµατική καρκινική εντόπιση της MT1-MMP συσχετίστηκε ανάστροφα µε τον 
πυρηνικό βαθµό κακοηθείας των καρκινωµάτων (p=0,017) και παράλληλα µε τους 
αναστολείς των MMPs, TIMP-1 (p=0,006) και TIMP-2 (p=0,024). Η µεµβρανική παρουσία 
της MT1-MMP ανιχνεύτηκε συχνότερα στα πορογενή σε σχέση µε τα λοβιακά καρκινώµατα 
(p=0,039), ενώ σχετίστηκε παράλληλα µε την MMP-11 (p=0,013). Η εντόπιση της ΜΤ1-
MMP στους ινοβλάστες συσχετίστηκε ανάστροφα µε τον πυρηνικό βαθµό κακοηθείας 
(p=0,026). Η ενδοθηλιακή εντόπιση της ΜΤ1-MMP συσχετίστηκε ανάστροφα µε τον 
πυρηνικό βαθµό κακοηθείας (p=0,023) και παράλληλα µε την εντόπιση του υποδοχέα c-
erbB-2 (p=0,004) και του TIMP-2 (p=0,052). ∆ε βρέθηκε συσχέτιση της MT1-MMP µε 
τους λοιπούς προγνωστικούς δείκτες και µε την επιβίωση των ασθενών. Συµπερασµατικά, η 
MT1-MMP φαίνεται να συµµετέχει έµµεσα στον καθορισµό της επιθετικής βιολογικής 
συµπεριφοράς, καθώς συσχετίστηκε µε καρκινώµατα χαµηλού πυρηνικού βαθµού 
κακοηθείας και δείκτες αύξησης, διήθησης και µετάστασης. 
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The aim of this study was to investigate the immunohistochemical localization of MT1-
MMP in invasive breast carcinomas, as well as to correlate it with established 
clinicopathological prognostic factors, invasion and metastasis indices and patients’ 
survival. Immunohistochemistry (avidin-biotin-peroxidase technique) was performed on 
paraffin tissue sections from 174 invasive breast carcinomas. Statistical analysis was 
univariate and multivariate. MT1-MMP positive immunoreactivity was observed in the 
cytoplasm of cancer cells (67,3%) and in the plasma membrane (21,8%), in stroma 
fibroblasts (25,9%) and in endothelial cells (23,6%). Cytoplasmic localization of MT1-MMP 
was inversely correlated with carcinomas nuclear grade (p=0,017) and parallel with MMPs 
inhibitors, TIMP-1 (p=0,006) and TIMP-2 (p=0,024). Membrane staining of MT1-MMP 
was more often detected in carcinomas with ductal histological type (p=0,039) and it 
was associated with positive MMP-11 (p=0,013). Localization in fibroblasts was inversely 
associated with nuclear grade (p=0,026). Endothelial presence of MT1-MMP was 
inversely related to nuclear grade (p=0,023) and parallel to receptor c-erbB-2 (p=0,004) 
and TIMP-2 (p=0,052) localization. No significant associations were observed between 
MT1-MMP and the other prognostic markers and patients’ survival. In conclusion, it seems 
that MT1-MMP contributes to aggressive biological behaviour of breast carcinomas, 
through its correlation with low nuclear grade carcinomas and markers of cell growth, 
invasion and metastasis. 
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ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΝ∆ΟΓΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Streptomyces exfoliatus REA17 ΚΑΙ 

Streptomyces fulvisimus GRE24/1Λ – ΒΙΟΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ 
ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΟΥ ΜΥΚΗΤΑ Rhizoctonia solani. 

 
Κανινή Γ.Σ., Κατσίφας Ε.Α. και Καραγκούνη Α.∆. 

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

15781 Αθήνα 
 

Ο βιολογικός έλεγχος ασθενειών και ζιζανίων των καλλιεργειών παρουσιάζει τεράστιο 
ενδιαφέρον αφού προσφέρει µια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση στο πρόβληµα 
της χρήσης συνθετικών χηµικών φυτοφαρµάκων. Μεγάλος αριθµός αντιβιοτικών καθώς και 
µια µεγάλη ποικιλία ενζύµων που αποικοδοµούν το κυτταρικό τοίχωµα των µυκήτων 
παράγονται από µικροοργανισµούς του γένους Streptomyces. Έχουν ήδη γίνει προσπάθειες 
να αξιοποιηθούν αρκετά είδη του γένους των Στρεπτοµυκήτων για τον έλεγχο µυκητιακών 
ασθενειών φυτών µε έντονο οικονοµικό ενδιαφέρον.  Η Rhizoctonia solani είναι ένας κοινός 
φυτοπαθογόνος µύκητας για διάφορα φυτά. Μελετήθηκε η ανταγωνιστική σχέση που 
αναπτύσσεται µεταξύ δυο στελεχών του φυτοπαθογόνου µύκητα Rhizoctonia solani 
(Rhizoctonia solani DSM843 και Rhizoctonia solani 1105) και ενός συνόλου 604 στελεχών 
Στρεπτοµυκήτων αποµονωµένων από 12 διαφορετικά ελλαδικά ενδιαιτήµατα, 
χρησιµοποιώντας διαφορετικές in vitro µεθόδους εκτίµησης του ανταγωνισµού.  Επιλέχθηκαν 
τα στελέχη Streptomyces exfoliatus REA 17 και Streptomyces fulvisimus GRE24/1Λ τα 
οποία εµφάνιζαν τη µεγαλύτερη ικανότητα αναστολής της ανάπτυξης των µυκήτων. Στη 
συνέχεια έγινε προσπάθεια βελτιστοποίησης της ανασταλτικής ικανότητας των δύο αυτών 
στελεχών έναντι των φυτοπαθογόνων µυκήτων.  Μελετήθηκε η αύξηση των δύο βακτηρίων σε 
επιλεγµένες συνθήκες θερµοκρασίας και pH σε ελάχιστο θρεπτικό υπόστρωµα προκειµένου 
να γίνει προσοµοίωση της διαθεσιµότητας των θρεπτικών συστατικών η οποία χαρακτηρίζει 
το έδαφος. Από τα αποτελέσµατα αυτής της σειράς πειραµάτων προέκυψε ότι το µέγιστο της 
δραστηριότητας των πιθανών παραγόντων βιοελέγχου εκδηλώνεται σε θερµοκρασία 28οC και 
σε ελαφρά βασικό pH (pH=8). 
Επόµενος στόχος της εργασίας είναι η in vivo µελέτη της ανταγωνιστικής σχέσης ανάµεσα 
στα επιλεγµένα στελέχη Στρεπτοµυκήτων και στον φυτοπαθογόνο µύκητα Rhizoctonia solani 
εφαρµόζοντας συστήµατα µικροκόσµων εδάφους και χρησιµοποιώντας ως φυτό στόχο για το 
φυτοπαθογόνο µύκητα τη φασολιά (Phaseolous vulgaris). 
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Biological control of diseases and pests of crops using microbial inoculants is receiving 
increased attention providing an environmentally friendly alternative to the use of 
chemical control agents. Attempts have been made to isolate Streptomyces species in 
order to control fungal root diseases, since Streptomyces are capable of producing a 
remarkably wide spectrum of antibiotics as secondary metabolites, as well as a variety of 
fungal cell wall-degrading enzymes. Rhizoctonia solani is a common plant pathogen 
fungus for a variety of plants including potato, tomato plant, cotton, bean plant etc. We 
studied the antagonistic relation between two fungal pathogens, Rhizoctonia solani 
DSM843 and Rhizoctonia solani 1105 and a total of 604 Streptomyces strains, isolated 
from 12 diverse Greek habitats using in vitro plate antagonism bioassays. Two 
streptomycetes strains, Streptomyces exfoliatus REA17 and Streptomyces fulvisimus 
GRE24/1Λ were selected due to their highest antifungal activity. We studied the growth of 
the two streptomycetes strains under selected temperature and pH conditions in minimal 
medium. The results suggested that the optimum of the growth and activity of the 
potential biocontrol agents was observed at 28oC and at slightly basic pH (pH=8). 
Future work will include in vivo research of the antagonistic relation between the selected 
streptomycetes strains and the phytopathogenic fungus using microcosms with bean plant 
(Phaseolous vulgaris) as the target. 
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Sparus aurata ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΕ ΤΗ 

ΧΡΗΣΗ ΜΙΚΡΟ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ 
 

Καραΐσκου N., Τριανταφυλλίδης Α., Κατσαρές Β., 
Αµπατζόπουλος Θ. και Τριανταφυλλίδης Κ. 

 
Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Ελλάδα 
e-mail: triant@bio.auth.gr, Τηλ: 2310998309, Fax: 2310998374 

 
Η τσιπούρα (Sparus aurata) έχει ευρεία εξάπλωση στις ακτές του Ατλαντικού και της 
Μεσογείου και αποτελεί το πιο συχνά καλλιεργούµενο είδος στη χώρα µας. Οι φυσικοί 
πληθυσµοί του είδους (συνήθως σε φυσικές εκβολές ποταµών και λιµνοθάλασσες) 
παρουσιάζουν κάµψη. Εξαιτίας του λόγου αυτού και της υψηλής εµπορικής της αξίας, 
αποτελεί αντικείµενο εκτεταµένων και εντατικών υδατοκαλλιεργειών. 
Η αλµατώδης ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών έφερε στην επιφάνεια προβλήµατα που 
σχετίζονται µε την εισαγωγή στους φυσικούς πληθυσµούς τσιπούρας ιχθυδίων που 
προέρχονται από τις ιχθυοκαλλιέργειες. Το αποτέλεσµα των εκροών αυτών είναι η πιθανή 
µείωση της γενετικής ποικιλότητας και κατά συνέπεια της προσαρµοστικότητας των άγριων 
πληθυσµών µια και κινδυνεύουν να χαθούν γονίδια που έχουν προσαρµοστεί στις τοπικές 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Τα αποτελέσµατα των εκροών στις ελληνικές λιµνοθάλασσες 
καλλιεργούµενων πληθυσµών δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί. Για αυτό, είναι απαραίτητη η 
διερεύνηση της γενετικής αλληλεπίδρασης των διαφορετικών αυτών ιχθυοπληθυσµών έτσι 
ώστε να εκπονηθούν ολοκληρωµένα προγράµµατα διαχείρισης και να αποφευχθούν 
λανθασµένοι χειρισµοί που µπορεί να αποβούν καταστρεπτικοί για τη διατήρηση του 
γονιδιακού αποθέµατος των ειδών στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, πραγµατοποιήθηκε 
ανάλυση µικροδορυφορικών δεικτών  DNA τόσο σε άγριους όσο και σε καλλιεργούµενους 
πληθυσµούς τσιπούρας ώστε να εκτιµηθεί ο βαθµός της γονιδιακής ροής µεταξύ άγριων και 
καλλιεργούµενων  πληθυσµών και να εντοπισθούν δείκτες που θα χρησιµοποιηθούν για την 
ιχνηλάτηση των καλλιεργούµενων πληθυσµών ώστε να εκτιµηθούν πιθανές εκροές ατόµων. Τα 
πρώτα αποτελέσµατα δείχνουν ότι τα επίπεδα ετεροζυγωτίας στους άγριους πληθυσµούς είναι 
υψηλότερα από ότι στους καλλιεργούµενους πληθυσµούς. 
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GENETIC STUDY OF WILD AND CULTIVATED POPULATIONS OF 
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Aristotle University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki 
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The gilthead sea bream (Sparus aurata) is widely distributed in the north-eastern Atlantic 
Waters and Mediterranean Sea and it is one of the most important species in fishery and 
marine aquaculture. Natural populations (usually present in coastal lagoons) are 
decreasing dramatically. Due to the high economic importance of the species, its culture 
practices have extremely intensified the last years. 
Various problems have arisen by this rapid development of gilthead sea bream cage 
culture. The most important is the escape of cultivated individuals and their admixture 
with the wild populations. The result of the escapes is the possible decrease of the 
genetic variability and consequently the decrease of adaptability of wild populations since 
there is always the risk of losing genes that are adapted in local environmental conditions.  
Very little is known and conflicting data have been obtained concerning the escapes in 
Greek lagoons. Since biodiversity conservation constitutes a topic of high significance, it is 
very important to investigate the genetic exchange between these different fish 
populations in order to apply the appropriate management policies and to avoid the risk 
of ruining the gene pool of Greek species. For this reason, microsatellite loci were 
analyzed both in cultivated and wild populations in order to estimate the degree of gene 
flow between the wild and cultivated individuals and to identify specific markers that will 
be suitable for genetic monitoring of cultivated populations in order to estimate the 
potential escapes. The first results revealed high levels of heterozygosity in wild 
populations compared to the cultured ones. 

 
 

This program is financed by ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 
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ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ ΤΗΣ α1-ΟΞΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ 
(AGP) ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ∆ΑΣ ΣΤΟΥΣ 

ΑΡΟΥΡΑΙΟΥΣ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ 
 

Καραναστάση Σ., Χατζηνικολάου Γ., Αρσενάκης Μ., Σκούρας Ζ., Γιάγκου Μ. 
 

Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Α.Π.Θ. 
 
Η πειραµατική αρθρίτιδα (ΠΑ) των αρουραίων αποτελεί ένα µοντέλο αυτοανοσίας που 
προσοµοιάζει στη ρευµατοειδή αρθρίτιδα και βρίσκει ευρεία εφαρµογή σε πειράµατα 
γονιδιακής θεραπείας. Στους παράγοντες που συµβάλλουν στην εξέλιξη και τη σοβαρότητα 
της πειραµατικής αρθρίτιδας είναι και οι πρωτεΐνες οξείας φάσης. Η α1-όξινη γλυκοπρωτεΐνη 
(AGP) ανήκει σε αυτήν την κατηγορία πρωτεϊνών που παρουσιάζει φυσική διττή δράση τόσο 
ανοσορυθµιστική όσο και ανοσοκατασταλτική.  Συµµετέχει στην εξέλιξη και τη σοβαρότητα 
της ΠΑ καθιστώντας την έτσι υποψήφια για µελέτη γονιδιακής θεραπείας. 
Χρησιµοποιήθηκε κατάλληλος πλασµιδιακός φορέας ικανός να εκφράζεται στο µυικό ιστό, 
στον οποίον κλωνοποιήθηκε το cDNA του γονιδίου της AGP µαζί µε ένα επιτόπιο αναφοράς 
(700-AGP-FLAG). Το DNA εµβολιάστηκε σε αρουραίους στους οποίους χορηγήθηκε στη 
συνέχεια FCA για επαγωγή αρθρίτιδας. Ως µάρτυρας χρησιµοποιήθηκε το ίδιο πλασµίδιο στο 
οποίο κλωνοποιήθηκε µεταλλαγµένο AGP cDNA. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο 
εµβολιασµός µε το 700-AGP-FLAG οδήγησε στην επιτάχυνση της εµφάνισης αρθρίτιδας και 
ταυτόχρονα, αύξηση της σοβαρότητας της και διατήρηση των συµπτωµάτων της για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα. Παρόλα αυτά, η δευτερογενής έξαρση της αρθρίτιδας που παρατηρείται 
στους αρθριτικούς αρουραίους µάρτυρες ή τους αρουραίους που χορηγήθηκε µεταλλαγµένη 
AGP (4,5 µήνες µετά τη χορήγηση του FCA), δεν παρατηρείται  στους  700-AGP-FLAG 
εµβολιασµένους αρουραίους. Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν αφενός τη συµµετοχή 
της AGP στο µηχανισµό επαγωγής ΠΑ αλλά και την πιθανή χρησιµοποίηση του γονιδίου της 
AGP στη θεραπεία γονιδίου.  
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ROLE OF α1-ACID GLYCOPROTEIN GENE IN ADJUVANT 
ARTHRITIS DEVELOPMENT IN RATS – GENE THERAPY 

 
Karanastassi S., Chatzinikolaou G., Arsenakis M., Scouras Z., Yiangou M. 

 
Department of Genetics, Development & Molecular Biology, School of Biology, Aristotle 

University Thessaloniki 
 
Adjuvant arthritis (AA) is an animal model of autoimmunity that resembles human 
rheumatoid arthritis. It has been recently used in gene therapy experiments. Acute phase 
proteins (APR) are implicated in AA development. The APR member AGP it has been 
shown to be involved in acceleration, severity and duration of AA. 
In this study a certain plasmid expression vector it has been used to clone complete AGP 
cDNA (700-AGP-FLAG). Rats received intramuscularly this DNA-vaccine and were then 
treated with FCA to develop AA. Control rats received only FCA or the same expression 
vector containing mutated AGP cDNA. Our data showed that in 700-AGP-FLAG 
vaccinated rats onset of AA was accelerated while severity and duration of  disease 
increased. However, secondary induced arthritis occurred 4,5 months post FCA treatment 
in control AA rats or AA rats received vaccination with mutated  AGP cDNA. 700-AGP-
FLAG vaccinated AA rats showed no symptoms of any disease development. Our data 
suggest that AGP maybe is involved in the pathogenesis of AA in rats and furthermore 
show the potential use of AGP gene in gene therapy. 
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ΒΛΑΒΕΣ KAI ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ DNA ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

 
Καραναστάση Γ. 1,2, Ν. Μεσσήνη-Νικολάκη2, K. Γουργουλιάνης3, Κ. Χρίστου3,  

Σ. Τσιλιµιγκάκη1 και Σ.Μ. Πιπεράκης1,4 
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Πανεπιστήµιο  Αθηνών, Αθήνα. 3Πνευµονολογική Κλινική, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 

Λάρισα. 
4Βιολογία: ∆ιατροφή, Περιβαλλοντικοί Παράγοντες και Υγεία, Τµήµα 

Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 38221. 
 

Mε την τεχνική του comet assay µελετήσαµε την ευαισθησία του DNA λεµφοκυττάρων από 
ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα στην αιθανόλη και το Η2Ο2, την επιδιορθωτική τους 
ικανότητα καθώς και το ποσό των ενδογενών βλαβών. Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι το 
DNA των ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα παρουσιάζει µεγαλύτερη ευαισθησία στην 
επίδραση της αιθανόλης και του Η2Ο2, έχουν αυξηµένο αριθµό ενδογενών βλαβών και 
µειωµένη επιδιορθωτική ικανότητα σε σύγκριση µε τα φυσιολογικά άτοµα.   
 

 
LUNG CANCER PATIENTS DNA DAMAGE AND REPAIR EFFICIENCY  

 
Karanastasi G.1,2, N. Messini-Nikolaki2, K. Gourgoulianis3,  

K. Christou3, S. Tsilimigaki1 and S.M. Piperakis1,4 
 

1DNA Repair Laboratory, Institute of Biology, NCSR Democritos, Aghia Paraskevi, Athens 
2Department of Cell Biology,  School of Biology,  University of Athens, Athens. 3Palmonary 
Department, University of Thessaly, Larisa. 4Biology: Nutrition, Environmental Factors and 

Health, Department of Pre-School Education, Faculty of Human Sciences, University of 
Thessaly, Volos. 

 
We examined the effects of ethanol and H2O2 in lymphocytes from lung cancer patients 
in comparison to healthy individuals. With the comet assay technique we estimated the 
endogenous DNA damage, the induced DNA damage with ethanol and H2O2 and the 
repair capacity of the above populations. 
Our results show that lung cancer patients have a higher endogenous DNA damage, are 
more sensitive to the effects of the external agents and have a reduced DNA repair 
capacity.   
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΞΕΙ∆ΩΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΤΟ Υ∆ΑΤΟΕΙ∆ΕΣ ΥΓΡΟ. 
 

Καραπιπερίδου Α1., Hamidi Alamdiri Daryoush1., Κώνστας Α2., Κολιάκος Γ1. 
 

1Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Τµήµα Ιατρικής Α.Π.Θ Θεσσαλονίκη, 54124. 
2 Α’ Οφθαλµολογική Κλινική, Ιατρικής Α.Π.Θ Θεσσαλονίκη, 54124. 

 
Σε προηγούµενες µελέτες βρέθηκε ότι στο υδατοειδές υγρό ασθενών µε σύνδροµο 
αποφολίδωσης τα επίπεδα τα επίπεδα της βιταµίνης C είναι χαµηλότερα και τα επίπεδα του 
Ισοπροστανίου (8-iso Prostaglandin F2a), που είναι δείκτης οξείδωσης των λιπιδίων της 
κυτταρικής µεµβράνης είναι υψηλότερα σε ασθενείς µε σύνδροµο αποφολίδωσης (ΣΑ) 
σύγκριση µε τους φυσιολογικούς µάρτυρες.  
Στην παρούσα εργασία µελετήσαµε την οξείδωση των πρωτεϊνών  του υδατοειδούς  υγρού. 
Μετρήσαµε το ποσό των καρβονυλιωµένων πρωτεϊνών µε  ανοσοενζυµική µέθοδο που είχε 
συσταθεί  στο εργαστήριό µας σε 17 ασθενείς µε ΣΑ και 16 µάρτυρες ίσης ηλικίας. Στα 
δείγµατα υδατοειδών των ασθενών µε ΣΑ υπήρχε µειωµένο επίπεδο οξειδωµένων πρωτεϊνών 
σε σχέση µε τα δείγµατα που προέρχονταν από φυσιολογικούς µάρτυρες.  Οι µέσοι όροι της 
συγκέντρωσης των οξειδωµένων πρωτεϊνών είναι ΣΑ: 0.679±0.059 nmol/mg, Μάρτυρες: 
1.00±0.067 nmol/mg (p=0.0011).  Η µειωµένη ποσότητα οξειδωµένων πρωτεϊνών στο 
υδατοειδές υγρό ασθενών µε XFS  πιθανόν αντικατοπτρίζει τα σχετικά  χαµηλά  επίπεδα της 
βιταµίνης C. Όπως είναι γνωστό η  βιταµίνη C, οξειδώνει την γλουταθιόνη µε αποτέλεσµα να 
συσσωρεύεται το υπεροξείδιο του υδρογόνου το οποίο προάγει την οξείδωση των  πρωτεϊνών. 
 
 

ESTIMATION OF OXIDATED PROTEINS IN THE AQUEOUS 
HUMOUR 

 
Karapiperidou Α1., Hamidi Alamdiri D1., Konstas Α2., Koliakos G. 1. 
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2 Α’ Οφθαλµολογική Κλινική, Ιατρικής Α.Π.Θ Θεσσαλονίκη, 54124. 
 
It has been reported that the levels of ascorbic acid are lower and the levels of 
isoprostane (8-iso Prostaglandin F2a), a membrane lipid oxidation marker, are higher in 
the aqueous humour of patients with exfoliation syndrome (XFS) as compared to controls.  
In the present study protein oxidation has been estimated. We measured the amount of 
protein carbonylation by a home made enzyme immunoassay in the aqueous humor of 17 
patients with XFS and 16 age matched controls. The aqueous humor of XFS patients 
contained less carbonylated proteins as compared to controls. The obtained mean values 
were XFS: 0.679±0.059 nmol/mg, Controls: 1.00±0.067 nmol/mg (p=0.0011). The lower 
amount of protein carbonylation in the aqueous of patients with XFS may reflect the 
lower amount of ascorbic acid found in the same patients. It is known that ascorbic acid 
oxidizes glutathione producing hydrogen peroxide that can enhance protein oxidation.   
 
 



HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 
Proceedings of 27th Scientific Conference, Nafplio, May 2005 

 

120

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Πρακτικά 27ου Επιστηµονικού Συνεδρίου, Ναύπλιο, Μάιος 2005 

 

121

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΓΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΚΥΣΤΕΪΝΩΝ ΣΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΞΑΝΘΙΝΗΣ ΤΗΣ E. COLI 

 
Καρατζά Π. και Ε. Φριλίγγος 

 
Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Ιατρική Σχολή, Ιωάννινα 45110 

 
Το γονιδίωµα της E. coli περιέχει 8 οµόλογα της οικογένειας NAT/NCS2 που αναφέρονται, 
βάσει in silico αναλύσεων, ως πιθανοί µεταφορείς ξανθίνης/ουρικού οξέος. Στο εργαστήριό 
µας δείξαµε πράγµατι ότι 2 από τα 8 οµόλογα, YgfO και YicE, µπορούν να εκφρασθούν σε 
υψηλά επίπεδα στην εσωτερική µεµβράνη της E. coli K-12 και λειτουργούν ως ειδικοί 
συµµεταφορείς H+:ξανθίνης, υψηλής συγγένειας (Κm 3-5 µΜ). ∆είξαµε, επίσης, ότι οι YgfO 
και YicE αδυνατούν να µεταφέρουν ουρικό οξύ, υποξανθίνη ή ουρακίλη και αδυνατούν να 
αναγνωρίσουν ανάλογα ξανθίνης µε ογκώδεις υποκαταστάσεις στις θέσεις 7 ή 8 του 
ιµιδαζολικού δακτυλίου όπως 7- ή 8-µεθυλοξανθίνη.  
Η YgfO, µία πρωτεΐνη 466 αµινοξέων, περιέχει στο µόριο της 5 κατάλοιπα Cys. Αντίστοιχα, η 
YicE, πρωτεΐνη 463 αµινοξέων, περιέχει 4 κατάλοιπα Cys. Καθεµιά από τις εγγενείς Cys 
αντικαταστάθηκε στα µόρια αυτά µε Ser, εφαρµόζοντας PCR δύο σταδίων (overlap-
extension) και in vitro µεταλλαξιγένεση σηµειακής στόχευσης, σε συνδυασµό µε γενετική 
προσθήκη σηµάτων ανοσοεντοπισµού (C-τελικό 12πεπτίδιο της LacY) και καθαρισµού 
(περιοχή δέσµευσης βιοτίνης από την Klebsiella pneumoniae) στο C-τελικό άκρο των 
µορίων. Και οι 5 σηµειακώς µεταλλαγµένες YgfO που προέκυψαν ήσαν πλήρως λειτουργικές 
ως προς την ικανότητα µεταφοράς [3H]ξανθίνης, ενώ παρουσίαζαν όµοιο προφίλ 
εξειδίκευσης µε την YgfO φυσικού τύπου βάσει κινητικών πειραµάτων αναστολής από µία 
σειρά αναλόγων ξανθίνης. Παρόµοια αποτελέσµατα είχαµε, αντίστοιχα, µε τις 4 σηµειακώς 
µεταλλαγµένες YicE. 
Η συνδυαστική αντικατάσταση και των 5 Cys στο ίδιο µόριο της YgfO (ή, αντίστοιχα, και των 
4 Cys στο ίδιο µόριο της YicE) οδήγησε σε δύο νέες, επίσης πλήρως λειτουργικές, 
διαπεράσες ελεύθερες κυστεϊνικών καταλοίπων (Cys-less YgfO και Cys-less YicE), οι οποίες 
θα χρησιµοποιηθούν ως βάση για αναλυτική µελέτη των σχέσεων δοµής-λειτουργίας στους 
µεταφορείς YgfO και YicE µε µεταλλαξιγένεση κυστεϊνικής σάρωσης (Cys-scanning 
mutagenesis). 
 
 
Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα «Ηράκλειτος» του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας µέσω του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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ROLE OF THE NATIVE CYSTEINE RESIDUES IN TWO H+: 
XANTHINE SYMPORTERS OF E. COLI 

 
Karatza P. and S. Frillingos 

 
Laboratory of Biological Chemistry, University of Ioannina Medical School, Ioannina 45110 

 
The E. coli genome contains 8 homologs of the NAT/NCS2 family that are predicted to be 
xanthine/uric acid transporters, based on bioinformatic evidence. Of them, YgfO and YicE 
were shown by us to be expressible in the inner membrane of E. coli K-12 at high 
concentrations and function as specific H+:xanthine symporters of high affinity (Κm 3-5 
µΜ); YgfO or YicE cannot transport uric acid, hypoxanthine or uracil, neither can they 
recognize 7- or 8-methylxanthine or other analogs with bulky substitutions at position 7 or 
8 of the imidazole ring. 
YgfO, a 466-amino acid protein, contains 5 Cys residues; YicE, a 463-amino acid protein, 
contains 4 Cys residues. Each of the native Cys in both transporters was replaced 
independently with Ser, using in vitro site-directed mutagenesis and two-stage (overlap-
extension) PCR combined with genetic fusion at the C terminus with an immunoblot tag 
(dodecapeptidic epitope  from LacY) and a purification tag (biotin acceptor domain from 
Klebsiella pneumoniae). All 5 individual Cys-replacement YgfOs were found to be fully 
functional with respect to [3H]xanthine uptake; they also displayed an eseentially wild-
type ligand recognition profile, as determined by kinetic inhibition experiments with a 
series of purines and purine analogs. The same was found to be true of the 4 individual 
Cys-replacement mutants of YicE. 
Combinatorial site-directed replacement of the 4 native Cys in YgfO (as well as of the 5 
native Cys in YicE) resulted in two fully functional permeases devoid of Cys residues (Cys-
less YgfO and Cys-less YicE); these permeases will be used as a background for analytical 
study of structure-function relationships in YgfO and YicE, using Cys-scanning mutagenesis. 
 
 
This research was funded by the program "Heraklitos" of the Operational Program for 
Education and Initial Vocational Training of the Hellenic Ministry of Education under 
the 3rd Community Support Framework and the European Social Fund. 
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ∆ΙΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ 
ΦΑΙΟΦΥΚΩΝ 

 
Καρυοφύλλης ∆., Γαλάτης Β. και Κατσαρός Χ. 

 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Αθήνα 157 84 

 
∆ιαφορετικές και πολλές φορές αντικρουόµενες απόψεις έχουν διατυπωθεί σχετικά µε τον 
µηχανισµό κυτοκίνησης των φαιοφυκών. Τα κύτταρα των φαιοφυκών στερούνται 
περιφερειακών µικροσωληνίσκων (ΜΣ) και εποµένως προπροφασικής ζώνης ΜΣ, καθώς και 
φραγµοπλάστη ή φυκοπλάστη και φέρουν ένα περιφερειακό δίκτυο µικρονηµατίων ακτίνης 
(ΜΑ). Έχει δειχθεί ότι και τα δύο βασικά κυτοσκελετικά στοιχεία, δηλαδή ΜΣ και ΜΑ 
συµµετέχουν στο σχηµατισµό και την σταθεροποίηση του κυτοκινητικού διαφράγµατος. 
Επίδραση µε ουσίες που αποπολυµερίζουν τους ΜΣ ή τα ΜΑ προκαλεί ανάσχεση της 
κυτοκίνησης. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν διαιρούµενα κύτταρα του φαιοφύκους 
Sphacelaria rigidula κατά τη διάρκεια ανάκαµψης µετά από επίδραση µε nocodazole και 
cytochalasin B. Η πρώτη από τις ουσίες αυτές επηρεάζει τη δυναµική των ΜΣ, ενώ η 
δεύτερη προκαλεί αποπολυµερισµό των ΜΑ. Και στις δύο περιπτώσεις παρατηρήθηκε η 
δηµιουργία ενός δακτυλιοειδούς σχηµατισµού από υλικό τοιχώµατος στη θέση όπου 
αναµένεται η δηµιουργία του θυγατρικού τοιχώµατος της διαίρεσης. Μετά από επίδραση µε 
nocodazole ο σχηµατισµός αυτός φέρει πολυάριθµες πλασµοδέσµες, ενώ µετά από 
cytochalasin B οι θυγατρικοί πυρήνες δεν κατέχουν τις σωστές θέσεις. Παρόµοιος 
τοιχωµατικός δακτύλιος παρατηρήθηκε σε περιπτώσεις που το αναπτυσσόµενο διάφραγµα 
έχει εκτοπισθεί από τη θέση του λόγω της παρουσίας µεγάλων χυµοτοπίων. Τα 
αποτελέσµατα της εργασίας αυτής δείχνουν ότι το επίπεδο της κυτοκίνησης καθορίζεται σε 
στάδιο προηγούµενο της κυτοκίνησης, ανεξάρτητα από την παρουσία ΜΣ ή ΜΑ ή ότι στη 
θέση αυτή λειτουργεί κάποιος µηχανισµός που ευνοεί την απόθεση υλικού τοιχώµατος. 
 
Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε µε οικονοµική ενίσχυση από τα προγράµµατα 
«Καποδίστριας» (Πανεπιστήµιο Αθηνών) και «Πυθαγόρας» (Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων και ΕΕ). 
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DETERMINATION OF THE DIVISION SITE 
IN BROWN ALGAL CELLS 

 
Karyophyllis D., Galatis B., and Katsaros C. 

 
University of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany, Athens 157 84, Hellas 

(Greece) 
 
Different and sometimes contradictory mechanisms have been described for brown algal 
cytokinesis. Βrown algal cells lack cortical microtubules (MTs) and thus preprophase MT 
band as well as phragmoplast or phycoplast, and bear a cortical network of actin 
filaments (AFs). It was shown that both cytoskeletal elements, i.e. MTs and AFs 
participate in the formation and fixation of the cytokinetic diaphragm. Treatment with 
anti-MT or anti-actin drugs inhibits cytokinesis. In the present work dividing cells of 
Sphacelaria rigidula were monitored during recovery after treatment with nocodazole and 
cytochalasin B that impair MT dynamics and cause AF fragmentation respectively. In both 
cases a ring of wall material was formed in the expected cytokinetic plane. After 
nocodazole treatment this wall ring displays numerous plasmodesmata, while after 
cytochalasin B the daughter nuclei may not occupy the correct positions. Similar ring-like 
wall configurations were observed in cases in which the forming cytokinetic diaphragm 
was displaced by large vacuoles. These data suggest that the division site in brown algal 
cells is determined before cytokinesis independently of both MTs and AFs or that in this 
site some mechanism(s) function, favouring wall deposition. 
 
 
This study was financially supported by grants from the University of Athens (project 
“Kapodistrias”) and from the Hellenic Ministry of National Education and Religious 
Affairs and the EU, in the frames of the Operational Programme for Education and 
Initial Vocational Training (O.P. "Education", project “Pythagoras”). 
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ 
ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ CODRIGTONIA CODRIGTONI: Η ΖΩΗ ΑΝΑΜΕΣΑ 

ΣΕ ∆ΙΑΠΑΥΣΕΙΣ 
 

Καρκούλης Π., Γκιόκας Σ., Παφίλης Π. και Ε.∆. Βαλάκος 
 
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, 157-84 Αθήνα 
 
Το γένος Codrigtonia είναι ενδηµικό της Ελλάδας ενώ το είδος που µελετήθηκε στην 
παρούσα εργασία είναι ενδηµικό της Πελοποννήσου.  Το χερσαίο σαλιγκάρι Codrigtonia 
codrigtoni διαβιώνει σε σχισµές των βράχων και εξαπλώνεται συνήθως σε µέσα υψόµετρα 
ενώ συγκαταλέγεται στα µεγαλύτερα σαλιγκάρια του ελλαδικού χώρου µε µέγιστη διάµετρο 
τα 45 mm.  Λόγω της ηπειρωτικής του κατανοµής παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο πρότυπο 
διαβίωσης. Προκειµένου να αντιµετωπίσει τις έντονα ξηρές συνθήκες της θερινής περιόδου 
έχει υιοθετήσει την στρατηγική της διαθέρισης ενώ τους χειµερινούς µήνες αντιπαρέρχεται 
τον παγετό µε τη διαχείµαση. Και στις δύο περιπτώσεις αναπτύσσεται το επίφραγµα το οποίο 
αποµονώνει το ζώο από το εξωτερικό του περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα σηµειώνεται 
δραµατική πτώση των µεταβολικών ρυθµών. Στη συγκεκριµένη µελέτη επιχειρήθηκε η 
καταγραφή των µεταβολών των διαφόρων θρεπτικών συστατικών κατά τη διάρκεια του 
ετήσιου κύκλου. Θα πρέπει να αποσαφηνίσουµε ότι χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά ενήλικα 
άτοµα ενώ δεν έγινε διάκριση ως προς το φύλο. Η συγκέντρωση των πρωτεϊνών παρουσιάζει 
τις µικρότερες διακυµάνσεις µέσα στο χρόνο: αυξάνονται πριν από τις διαπαύσεις και µετά το 
πέρας τους ελαττώνονται, χωρίς πάντως έντονες διαφοροποιήσεις. Αντίθετα η συγκέντρωση 
των λιπιδίων και του γλυκογόνου παρουσιάζει έντονη εποχικότητα µε υψηλότερη τιµή τους 
ανοιξιάτικους µήνες ακριβώς πριν από την διαθέριση. Τέλος η δραστικότητα του ενζύµου 
γαλακτική αφυδρογονάση παρουσιάζεται αυξηµένη κατά τους µήνες της διάπαυσης.   
 
 
Μέρος του προγράµµατος χρηµατοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ 
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PHYSIOLOGICAL ADAPTATIONS DURING THE ANNUAL LIFE 
CIRCLE OF THE LAND SNAIL CODRIGTONIA CODRIGTONI:  

LIFE BETWEEN AESTIVATION AND HIBERNATION 
 

Karkoulis P., Giokas S., Pafilis P. and E. D. Valakos 
 

Section of Human and Animal Physiology, Department of Biology, University of Athens, 
Panepistimioupolis, 157-84 Athens 

 
Snail Codrigtonia is an endemic Greek genus, while the species studied in this report are 
endemic of Peloponnese. Land snail Codrigtonia codrigtoni lives in rock crevices and its 
populations spread in high altitudes; they also rank among the largest land snails of the 
Helladic mainland, reaching a diameter of 45 mm. Due to its land distribution, it displays 
a particular life model. In order to overcome the very dry conditions of the estival periods, 
these snails have adopted the strategic of aestivation, and during the winter they use a 
strategy known as hibernation, to overcome the frost. In both situations, these snails 
develop a type of crust, the epiphragm that isolates the animal from its exterior 
environment while they also show a dramatic drop of their metabolic rates. In this study, 
we made an attempt to note down the changes of several nutrient substances during an 
annual circle of such animals. We must also clarify the fact that during this study we used 
only adult snails, and that there was no distinction between male and female animals. 
Protein concentration showed the slightest fluctuation during the year: the protein values 
rise before the aestivating periods and drop after the periods have concluded however 
without great incongruity. In contrary, lipid and glycogen concentrations show great 
variations during different periods of the annual cycle, with a peak of values during the 
vernal months, right before the period of aestivation. To conclude, the activity of the 
enzyme lactic dehydrogenase is highly increased during periods of aestivation and 
hibernation.    
 
Part of this work was supported by a grant from the Special Research Account of 
the University of Athens. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ hMLH1 
ΚΑΙ hMSH2 ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ  

ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΗΣ ΟΥΡΟ∆ΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ 
  
Κάρλου Μ., Σαέττα Α., Παπαναστασίου Π., Κορκολοπούλου Π., Ελ-Χαµπέρ Η., 

Πατσούρης Ε. 
 

*Τµήµα Παθολογικής Ανατοµικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 11527, Ελλάδα. 

 
Σκοπός: Η ανίχνευση  µικροδορυφορικής αστάθειας (MSI) και µεταλλαγών σε γονίδια 
στόχους στο µονοπάτι της MSI, η εκτίµηση της έκφρασης των επιδιορθωτικών ενζύµων 
(MMR), hMLH1 και hMSH2, σε ουροθηλιακά καρκινώµατα της ουροδόχου κύστεως, καθώς 
και η αναζήτηση της πιθανής προγνωστικής τους αξίας. 
Υλικό-Μέθοδοι: Σε εβδοµήντα δύο περιπτώσεις πρωτοπαθούς ουροθηλιακού καρκινώµατος 
εξετάσθηκε η παρουσία µικροδορυφορικής αστάθειας σε µονοµορφικούς 
µονονουκλεοτιδικούς δείκτες MSI (BAT-25, BAT-26, BAT-40) καθώς και σε δινουκλεοτιδικούς 
δείκτες (D2S123, D5S346, D17S250) στα δείγµατα µε φυσιολογικό ιστό. Επίσης, έγινε 
ανίχνευση µεταλλαγών στις επαναλαµβανόµενες αλληλουχίες των γονιδίων MSH3, MSH6, 
TGF-bRII, Bax, IGFIIR ενώ  εκτιµήθηκε η έκφραση των hMLH1 και hMSH2 ανοσοϊστοχηµικά. 
Έγινε συσχέτιση των αποτελεσµάτων µε τις κλινικοπαθολογοανατοµικές παραµέτρους.  
Αποτελέσµατα: Το πιο συχνά µεταλλαγµένο γονίδιο στόχος ήταν το TGF-bRII. 
Παρατηρήθηκαν τα παρακάτω αποτελέσµατα: µεταλλαγή του γονιδίου TGF-bRII σε 11 
περιπτώσεις, µικροδορυφορική αστάθεια στον δείκτη ΒΑΤ-26 σε 7 περιπτώσεις, µεταλλαγή 
στο γονίδιο Bax σε 1 περίπτωση. Επίσης παρατηρήσαµε  ότι η µειωµένη έκφραση της 
hMLH1 σχετιζόταν στενά µε την παρουσία µικροδορυφορικής αστάθειας, ενώ  αναδείχθηκε 
σηµαντικός προγνωστικός παράγοντας µειωµένης επιβίωσης ελεύθερης ασθενείας τόσο στην 
µονοπαραγοντική όσο και στην πολυπαραγοντική ανάλυση. 
Συµπεράσµατα: Η µικροδορυφορική αστάθεια δεν φαίνεται να αποτελεί συχνό γεγονός στον 
ουροθηλιακό καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. Η πρωτεΐνη hMLH1 αναδεικνύεται 
σηµαντικός µάρτυρας πρόγνωσης όσον αφορά την επανεµφάνιση της νόσου. 
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MICROSATELLITE INSTABILITY AND EXPRESSION OF MMR 
GENES hMLH1 and hMSH2 IN URINARY BLADDER CARCINOMAS 

 
Karlou M., Saetta A., Papanastasiou P., Korkolopoulou P., El-Habr E., Patsouris E. 

 
Department of Pathology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, 

Athens 11527, Greece 
 
Aim: To detect microsatellite instability (MSI) and mutations at target genes in MSI 
pathway, determine the expression of mismatch repair genes hMLH1 and hMSH2 in 
urinary bladder carcinomas and estimate their possible predictive value.  
Materials-Methods: A group of 72 urinary bladder carcinomas was analyzed for the 
presence of MSI in a panel of mononucleotide markers (BAT-25, BAT-26, BAT-40) and 
dinucleotide markers (D2S123, D5S346, D17S250).We also examined possible mutations 
at repeated sequences of MSH3, MSH6, Bax, TGF-bRII, IGFIIR and the expression of 
hMLH1 and hMSH2 by immunohistochemistry. Our results were correlated with the 
clinicopathological features of the patients.   
Results:  TGF-bRII was the most frequent mutated gene. In 11 cases the gene TGF-bRII 
was mutated, in 7 cases the length of BAT-26 poly (A) tract was altered while the 
examination of Bax gene revealed length alterations in one case. We also found  that 
reduced hMLH1 expression was closely related to the presence of MSI and this was a 
significant predictor of shorter disease-free survival in univariate and multivariate analysis. 
Conclusions: The presence of MSI seems to be rather unusual in urinary bladder 
carcinomas, whereas hMLH1 was an important indicator for recurrence. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ P21-RAS ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΙΝΙ∆ΙΝΗΣ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΜΒΡΥΟΓΕΝΕΣΗΣ ΝΕΟΣΣΩΝ. 
 

Καρουζάκη Σ, Σ. Θεοφιλόπουλος, Γ. Λεονταρίτης, Εµ. Τσιριµονάκη 
και ∆. Μάγκουρα 

 
Εργαστήριο αναπτυξιακής νευροβιολογίας και νευροχηµείας, Τµήµα νευροεπιστηµών, 

Ίδρυµα ιατροβιολογικών ερευνών της ακαδηµίας Αθηνών (IIBEAA), Αθήνα 
 
Σε προκαθορισµένα χρονικά στάδια της εµβρυικής ανάπτυξης οι νευρώνες υποβάλλονται σε 
µία τελική συµµετρική διαίρεση και αρχίζουν να διαφοροποιούνται. Πολλοι τροφικοί 
παράγοντες, γνωστοί ρυθµιστές της νευρωνικής διαφοροποίησης, ενεργούν µέσω του 
Src/Ras/PKC/Raf/MEK/ERK σηµατοδοτικού µονοπατιού. Θεµελιώδη ζητήµατα σχετικά µε 
την εξειδίκευση της δράσης (specificity) αυτών των µορίων σε αυτη τη διαδικασία 
παραµένουν ανεπαρκώς κατανοητά. Σε αυτήν την µελέτη εξετάσαµε την έκφραση του Ras 
και της νευροινιδίνης (neurofibromin), µιας ενεργής Ras-GAP πρωτείνης, κατά τη διάρκεια 
της καλά χαρακτηρισµένης αρχής της νευρωνικής διαφοροποίησης στο εµβρυακό κεντρικό 
νευρικό σύστηµα νεοσσών. Συγκεκριµένα, εξετάσαµε τη σχετική έκφρασή τους µε Western 
blot, immunoprecipitation και RT-PCR αναλύσεις στην παρεγκεφαλίδα (CB), εγκεφαλικά 
ηµισφαίρια (CH), µεσεγκέφαλος, οπτικοί λοβοί (OL) και διεγκέφαλος, σε αντιπροσωπευτικές 
εµβρυικές ηµέρες. ∆ιαπιστώσαµε ότι, µε εξαίρεση το CB, η γενική έκφραση της πρωτεϊ'νης 
νευροινιδίνης αυξήθηκε µε τις εµβρυικές ηµέρες σε όλες τις περιοχές που εξετάστηκαν. 
Επιπλέον, η έκφραση της νευροινιδίνης ήταν µεγαλύτερη στο CH και το OL σε σχέση µε τις 
άλλες περιοχές. Παρόµοιες αναλύσεις για το Ras αποκάλυψαν την παράλληλη αύξησή του σε 
όλες τις περιοχές, το οποίο αντίθετα από την νευροινιδίνη, µειώνεται κατά την E21. Η 
έκφραση του mRNA της νευροινιδίνης απεικόνισε το αναπτυξιακό προφίλ της πρωτεϊ'νης και 
την υψηλότερη έκφρασή της στο CH και το CB. Επιπλέον, το µεταγράφηµα τύπου Ι της 
νευροινιδίνης εκφράστηκε πιό έντονα από τον τύπο ΙΙ (ένα εναλλακτικό µεταγράφηµα µε ένα 
πρόσθετο εξόνιο 63 βάσεων στο τµήµα GRD της πρωτείνης [Ras-GAP]) σε όλες τις περιοχές 
εγκεφάλου Ε17. Η µεγαλύτερη διαφορά παρατηρήθηκε στο CH, όπου η έκφραση του τύπου Ι 
ήταν δύο φορές υψηλότερη από εκείνη του τύπου ΙΙ. Επιπλέον, ενώ σε υπερέκφραση µε 
επιµόλυνση µε GRD σe πρωτογενείς καλλιέργειες νευρώνων από E7, το CH ήταν ανενεργό, η 
υπερέκφραση του Η-Ras οδήγησε σε µια σηµαντική αύξηση της νευρωνικής διαφοροποίησης 
όπως αξιολογήθηκε από την ανάπτυξη απολήξεων νευρώνων. Αυτά τα αποτελέσµατα 
δείχνουν ότι το Ras και ο ρυθµιστής του, νευροινιδίνη, έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία 
νευρωνικής διαφοροποίησης στο εµβρυακό κεντρικό νευρικό σύστηµα νεοσσών. 
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At predetermined dates in embryonic development neurons undergo their final symmetric 
mitosis and differentiation commences.  Multiple growth factors have been identified as 
regulators of neuronal differentiation, all acting through the Src/Ras/PKC/Raf/MEK/ERK 
signaling cascade; fundamental issues concerning specificity of these molecules in the 
process remains poorly understood.  In this study we addressed the expression of Ras and 
neurofibromin, an active Ras-GAP, during the well characterized onset of neuronal 
differentiation in the chick embryo CNS. Specifically, we examined their relative expression 
by Western blot, immunoprecipitation, and RT-PCR analyses in the cerebellum (CB), 
cerebral hemispheres (CH), ventral mesencephalon, optic lobes (OL) and diencephalon, 
at representative embryonic days. We found that, with the exception of CB, the overall 
expression of neurofibromin protein increased with embryonic days in all regions tested.  
Additionally, expression of neurofibromin was prominent in the CH and OL over the other 
areas. Similar analyses for Ras revealed its parallel increase in all regions, which, however, 
unlike neurofibromin, declined by E21. Expression of neurofibromin mRNA reflected the 
developmental profile of the protein and the higher occurrence in the CH and CB.  
Furthermore, the NF-1 transcript type I was expressed more intensely than the type II (an 
alternative transcript with an additional 63 bp exon in its GRD (Ras-GAP) domain, but a 
weak Ras-GAP) in all E17 brain areas. The largest difference was observed in CH, where 
type I was twice as abundant as II.  Moreover, while overexpression by transfection of 
GRD in primary neuronal cultures from E7 CH was inactive, overexpression of H-Ras 
resulted in a significant increase in neuronal differentiation as assessed by neuronal 
processes outgrowth, neuritic spine formation.  These results indicate that Ras and its 
regulator neurofibromin have an active role in mediating neuronal differentiation in the 
chick embryo CNS.  
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Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Αθήνα 15784 

Η διαγνωστική µέθοδος αναφέρεται κύρια στον τοµέα της περιβαλλοντικής προστασίας και 
συγκεκριµένα αποτελεί τρόπο ελέγχου της τοξικής δράσης των υφαλοχρωµάτων στους θαλάσσιους 
εδραίους οργανισµούς και στις προνυµφικές πλαγκτονικές µορφές τους. Τα υφαλοχρώµατα εµποδίζουν 
την προσκόλληση των οργανισµών αυτών σε υποθαλάσσιες τεχνητές επιφάνειες και δοµές, όπως τα 
ύφαλα των πλοίων και οι κλωβοί των µονάδων υδατοκαλλιεργειών. Η παρούσα διαγνωστική µέθοδος 
αποτελεί βελτίωση της δηµοσιευµένης µεθόδου των G.Persoone και J. Kastritsi-Catharios, 1989 καθώς 
και της επίσης δηµοσιευµένης µεθόδου των A. Katranitsas, J. Kastritsi-Catharios, G. Persoone, 2003. 
Τα υφαλοχρώµατα λόγω της ιδιότυπης κατασκεύης τους, είναι αδιάλυτα στο νερό, ενώ εκπέµπουν µε 
οµαλό τρόπο την περιεχόµενη ενεργή ουσία στο θαλάσσιο περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, η τοξικότητά 
τους, η οποία είναι διαφορετική για κάθε τύπο υφαλοχρώµατος, εκφράζεται ως συνάρτηση του 
εµβαδού της βαµένης επιφάνειας (S) προς τον όγκο (V) του τεχνητού θαλασσινού νερού στο οποίο 
αυτή βυθίζεται. Εποµένως η θανατηφόρος συγκέντρωση LC24,48 

50 είναι η πειραµατική συγκέντρωση 
που προκαλεί το θάνατο του 50% του εκτιθέµενου πληθυσµού πειραµατοζώων για συγκεκριµένο 
χρόνο έκθεσης 24 ή 48 ωρών και αντιστοιχεί στην ειδική µορφή L(S/V)24,48

50. Η συγκεκριµένη 
τεχνολογία, ως µέσο ελέγχου, επιτρέπει την άµεση και έγκυρη σύγκριση προϊόντων κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου να επιλεγεί το κατάλληλο 
υφαλόχρωµα από το χρήστη ανάλογα µε τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής 
αλλά και την επιφάνεια εφαρµογής. Η συσκευή εφαρµογής των υφαλοχρωµάτων στα δοκίµια 
αποτελείται από δύο µέρη και είναι κατασκευασµένη από πολυµερές υλικό. Το ένα είναι κινητό 
(έµβολο) και διαθέτει άκρο δισκοειδούς µορφής. Το άλλο είναι σταθερό, έχει κυλινδρικό σχήµα και τα 
δύο άκρα του είναι ανοιχτά. Η άκρη του εµβόλου έχει διάµετρο ίση µε αυτή του θαλάµου και µπορεί 
να αποσπάται µε ευκολία ώστε να χρησιµοποιείται ως επιφάνεια - δοκίµιο. Ο τρόπος βαφής της 
επιφάνειας έχει σαν αποτέλεσµα την οµοιόµορφη κατανοµή του χρώµατος σε αυτή (οµοιογένεια, 
στιλπνότητα, ίδιο πάχος στρώσης). ∆ιασφαλίζεται έτσι η οµοιογένεια των πειραµάτων οξείας 
τοξικότητας, γεγονός που προσδίδει αντικειµενικότητα στα αποτελέσµατα και δυνατότητα σύγκρισης 
της αποτελεσµατικότητας–τοξικότητας διαφορετικών τύπων υφαλοχρωµάτων. (η αποτελεσµατικότητα 
και η τοξικότητα είναι έννοιες ταυτόσηµες στην προκειµένη περίπτωση). Τα δοκίµια αφήνονται να 
στεγνώσουν απουσία φωτός προκειµένου να αποφευχθεί η αλλοίωση των χαρακτηριστικών του 
χρώµατος λόγω φωτοοξείδωσης. Η όλη διαδικασία που ακολουθείται είναι συνοπτικά η κατωτέρω: 
Έκθεση των ναυπλίων Artemia σταδίων ΙΙ και ΙΙΙ σε αυξανόµενες συγκεντρώσεις τοξικού παράγοντα για 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο (σταθερή επιφάνεια σε µεταβαλλόµενο όγκο νερού), µέτρηση της % 
θνησιµότητας (αριθµός ακινητοποιηµένων ναυπλίων), εισαγωγή των αποτελεσµάτων σε στατιστικό 
πρόγραµµα µέσω του οποίου προκύπτει η µέση θανατηφόρα συγκέντρωση L(S/V)50. Η προτεινόµενη 
µεθοδολογία ελέγχου του επιπέδου τοξικότητας των υφαλοχρωµάτων, της οποίας οι βασικές αρχές 
στηρίζονται στα πειράµατα οξείας τοξικότητας, ελέγχει κύρια την περιβαλλοντική «επίδοση» του κάθε 
υφαλοχρώµατος έτσι ώστε να αποτελέσει το εργαλείο για την χάραξη περιβαλλοντικών πολιτικών για 
το θαλάσσιο µέσο. 

Persoone G., Castritsi-Catharios J. (1989). A simple bioassay with Artemia larvae to determine 
the acute toxicity of antifouling paints. Wat. Res. Vol.23, No.7, pp 893-897 

Katranitsas A., Castritsi-Catharios J, Persoone G. (2003). The effects of a copper-based 
antifouling on mortality and enzymatic activity of a non-target marine organism. Mar. 
Pol. Bul. Vol 46, Issue 11, Pages 1491-1494 
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This diagnostic method refers mainly to the field of the environmental protection and constitutes a 
specific method for the examination of the toxic action of the antifouling paints on the marine 
fouling organisms as well as on their larvae planctonic stages, by preventing considerably their 
attachment on artificial surfaces and structures, like the ships hulls and the cages used in 
aquacultures. This diagnostic method is an improved version of the method published by G. 
Persoone and J. Kastritsi-Catharios, 1989, as well as of the method published by A. Katranitsas, J. 
Kastritsi-Catharios, G. Persoone, 2003. 
Due to their specific manufacturing method, the antifouling paints are insoluble in the water and 
gradually emit the biocide substance to the marine environment. The toxicity of the antifouling 
paints differs from one paint to another and is expressed in relation to the size of the painted 
surface (S) and the volume of the artificial sea water where the painted area is immersed. The 
lethal concentration LC24,48 

50 is the experimental concentration which causes the death of the 50% 
of the test animals population exposed at this concentration for 24 or 48 hours and is represented 
by the special symbol L(S/V)24,48

50.This specific technology of examination allows for the direct and 
valid comparison of different products under the same conditions and supplies all the necessary 
information for the selection of the most appropriate antifouling paint by the user, according to the 
existing environmental conditions in the area and the application surface. The apparatus for the 
application of the antifouling paints on the specimen consists of two parts made from a polymeric 
material. One part is mobile (piston) and its end is disk saped. The other part is fixed, it has a 
cylindrical shape and its ends are open. The disk at the end of the piston has diameter equal to 
that of the cylinder (chamber) and can be easily detached in order to be used as test surface. The 
way that the surface is painted results to a uniform distribution of the paint (homogeneity, polish, 
similar thickness). This way the homogeneity in the acute toxicity tests is assured, a fact that gives 
objectivity to the results as well as possibility for comparison of the effectiveness – toxicity among 
several antifouling paints (the effectiveness and the toxicity are similar meanings in this case). The 
specimens are dried in a dark place for 24 hours in order to avoid any change in the characteristics 
of the paint (photo oxidation). The whole process can be shortly described as follows: the Artemia 
nauplii (stages II AND III) are exposed in increasing concentrations of the toxic substance for a 
certain period of time (constant surface in varying water volume). Measurement of the % mortality 
(number of immobilized nauplii). The results are led to a proper statistic program through which 
the average lethal concentration L(S/V)50 is derived. The proposed methodology of examining the 
toxicity level of an antifouling paint (the basic principle is based on the acute toxicity tests), is 
mainly examining the environmental “performance” of each antifouling paint to become a fool for 
the mapping of the environmental policy for the marine element. 
 
Persoone G., Castritsi-Catharios J. (1989). A simple bioassay with Artemia larvae to determine the 

acute toxicity of antifouling paints. Wat. Res. Vol.23, No.7, pp 893-897 
Katranitsas A., Castritsi-Catharios J, Persoone G. (2003). The effects of a copper-based antifouling 

on mortality and enzymatic activity of a non-target marine organism. Mar. Pol. Bul. Vol 46, 
Issue 11, Pages 1491-1494 
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Το λαβράκι (Dicentrarchus labrax) αποτελεί ένα από τα πιο συχνά καλλιεργούµενα είδη 
ψαριών στην Ελλάδα. Έχει ευρεία εξάπλωση στις ακτές του Ατλαντικού και της Μεσογείου, 
απαντά στην Ελλάδα και αποτελεί βασικό στόχο αλίευσης. Προηγούµενες γενετικές µελέτες 
έδωσαν ενδείξεις για διαφοροποίηση των καλλιεργούµενων από τους άγριους πληθυσµούς. Η 
διαφοροποίηση αυτή αποδόθηκε σε µείωση αλληλοµόρφων στους καλλιεργούµενους 
πληθυσµούς. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι παρατηρούνται αποδράσεις ατόµων από 
καλλιεργούµενους πληθυσµούς στη φύση. Στην παρούσα µελέτη εξετάστηκαν µε έξι 
µικροδορυφορικούς τόπους οκτώ πληθυσµιακά δείγµατα από την Ελλάδα και ένα από την 
Ισπανία. Τα πέντε προέρχονταν από καλλιεργούµενους πληθυσµούς, ενώ τα τέσσερα από 
άγριους. Υπολογίστηκαν οι συχνότητες των αλληλοµόρφων κάθε µικροδορυφορικού τόπου σε 
όλους τους πληθυσµούς, υπολογίστηκαν οι τιµές ετεροζυγωτίας, καθώς και η απόκλιση από 
το Ισοζύγιο Hardy-Weinberg. Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε ανάλυση των πληθυσµών σε 
δισδιάστατο σύστηµα αξόνων (PCA), στο οποίο τοποθετούνται  σε διαφορετικά τεταρτηµόρια 
οι καλλιεργούµενοι από τους άγριους πληθυσµούς. Περαιτέρω ανάλυση της πληθυσµιακής 
δοµής µε το στατιστικό πακέτο Structure έδωσε σοβαρές ενδείξεις για διαφυγές 
καλλιεργούµενων ατόµων στη φύση. Τα αποτελέσµατα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε 
να διασφαλιστούν καλύτερα οι καλλιέργειες και να αποφευχθούν φαινόµενα γενετικής 
ρύπανσης και υποβάθµισης των φυσικών πληθυσµών.  

 
 

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 
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The European sea bass (Dicentrarchus labrax) is one of the most important species in 
fishery and marine aquaculture in Greece. It is widely distributed in the Atlantic Waters, 
as well as in the Mediterranean Sea. Former genetic studies indicated possible 
differentiation between the wild and the cultured population samples of the European 
sea bass. This was probable due to reduction of allele numbers in the cultured population 
samples. Furthermore, it is known that there are escapes of cultured individuals in the 
field. In the present study six microsatellite loci were studied in eight Greek population 
samples, as well as in one Spanish population sample. In total, five of them were derived 
from cultured populations, whereas four from wild populations. Allele frequencies for the 
microsatellite loci in all population samples, heterozygosity values and Hardy-Weinberg 
equilibrium were estimated. Furthermore, Principal Coordinates Analysis (PCA) showed 
graphical discrimination between the cultured and the wild population samples. Additional 
population structure analysis using the Genetic Mixture Software Structure v.2 revealed 
serious indication of genetic admixture mainly due to escapes of cultured individuals. The 
results of the present study should be seriously considered in the culture units in order to 
prevent possible genetic pollution and loss of the genetic variability.  
  
 
This study is financed by ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 
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Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε µε ανοσοφθορισµό σωληνίνης η οργάνωση του 
κυτταροσκελετού των µικροσωληνίσκων (ΜΣ) στα στάδια του κυτταρικού κύκλου του 
Χλωροφύκους Klebsormidium flaccidum. Κατά τη µεσόφαση οι ΜΣ οργανώνονται στο 
περιφερειακό κυτόπλασµα, σε δέσµες παράλληλες µε τον κατά µήκος άξονα των κυττάρων. 
Λίγο πριν την µίτωση οι περιφερειακοί ΜΣ εξαφανίζονται και οργανώνεται ένα ακτινωτό 
σύστηµα ΜΣ από ένα σηµείο σε πλευρική θέση κοντά στον πυρήνα. Το σηµείο αυτό, το 
οποίο αντιστοιχεί στο κεντροσωµάτιο, πριν τη µίτωση διπλασιάζεται και τα δύο θυγατρικά 
µετακινούνται προς τους αντίθετους πόλους. Kατά την πρόφαση σχηµατίζονται αστέρες από 
τα δύο κεντροσωµάτια, οι οποίοι εξαφανίζονται κατά τη µετάφαση και ανάφαση, οπότε οι 
ΜΣ περιορίζονται στην άτρακτο. Κατά την ανάφαση και τελόφαση ανάµεσα στις δύο οµάδες 
χρωµοσωµάτων εµφανίζονται διαζωνικοί ΜΣ. Μετά την τελόφαση τα κεντροσωµάτια δεν 
φαίνονται να οργανώνουν ΜΣ, αλλά εµφανίζεται ένας αστέρας ΜΣ στο µέσο της απόστασης 
των δύο θυγατρικών πυρήνων. Αυτός τελικά οργανώνεται σε µία “συµπαγή” δοµή αρκετού 
πάχους στο επίπεδο της κυτοκίνησης, η οποία αντιστοιχεί µε φυκοπλάστη. Με την πρόοδο 
της κυτοκίνησης το µεµβρανώδες διάφραγµα αναπτύσσεται κεντροµόλα και διαιρεί τον 
φυκοπλάστη κατά µήκος. Μετά την ολοκήρωση της κυτταροδιαίρεσης ο φυκοπλάστης 
εξαφανίζεται και τα θυγατρικά κύτταρα αποκτούν πάλι το µεσοφασικό σύστηµα ΜΣ. Τα 
αποτελέσµατα της µελέτης αυτής δείχνουν ότι το κεντροσωµάτιο λειτουργεί ως κέντρο 
οργάνωσης ΜΣ µόνο κατά τη µίτωση και η κυτοκίνηση πραγµατοποιείται µε σύστηµα 
φυκοπλάστη-αυλάκωσης πλασµαλήµµατος.  
 
 
Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε µε οικονοµική ενίσχυση από τα προγράµµατα 
«Καποδίστριας» (Πανεπιστήµιο Αθηνών) και «Πυθαγόρας» (Υπουργείο Εθνικής  
Παιδείας και Θρησκευµάτων και ΕΕ). 
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In the present study the organization of the microtubule (MT) cytoskeleton was examined 
by immunofluorescence during the cell cycle stages in the Chlorophyte Klebsormidium 
flaccidum. During interphase MTs are assembled in cortical bundles parallel to the long 
axis of the cell. Before mitosis cortical MTs disappear and a new system is organized 
consisting of MTs radiating out of a lateral cell site close to the nucleus. This point, which 
corresponds to the centrosome, duplicates before mitosis and the daughter centrosomes 
migrate to the opposite poles. During prophase MT-asters are formed by the 
centrosomes, which disappear at metaphase and anaphase, when MTs form the spindle.  
During anaphase and telophase apart from the spindle, interzonal MTs are formed 
between the two groups of chromosomes. After telophase the centrosomes do not form 
MTs, but an MT aster is assembled in the mid-distance between the daughter nuclei. 
These MTs finally are organized in a rather thick, “compact” structure at the future 
cytokinetic plane that corresponds to a phycoplast. By the progress of cytokinesis the 
membrane furrow develops centripetally dividing the phycoplast longitudinally. After 
completion of cell division the phycoplast disappears and the daughter cells regain the 
interphase MT system. The findings of this study show that centrosomes function as 
microtubule organizing centers only during mitosis. Cytokinesis takes place by a 
phycoplast-centripetal furrowing system. 
 
 
This study was financially supported by grants from the University of Athens (project 
“Kapodistrias”) and from the Hellenic Ministry of National Education and Religious 
Affairs and the EU, in the frames of the Operational Programme for Education and 
Initial Vocational Training (O.P. "Education", project “Pythagoras”).  
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Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στην απολύµανση 
υγρών αστικών αποβλήτων κατά την διάρκεια της ηµέρας το καλοκαίρι στα Χανιά 
(γεωγραφικό πλάτος 35ο 31′ βόρεια και γεωγραφικό µήκος 24ο 03′ ανατολικά). Η µέθοδος 
της ηλιακής απολύµανσης του νερού (SODIS – Solar Water Disinfection [1]) είναι µια 
µέθοδος βελτίωσης της ποιότητας του πόσιµου νερού (όσον αφορά το µικροβιακό φορτίο) 
που εφαρµόζεται σε χώρες όχι τεχνολογικά ανεπτυγµένες µε γεωγραφικό πλάτος µεταξύ 15ο 
Β/Ν και 35ο Β/Ν και βασίζεται στην αδρανοποίηση παθογόνων µικροοργανισµών λόγω της 
επίδρασης της ηλιακής ακτινοβολίας UV-A (µήκη κύµατος 320-400 nm) και της 
προκαλούµενης αύξησης της θερµοκρασίας του νερού. Η προαναφερθείσα µέθοδος 
εφαρµόστηκε σε δευτεροβάθµια επεξεργασµένα υγρά απόβλητα, τα οποία προέρχονταν από 
την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων του ∆ήµου Χανίων και ελήφθησαν µετά 
την δευτεροβάθµια καθίζηση. Τα επεξεργασµένα απόβλητα είχαν µία αρχική συγκέντρωση 
3x104 cfu/100ml για τα ολικά ετερότροφα βακτήρια (που καλλιεργούνται στους 37οC και 
στους 22οC), 5,5x105 cfu/100ml για τα ολικά κολοβακτήρια, 1,5x105 cfu/100ml για τα 
κοπρανώδη θερµοανθεκτικά κολοβακτήρια και 2x104 cfu/100ml για τους κοπρανώδεις 
εντερόκοκκους. Τα πειράµατα πραγµατοποιήθηκαν σε διαφανή πλαστικά Polyethylene 
Τerephthalate (ΡΕΤ) µπουκάλια του νερού, σε δείγµατα µε θολερότητα 6 ΝΤU και µε BOD5 

23 mg O2 / L κατά τους µήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέµβριο. Μία µείωση της τάξης του 
97-99% για τα ολικά ετερότροφα βακτήρια (που καλλιεργούνται στους 37οC και στους 22οC) 
και 99,5 -99,9 % για τα ολικά και κοπρανώδη κολοβακτήρια καθώς και για τους 
κοπρανώδεις εντερόκοκκους διαπιστώθηκε µετά από 6 ώρες έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία 
έντασης µεταξύ 500 και 1.280 W/m2 και σε θερµοκρασία αποβλήτων από 33οC έως 49οC. 
Τα αποτελέσµατα αυτής της εργασίας δείχνουν, ότι η ηλιακή απολύµανση δευτεροβάθµια 
επεξεργασµένων υγρών αστικών αποβλήτων µε θολερότητα µικρότερη των 20 ΝΤU θα 
µπορούσε να εφαρµοστεί κατά τη διάρκεια ηµερών µε ηλιοφάνεια σε Εγκαταστάσεις 
Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων οικισµών µε λιγότερους από 15.000 ισοδύναµους κατοίκους, 
οι οποίες δεν διαθέτουν επεξεργασία απολύµανσης των επεξεργασµένων αποβλήτων πριν 
εκείνα διατεθούν στον τελικό αποδέκτη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλιακή επεξεργασία 
τους για τουλάχιστον 6 ώρες σε δεξαµενές βάθους 10cm ή σωλήνες διαµέτρου 10cm. 
Βιβλιογραφία 
Sommer et al. SODIS – an emerging water treatment process. J Water SRT – Aqua 1997: 

46 (3), 127-137 
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In the present study the effect of solar radiation on the disinfection of domestic 
wastewater during the day in summer in the city of Chania was investigated (latitude 35ο 
31′ north and longitude 24ο 03′ east). Solar Water Disinfection Process (SODIS [1]) is a 
simple technology used to improve the microbiological quality of drinking water at 
household level in developing countries with latitude between 15ο N/S and 35ο N/S. SODIS 
is using solar UV-A radiation (wavelength 320-400 nm) and increased water temperature 
to inactivate pathogens causing diarrhea. In our work, solar disinfection was applied in 
secondary treated wastewater that came from the Wastewater Treatment Plant of the 
Municipality of Chania. The used secondary treated wastewater possessed an initial 
concentration of 3x104 cfu/100ml for the total heterotrophic bacteria (cultivated at 37οC 
and at 22οC), 5.5x105 cfu/100ml for the total coliforms, 1.5x105 cfu/100ml for the fecal 
coliforms and 2x104 cfu/100ml for the fecal Enterococcus. The wastewater samples had a 
turbidity of 6 ΝΤU and BOD5 of 23 mg O2 / L. The experiments were carried out in 
transparent Polyethylene Τerephthalate (ΡΕΤ) water plastic bottles during the months July, 
August and September. An average reduction of 97-99% of the concentration of the total 
heterotrophic bacteria (cultivated at 37οC and at 22οC) and of 99.5 -99.9 % of the total 
and fecal coliforms as well as of the fecal Enterococcus was obtained after 6 hours of 
exposition in solar radiation with an intensity from 500 to 1,280 W/m2 and increased 
temperature in the wastewater from 33οC to 49οC. The results showed that solar 
disinfection of secondary treated domestic wastewater with turbidity less than 20 ΝΤU 
could be applied during the period of sunlight in Wastewater Treatment Plants of 
settlements with less than 15,000 equivalent inhabitants that do not possess disinfection 
treatment of the wastewater before discharge to the final recipient. Essential requirement 
for the solar disinfection is the exposition of at least 6 hours in tanks with deepness of 
10cm or tubes with a diameter of 10cm. 
 
References 
Sommer et al. SODIS – an emerging water treatment process. J Water SRT – Aqua 1997: 

46 (3), 127-137 
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Οι ανασυνδυασµένοι µπακουλοϊοί χρησιµοποιούνται ευρέως ως φορείς για µεγάλης κλίµακας 
έκφραση ανασυνδυασµένων πρωτεϊνών σε κύτταρα εντόµων. Από το αρχικό εύρηµα ότι ο 
πυρηνικός πολυεδρικός ιός της Autographa californica (AcNPV) είναι ικανός για µεταγωγή 
διαφόρων κυτταρικών τύπων θηλαστικών, ως σήµερα, ανασυνδυασµένοι µπακουλοιοί που 
περιέχουν κασέτες έκφρασης θηλαστικών έχουν χρησιµοποιηθεί ως εργαλεία µεταφοράς 
DNA που ανταγωνίζονται την απόδοση φορέων βασισµένων σε ιούς θηλαστικών. Οι 
µπακουλοιοί, όχι µόνο είναι εφικτό να τροποποιηθούν ώστε να δέχονται εκτεταµένες 
εισδοχές ξένου DNA, αλλά θεωρούνται και ασφαλείς λόγω του ότι δεν µπορούν να 
πολλαπλασιαστούν ή να προκαλέσουν φαινόµενα κυτταροτοξικότητας στα µεταγώµενα 
κύτταρα θηλαστικών. Ωστόσο, σηµαντικά ερωτήµατα σχετιζόµενα µε τη δυνατότητα πολύ 
χαµηλής έκφρασης πρώϊµων γονιδίων µπακουλοϊών σε υπό µεταγωγή κύτταρα άρα και την 
πιθανότητα κυτταρικής ανοσολογικής απόκρισης σε λήπτες των κυττάρων αυτών, παραµένουν 
εν πολλοίς αναπάντητα. 
Στην παρούσα εργασία, θα αναφερθούµε στην ανάπτυξη ενός νέου µπακουλοϊού-φορέα, 
παράγωγο του πυρηνικού πολυεδρικού ιού του Bombyx mori (BmNPV), ικανού να µεταφέρει 
αποτελεσµατικά κασέτες έκφρασης σε κύτταρα θηλαστικών. Ο έλεγχος της υπόθεσης 
περιλαµβάνει  έναν ανασυνδυασµένο BmNPV ο οποίος εκφράζει συστατικά το γονίδιο για µια 
πρωτεΐνη µάρτυρα (GFP) υπό τον έλεγχο του υποκινητή CMV. Χρησι-µοποιώντας βέλτιστες 
συνθήκες µεταγωγής για την κυτταρική σειρά ΗΕΚ-293, το 92% των κυττάρων εξέφραζε την 
GFP. Επιπλέον, η έκφραση της GFP στα µεταγώµενα κύτταρα ενισχύθηκε από την προσθήκη 
Τριχοστατίνης Α (TSA), ενός εξειδικευµένου αναστολέα αποακετυλασών ιστονών. Τέλος,  
παρουσιάζονται αποτελέσµατα από την ανίχνευση της έκφρασης πρώϊµων γονιδίων 
µπακουλοϊών σε µεταγώµενα κύτταρα θηλαστικών και προσεγγίσεις για τον περιορισµό 
πιθανών προβληµάτων ανοσογονικότητας.  
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Recombinant baculoviruses are commonly used as vectors for high-level expression of 
recombinant proteins in insect cells. Since the initial finding that Autographa californica 
nuclear polyhedrosis virus (AcNPV) can also enter various mammalian cell types, 
engineered baculoviruses containing mammalian expression cassettes have been used as 
gene delivery tools that rival the efficiency of mammalian virus-based vectors. 
Baculoviruses not only can be easily manipulated to accommodate large insertions of 
foreign DNA but are also considered to be safe because they are incapable of replicating 
or inducing cytotoxic effects into the transduced mammalian cells. However, important 
questions related to the potential for very low level expression of immediate-early viral 
genes in the transduced cells, hence the possibility of cellular immune responses by 
recipients of baculovirus-transduced cells remain largely unanswered.     
In this presentation, we will report on our work on the development of a novel baculovirus 
vector, a derivative of Bombyx mori nuclear polyhedrosis virus (BmNPV), which is capable 
of delivering efficiently mammalian expression cassettes into mammalian cells. The test of 
concept involved a recombinant BmNPV expressing constitutively the gene for a reporter 
protein (GFP) under CMV promoter control. Using optimal transduction conditions for 
HEK-293 cells, up to 92% of the cells expressed the reporter gene. Furthermore, the 
expression of GFP in the transduced cells was enhanced by the addition of trichostatin A 
(TSA), a specific histone deacetylase inhibitor. Finally, results from our work on the 
detection of immediate-early viral gene expression in the transduced cells and 
approaches for alleviating the possible immunogenicity problems will be also presented.   
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Μελετήθηκε η επίδραση του οξειδωτικού στρες στο σηµατοδοτικό µονοπάτι του NFκΒ, σε 
σκελετικούς µυοβλάστες ποντικού. Για την επαγωγή του οξειδωτικού στρες χρησιµοποιήθηκε 
το H2O2. Με διάφορες τεχνικές (ανοσοδοκιµασία κατά Western, ανοσοκυτταροχηµεία µε τη 
χρήση συνεστιακής µικροσκοπίας και δοκιµασία µετατόπισης ηλεκτροφορητικής 
κινητικότητας-EMSA) παρατηρήθηκε ότι το H2O2 επάγει αύξηση στη φωσφορυλίωση της 
p65 υποµονάδας του NFκΒ και µετακίνησή της στον πυρήνα. Η απόκριση αυτή µελετήθηκε 
σε σχέση µε το χρόνο και τη συγκέντρωση του H2O2. Επιπλέον βρέθηκε ότι ο 
κυτταροπλασµατικός αναστολέας του NFκΒ, ΙκΒ, φωσφορυλιώνεται, παρουσία H2O2, χωρίς 
όµως να µεταβάλλονται σηµαντικά τα συνολικά του επίπεδα. Καθώς έχει βρεθεί ότι το 
µονοπάτι των ERKs µπορεί να σχετίζεται µε αυτό του NFκΒ, µελετήθηκε αυτή η 
αλληλεπίδραση. Αρχικά, δείχτηκε ότι η επαγόµενη από το H2O2 ενεργοποίηση των ERKs 
εξαρτάται από την κινάση Src και, τουλάχιστον µερικώς, από τον υποδοχέα του επιδερµικού 
αυξητικού παράγοντα (EGFR). Στη συνέχεια, µε αναστολείς του µονοπατιού αυτού 
µελετήθηκε η αλληλεπίδρασή του µε αυτό του NFκΒ. Βρέθηκε ότι τα επίπεδα 
φωσφορυλίωσης και η µετατόπιση του NFκΒ στον πυρήνα επηρεάζονται από το µονοπάτι 
των ERKs. Τέλος, δείχτηκε ότι υψηλές συγκεντρώσεις H2O2 προκαλούν το θάνατο των 
κυττάρων, πιθανώς χωρίς την εµπλοκή αποπτωτικών µηχανισµών. Με βάση τα αποτελέσµατα 
της µελέτης, πιστεύεται ότι τα σηµατοδοτικά µονοπάτια των ERKs και του NFκΒ 
συµµετέχουν στην απόκριση των σκελετικών µυοβλαστών σε συνθήκες οξειδωτικού στρες. Σε 
περαιτέρω µελέτες θα διερευνηθεί εάν, στις παραπάνω συνθήκες, τα µονοπάτια αυτά 
οδηγούν στην ενεργοποίηση προστατευτικών ή αποπτωτικών µηχανισµών. 
 

 
Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτήθηκε από τη Γ.Γ.Ε.Τ. (ΠΕΝΕ∆ 01Ε∆5). 
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The effect of oxidative stress on the NFκB signaling pathway, in mouse skeletal myoblasts 
was studied. To induce oxidative stress, H2O2 was used. Using various techniques 
(Western blot, immunocytochemistry in combination with confocal microscopy, 
electrophoretic mobility shift assay-EMSA) an increase in the phosphorylation of p65 
subunit of NFκΒ and its translocation to the nucleus were observed, in the presence of 
H2O2. The time course and dose response of this activation, were examined. NFκB 
cytoplasmic inhibitor, IκB, was also phosphorylated, in the presence of H2O2, although the 
total levels of the endogenous inhibitor did not change significantly. There are indications 
that the ERK1/2 signalling pathway may be related with the one of NFκB. Therefore, the 
interaction between the two pathways was studied. First, it was shown that H2O2-induced 
activation of ERKs is mediated by Src and, at least in part, by EGFR. Furthermore, 
inhibitors of this pathway were used and their effect on NFκB activation was examined. 
The phosphorylation state and the translocation of NFκB were both affected by the 
ERK1/2 signaling pathway. Finally, it was shown that high doses of H2O2 cause cell death, 
possibly without the implication of apoptotic mechanisms. It seems likely that ERKs and 
NFκB signal transduction pathways participate in the skeletal myoblast response to 
oxidative stress. Whether they induce protective or apoptotic pathways will be 
investigated in future experiments. 
 
 
This study was funded by GSRT (PENED 01ED5). 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟ-ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ BAD ΚΑΙ BAX ΣΕ 
ΚΑΡ∆ΙΟΜΥΟΚΥΤΤΑΡΑ ΕΝΗΚΙΛΟΥ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ 

 
Cieslak D., Dowling A.A., Λάζου A.  

 
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124 
 

Στα καρδιοµυοκύτταρα, η απόπτωση σχετίζεται µε διαδικασίες παραγωγής ελευθέρων ριζών 
οξυγόνου, όπως συµβαίνει κατά την ισχαιµία και τον επανεµποτισµό της καρδιάς. Το 
οξειδωτικό στρες ενεργοποιεί σηµατοδοτικά µονοπάτια κινασών τα οποία ρυθµίζουν τη 
λειτουργία των πρωτεϊνών της οικογένειας Bcl-2. Οι Bad και Bax είναι προαποπτωτικά µέλη 
της οικογένειας αυτής τα οποία ρυθµίζονται µέσω φωσφορυλίωσης και πρωτεόλυσης. 
Παρόλα αυτά, οι ακριβείς µηχανισµοί ρύθµισής τους στα καρδιοµυοκύτταρα δεν είναι 
γνωστοί. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί ο ρόλος διαφόρων πρωτεϊνικών 
κινασών στην έκφραση και σταθερότητα των Bad και Bax κατά το οξειδωτικό στρες που 
προκαλείται µετά από έκθεση των καρδιοµυοκυττάρων σε 0.1 mΜ Η2Ο2. Το  οξειδωτικό 
στρες προκάλεσε σηµαντική µείωση στα επίπεδα των Bad και Bax ενώ αυτά της Bad 
διατηρήθηκαν παρουσία ενός γενικού αναστολέα των κασπασών. ∆ιατήρηση των επιπέδων 
της Bad µετά από έκθεση των καρδιοµυοκυττάρων σε Η2Ο2 παρατηρήθηκε και παρουσία του 
αναστολέα της ΡΚΑ. Αντίθετα, αναστολή των PI3K, p38 MAPK, ERK1/2 και PKC δεν 
τροποποίησε την επίδραση του Η2Ο2 . Επιπλέον, ειδική αναστολή της PKCδ ενίσχυσε την 
επίδραση του οξειδωτικού στρες µειώνοντας ακόµη περισσότερο τα επίπεδα της Βad.  
Κανένας αναστολέας δεν τροποποίησε την επίδραση του Η2Ο2 στα επίπεδα της πρωτεϊνης 
Bax. Συµπεραίνεται ότι, κατά την απόπτωση των καρδιοµυοκυττάρων, η δραστηριότητα της 
Bad  µπορεί να ρυθµίζεται µε πρωτεόλυση. Η PKCδ καθώς και η PKA µπορεί να 
συµµετέχουν στη διαδικασία αυτή έχοντας αντίθετους ρόλους. Η σχέση µεταξύ των 
σηµατοδοτικών αυτών µονοπατιών που οδηγούν στην ενεργοποίηση/σταθεροποίηση της Bad 
είναι υπό διερεύνηση. 
 
 
Η εργασία αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ενωση στο πλαίσιο των Marie 
Curie Host Development Fellowships. 
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THE ROLE OF PROTEIN KINASES IN THE EXPRESSION OF THE 
PROAPOPTOTIC PROTEINS BAD AND BAX IN ADULT RAT 

CARDIOMYOCYTES 
 

Cieslak D., Dowling A.A., Lazou A. 
 

Lab of Animal Physiology, Dept of Zoology, Sch of Biology, Aristotle University of 
Thessaloniki, Thessaloniki 54124 

 
Apoptosis in cardiac myocytes may occur during processes associated with production of 
reactive oxygen species as observed in ischemia and reperfusion injury. This oxidative 
stress activates a variety of kinase signaling pathways that regulate function of Bcl-2 
family proteins. Bad and Bax are proapoptotic members of this family known to be 
regulated both by phosphorylation and proteolytic cleavage. However, the exact 
mechanisms of this regulation remain controversial in cardiac myocytes. In the present 
study, we sought to determine the effect of various protein kinases on the expression and 
stability of Bad and Bax proteins during apoptosis of adult cardiac myocytes induced by 
oxidative stress using 0.1mM H2O2. The optimal concentration of H2O2 was determined by 
TUNEL staining. H2O2 caused a significant decrease of Bad and Bax protein as compared 
to control. The levels of Bad protein were maintained high when a general caspase 
inhibitor. Similarly, PKI, the specific inhibitor of PKA, maintained elevated levels of Bad 
protein despite H2O2 treatment. On the other hand, inhibition of PI3 kinase, ERK1/2, p38 
MAPK or PKC did not affect Bad and Bax protein levels in apoptotic cardiac myocytes. 
However, specific PKCδ inhibition markedly reduced Bad protein, suggesting either 
enhanced proapoptotic cleavage or degradation of this protein that occur in absence of 
PKCδ. It is concluded that proapoptotic activity of Bad under oxidative stress conditions in 
adult cardiac myocytes may be regulated through cleavage. PKCδ and PKA may be 
important factors in this process, having opposing roles. The crosstalk between PKA and 
PKCδ pathways leading to Bad activation/stability are currently under investigation. 
 
This research work was supported through a European Community Marie Curie Host 
Development Fellowship. 
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Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ 1 ΤΗΣ ΚΑΖΕΙΝΗΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΑ 

 
Knippschild U.● 

 
Department of Visceral and Transplantation Surgery, University of Ulm, Germany 

 
Η φωσφορυλίωση των αµινοξέων σερίνης, θρεονίνης και τυροσίνης από τις κυτταρικές 
πρωτεινικές κινάσες παίζει ένα σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση διαφόρων κυτταρικών 
διαδικασιών. Οι κινάσες καζείνης 1 και 2 µε ειδικότητα για σερίνη και θρεονίνη (CK1 και CK2) 
ήταν µεταξύ των πρώτων κινασών που περιγράφησαν. Τα τελευταία χρόνια η γνώση µας για 
τη ρύθµιση και λειτουργία της κινάσης CK1 από θηλαστικά έχει σηµαντικά αυξηθεί. Η 
ενεργότητα των διαφόρων ισοµορφών της CK1 από θηλαστικά ρυθµίζεται από εξωκυτταρικά 
ερεθίσµατα, από την ενδοκυτταρική τους τοπολογία, από την αλληλεπίδρασή τους µε 
υποκυτταρικές δοµές και πρωτείνες καθώς επίσης και από την αυτοφωσφορυλίωσή και την 
πρωτεολυτική αποµάκρυνση της C-τελικής ρυθµιστικής δοµικής περιοχής της πρωτείνης. 
Οι CK1 φωσφορυλιώνουν πολλά διαφορετικά υποστρώµατα µεταξύ των οποίων κοµβικές 
ρυθµιστικές πρωτείνες που συµµετέχουν στη ρύθµιση της διαφοροποίησης, τον κυτταρικό, 
την χρωµοσωµικo διαχωρισµό, και το κιρκαδιανό ρυθµό. 
Απορύθµιση της λειτουργίας των διαφόρων ισοµορφών της CK1 ή η ύπαρξη µεταλλαγών στην 
κωδική αλληλουχία των γονιδίων τους έχουν περιγραφεί να συσχετίζονται µε 
νευροεκφυλιστικές και προιούσες ασθένειες.  
Η λειτουργία και ρύθµιση των διαφόρων ισοµορφών της CK1 από θηλαστικά και η συµµετοχή 
τους σε διάφορες κυτταρικές διαδικασίες θα συνοψιστούν στην παρούσα διάλεξη. 

                                                 
● Προσκεκληµένος οµιλητής 
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THE CASEIN KINASE 1 FAMILY: PARTICIPATION IN MULTIPLE 
CELLULAR PROCESSES OF EUCARYOTES 

 
Knippschild U. ● 

 
Department of Visceral and Transplantation Surgery, University of Ulm, Germany 

 
Phosphorylation of serine, threonine and tyrosine residues by cellular protein kinases plays 
an important role in the regulation of various cellular processes. The serine/threonine 
specific casein kinase 1 and 2 protein kinase families - (CK1 and CK2) - were among the 
first protein kinases to be described. In recent years our knowledge of the regulation and 
function of mammalian CK1 kinase family members has been increased. Extracellular 
stimuli, their subcellular localization, their interaction with various cellular structures and 
cellular proteins, as well as autophosphorylation and proteolytic cleavage of their C-
terminal regulatory domains influence the activity of mammalian CK1 isoforms. They 
phosphorylate many different substrates among them key regulatory proteins involved in 
the regulation of differentiation, proliferation, chromosome segregation and circadian 
rhythmn. Deregulation and the occurrence of mutations in the coding sequence of CK1 
isoforms have been described for neurodegenerative and proliferative diseases. The 
function and regulation of mammalian CK1 isoforms in various cellular processes will be 
summarized.  
 

                                                 
● Invited speaker 
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NEW MIDDLE NEOLITHIC SKELETON REMAINS FROM THE 
NORTHEASTERN PART OF HUNGARY 

 
Kővári I.1,2, Szathmáry L.2 

 

1Herman Ottó Museum, Miskolc, Hungary. 2University of Debrecen, Department of 
Evolutionary Zoology and Human Biology, Debrecen, Hungary 

 
 

Οι συγγραφείς εξέτασαν τα υπολείµµατα 12 ανθρώπινων σκελετών που χρονολογούνται στη 
Μέση Νεολιθική περίοδο και βρέθηκαν στα περίχωρα του χωριού Garadna 
(Βορειοανατολκή Ουγγαρία). Τα περισσότερα από τα ευρήµατα ανήκαν στον πολιτισµό Bükk. 
Είναι πολύ  πιθανό ότι οι σκελετοί που δεν θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν σε αυτόν τον 
πολιτισµό, λόγω της έλλειψης χαρακτηριστικών κτερισµάτων, παρά το ότι είναι νεολιθικοί, 
αντιπροσωπεύουν επίσης αυτήν την εποχή και αυτόν τον πολιτισµό. 
Υπήρξε µόνο ένα σκελετικό εύρηµα κατάλληλο για κρανιολογική σύγκριση: ο σκελετός ενός 
θηλυκού ατόµου από τον τάφο 83. Σύµφωνα µε την ταξινοµική που διαµορφώθηκε από τους 
Guba, Szathmαry και Almαsi (1997), αυτό το άτοµο τοποθετείται στην οµάδα Φ. ∆εν 
αποτελεί έκπληξη ότι 6 από τα 7 θηλυκά κρανιακά ευρήµατα παρόµοιας χρονολογίας που 
αναλύθηκαν και δηµοσιεύθηκαν µέχρι τώρα, µπορούν να ταξινοµηθούν σε αυτήν την οµάδα.   
Επιπλέον, 9 από τα 12 άτοµα της πρώιµης νεολιθικής περιόδου (Körös-Starčevo Culture) 
είναι επίσης παρόµοιου χαρακτήρα. Εντούτοις, αυτή η ποικιλία δεν είναι τόσο σηµαντική στην 
ύστερη νεολιθική (Tisza Culture) της Ουγγρικής µεγάλης πεδιάδας (µόνο 6 από τους 13 
σκελετούς ταξινοµούνται µεταξύ αυτών). 
Το υπολογισθέν ανάστηµα σε αυτόν τον πληθυσµό ήταν υψηλότερο από εκείνα που είχαν 
γίνει γνωστά νωρίτερα. Το ανάστηµα υπολογίστηκε µε τη µέθοδο Sjψvold (1990). Τα 
αναστήµατα των 2 θηλυκών (Τάφος 20: 154.3 cm; Τάφος 83: 160.5 cm) και του αρσενικού 
(Τάφος 57: 173.0 cm) είναι µεγαλύτερα από νεολιθικά δείγµατα που µετρήθηκαν µε την ίδια 
µέθοδο και δηµοσιεύθηκαν µέχρι τώρα (cf.: Éry 1998). 
Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατά µας, φαίνεται πιθανό ότι, στην πρώιµη και µέση Νεολιθική, 
υπήρχε ένας πληθυσµός του οποίου το επιλεκτικό πλεονέκτηµα επιλογής µειώθηκε στην 
ύστερη Νεολιθική.  Ο τάφος 83 από το χωριό Garadna και ο αντιπροσωπευόµενος, από 
αυτό το εύρηµα, πληθυσµός, θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει την παραπάνω αναφερθείσα 
ποικιλία.  
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NEW MIDDLE NEOLITHIC SKELETON REMAINS FROM THE 
NORTHEASTERN PART OF HUNGARY 

 
Kővári I.1,2, Szathmáry L.2 

 

1Herman Ottó Museum, Miskolc, Hungary 
2University of Debrecen, Department of Evolutionary Zoology and Human Biology, 

Debrecen, Hungary 
 

The authors examined 12 Middle Neolithic skeleton remains around the village of 
Garadna. Most of the findings belonged to Bükk Culture. It is highly probable that the 
skeletons which couldn’t be classified into this culture for lack of characteristic grave 
goods, in spite of being Neolithic ones, also represent this age and this culture. There was 
only one skeletal find appropriate for craniological comparison: the female skeleton from 
grave 83. According to the taxonomy elaborated by Guba, Szathmáry and Almási (1997), 
this individual fell within group F. It is not surprising at all as 6 of the 7 female cranial finds 
of similar age analysed and published so far can be classified with this group. Moreover, 9 
out of the 12 individuals from Early Neolithic Körös-Starčevo Culture are of similar 
character as well. However, this variant is not so significant in Late Neolithic, Tisza Culture 
in the Hungarian Great Plain (only 6 out of 13 skeletons rank among them). The 
reconstructed stature in this population was higher than in those known earlier. Estimated 
by Sjøvold’s (1990) method, the measurements of the 2 females (grave 20: 154.3 cm; 
grave 83: 160.5 cm) and the male (grave 57: 173.0 cm) were longer than the Neolithic 
data counted by the same method and published so far (cf: Éry 1998). Summing up our 
results, it seems likely that, in Early and Middle Neolithic, there existed a population the 
selection advantage of which decreased by Late Neolithic. Grave 83 from Garadna, and 
estimated through this finding, the whole population is a representative of the above 
variant. 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ 
ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ 

ΚΡΗΤΗ 
 

Kővári I.1,2, Μανώλης Σ.Κ.3 

 

1Herman Ottó Museum, Miskolc, Hungary. 2University of Debrecen, Department of 
Evolutionary Zoology and Human Biology, Debrecen, Hungary. 

E-mail: kovarii@vipmail.hu 
3Τοµέας φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

Πανεπιστήµιοπολη 157 84 Αθήνα,  
 
Σε αυτήν την µελέτη κάναµε µια προσπάθεια να ανασυστήσουµε το πρότυπο επιβίωσης των  
ανθρώπινων πληθυσµών που έζησαν στη Κρήτη, από τη νεολιθική µέχρι την Ύστερη εποχή 
του Χαλκού. Η ανάλυση βασίστηκε σε δώδεκα ποσοτικές κρανιακές µετρήσεις.  
Το συνολικό διαθέσιµο δείγµα αποτελείται από 134 άρρενα και 42 θήλεα κρανία, τα οποία  
χρονολογούνται στη Νεολιθική, στη Μέση Εποχή του Χαλκού (Μεσοµινωική) και στην 
Ύστερη Εποχή του Χαλκού (Υστεροµινωική εποχή). Για τα διαφορετικά από χρονική άποψη 
δείγµατα χρησιµοποιήσαµε την µέθοδο Dear για να συµπληρώσουµε τις ελλείπουσες τιµές. 
Το τελικό συνολικό δείγµα αποτελείται από 120 αρσενικά και 36 θηλυκά (78 αρσενικά και 24 
θηλυκά που χρονολογούνται στη Μέση Εποχή του Χαλκού, 42 αρσενικά και 12 θηλυκά που 
χρονολογούνται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού).   
Το τελικό δείγµα αναλύθηκε µε Discriminant Analysis (Ταξινοµική Ανάλυση). Τα αυτόχθονα 
άτοµα καθώς και εκείνα που είχαν µεταναστεύσει στη Κρήτη, προσδιορίστηκαν βάσει των 
ατοµικών Discriminant scores των χρονικών δειγµάτων, τα οποία στη συνέχεια αναλύθηκαν 
ανά δύο. ∆υστυχώς ο αριθµός των νεολιθικών ατόµων ήταν πολύ µικρός (µόνο 14 αρσενικά, 
και 5 θηλυκά) και ήταν αδύνατο να αναλυθεί, ειδικά στην περίπτωση των θηλυκών. Το 
ποσοστό των αρσενικών που ταξινοµήθηκε σωστά ήταν 78.33% και στα θηλυκά ήταν 80.56% 
αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει ότι στην περίπτωση των αρσενικών ένα ποσοστό 21.67% 
παρουσίασε µεγαλύτερη οµοιότητα µε µια άλλη οµάδα, από το να αποτελεί χαρακτηριστικό 
τύπο, ενώ στα θηλυκά αυτή η αναλογία ήταν 19.44%. 
Βάσει των αποτελεσµάτων µας παρατηρούµε ότι υπάρχει µια σύνδεση µεταξύ του πληθυσµού 
της Μέσης εποχής του Χαλκού και της Ύστερης εποχής του Χαλκού στην Κρήτη, αν και 
υπάρχουν αρχαιολογικές ενδείξεις για το αντίθετο. 
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In this study we made an attempt to reconstruct the pattern of survival in ancient human 
populations lived in Crete Island from the Neolithic to the Late Bronze Age. The analysis 
was based on the twelve quantitative cranial dimensions. We elaborate a total sample of 
134 male and 42 female skulls dated to Neolithic, Middle Bronze Age and Late Bronze 
Age. For the different chronological samples we used Dear’s method to reconstruct the 
missing values. The final total sample consists of 120 males and 36 females (78 males 
and 24 females dated to Middle Bronze Age; 42 males and 12 females dated to the Late 
Bronze Age). We analysed the sample by Discriminant Analysis. The autochthonous, 
surviving and immigrant individuals were identified on the basis of individual discriminant 
scores of chronological samples paired subsequently. Unfortunately the number of the 
Neolithic individuals was low (14 males, 5 females), and it was impossible to be analysed, 
especially in the case of females. The percentage of males that classified correctly was 
78.33% and in females was 80.56%. This means that in the case of males a percentage 
of 21.67% showed much more similarity to one another group than its own characteristic 
type, and in females this ratio was 19.44%. On the basis of our results we observe that 
there might be a connection between the population of the Middle Bronze Age and the 
Late Bronze Age in Crete, although there are archaeological indications for the opposite. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ ΣΕ ΟΣΤΕΟΒΛΑΣΤΕΣ ΑΝΘΡΩ-
ΠΙΝΟΥ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ, ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ  ΣΕ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (Ti-6Al-4V) ΜΕ 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑ 
 

Κόκκινος Π.A.1 , Ζαρκάδης I.K.2, ∆εληγιάννη ∆.∆.1 
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Κράµα τιτανίου, Ti-6Al-4V, χρησιµοποιείται ευρέως τελευταία σε βιοϊατρικές εφαρµογές, όπως 
σε ολικές αντικαταστάσεις ισχίων και οδοντικά εµφυτεύµατα, λόγω του συνδυασµού, 
µηχανικών ιδιοτήτων, αντίστασης στη διάβρωση και βιοσυµβατότητας. Προκειµένου να 
επιτευχθεί ένα επιτυχές κλινικό αποτέλεσµα µεγάλης διάρκειας, απαιτείται σταθερή 
ενσωµάτωση του βιοϋλικού στον οστικό ιστό. Η επιφανειακή τραχύτητα και η οργανωµένη, 
ελεγχόµενη µικροτοπογραφία, παίζουν βασικό ρόλο στην ικανότητα ενσωµάτωσης του 
εµφυτεύµατος. Εµφυτεύµατα µε µεγάλη επιφανειακή τραχύτητα ενσωµατώνονται καλύτερα, 
σε σχέση µε λείες επιφάνειες, οι οποίες ενέχονται  γενικά στην ανάπτυξη ινώδους ιστού και 
συνεπώς στη χαλάρωση και αστοχία του εµφυτεύµατος. Η επιφανειακή τραχύτητα των 
εµφυτευµάτων επηρεάζει, τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό, την διαφοροποίηση και την 
παραγωγή κυτταρικών παραγόντων. Η σύνθεση εξωκυτταρικής µήτρας και η επακόλουθη 
ασβεστοποίησή της, ενισχύεται σε τραχύες επιφάνειες, όπου τα κύτταρα παρουσιάζουν 
αυξηµένη παραγωγή PGE2 και TGFβ καθώς επίσης και διαφόρων δεικτών του 
οστεοβλαστικού φαινοτύπου, όπως κολλαγόνο και οστεοκαλσίνη,. Στην παρούσα µελέτη, 
αναλύθηκε µε RT-PCR η έκφραση γονιδίων σε οστεοβλάστες ανθρώπινου µυελού των οστών, 
οι οποίοι καλλιεργήθηκαν σε δισκία κράµατος τιτανίου µε διαφορετική τραχύτητα.  
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Recently, the Ti-6Al-4V alloy has been extensively used in biomedical applications, such as 
hip replacements and dental implants, due to its attractive combinations of mechanical 
properties, corrosion resistance and biocompatibility. Bone contacting biomaterials, such 
as Ti-6Al-4V, should be firmly integrated with bone in order to achieve a successful long-
term clinical result. Surface roughness play a major role in the ability of an implant to 
osseo-integrate. Implants with rough surfaces achieve better osseo-integration than those 
with smooth ones. Smooth surfaces are generally being associated with fibrous tissue 
encapsulation and consequently loosening of the implant. Implant surface roughness 
influences osteoblast proliferation, differentiation, and local factor production. Synthesis of 
extracellular matrix and subsequent mineralization are enchanced in rough surfaces, 
where the cells exhibit increased production of various markers of osteoblast phenotype, 
as collagen, and osteocalcin, as well as, prostaglandin E2 (PGE2) and transforming growth 
factor β (TGF-β). In this study, we have studied, by RT-PCR technique, the gene expression 
in human bone marrow-derived osteoblasts cultured on Ti-6Al-4V disk-like samples, with 
different roughness.  
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Τα ρετροµεταθετά στοιχεία VL30 είναι ακολουθίες DNA της ρετροϊικής δοµής LTR-gag-pol-
env-LTR και απαντούν σε 150-200 αντίγραφα στο γένωµα του επίµυος. Τα VL30 δεν φέρουν 
ανοικτά πλαίσια ανάγνωσης για τα γονίδια gag και pol λόγω πολλαπλών κωδικονίων λήξης 
ενώ λείπει παντελώς το γονίδιο env και κατατάσσονται στα µη αυτόνοµα ρετροτρανσποζόνια 
της ιϊκής υπεροικογένειας χωρίς να είναι γνωστή η ρύθµιση της ρετροµετάθεσής των. 
Μελετήσαµε την ρετροµετάθεση των VL30 χρησιµοποιώντας ενώσεις βαναδίου ως 
παράγοντες που προκαλούν µία ποικιλία βιολογικών αποκρίσεων και χαρακτηρίζονται ως 
µιµητές ινσουλίνης και ισχυροί αναστολείς των φωσφατασών. Κατασκευάσαµε: α.Ένα 
ανασυνδυασµένο στοιχείο VL30 σηµασµένο µε κασέτα ανίχνευσης της ρετροµετάθεσης 
βασισµένη στην πράσινη φθορισµογόνο πρωτεϊνη (EGFP) που εκφράζεται αποκλειστικά µετά 
από ένα γεγονός ρετροµετάθεσης και β. Ένα κυτταρικό µοντέλο ΝΙΗ3Τ3 επίµυος για την 
µελέτη της ρετροµετάθεσης που εκφράζει επισωµατικά το ανασυνδυασµένο στοιχείο VL30 
και είναι ανθεκτικό σε κυτταροτοξικότητα µέσω έκφρασης του ανθρώπινου αντι-αποπτωτικού 
γονιδίου Bcl-2. 
   Η επίδραση VOSO4 σε συγκεντρώσεις 25, 50, 75 και 100µM για 24 ώρες και µέτρηση µε 
FACS (fluorescence-activated cell scanning), µετά από 15 ηµέρες ανάκαµψης του κυτταρικού 
πολλαπλασιασµού, απέδειξε οτι η συχνότητα ρετροµετάθεσης επάγεται στα υψηλά επίπεδα 
των 2.5, 5.4, 7.5 και 13.2% αντίστοιχα. Χρήση ενώσεων βαναδίου µε διαφορετικό σθένος: 
VCl2, VCl3, VOSO4, V2O5 και σε συγκέντρωση 60µΜ για 24 ώρες επήγαγε την συχνότητα 
ρετροµετάθεσης σε 3.85, 4.89, 5.44 και 3.91% αντίστοιχα αποδεικνύοντας οτι το 
τετρασθενές βανάδιο παρουσιάζει το υψηλότερο δυναµικό επαγώγιµης ρετροµετάθεσης. 
Παράλληλα, ανάλυση κατά Northern απέδειξε οτι η έκφραση τόσο των VL30 όσο και των 
ενδογενών αντίστροφων µεταγραφασών επάγεται κατά 5-30 φορές εξαρτώµενη απο την 
συγκέντωση δράσης του VOSO4. 
   Τα αποτελέσµατά µας αποδεικνύουν οτι η δράση ιόντων βαναδίου: 1.Επάγει την συχνότητα 
της ρετροµετάθεσης των VL30 σε υψηλά επίπεδα µέσω της αντίστοιχης επαγωγής των 
ενδογενών αντίστροφων µεταγραφασών που δρούν ως trans-συµπληρωµατικοί παράγοντες 
στον µηχανισµό της ρετροµετάθεσης και 2. Μπορεί να συµβάλλει στην µελέτη παραγόντων 
ρύθµισης της ρετροµετάθεσης. 
 
* Η εργασία αυτή υποστηρίχθηκε από χρηµατοδότηση του Εµπειρίκειου Ιδρύµατος. 
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Retrotransposons 30 or VL30 elements are DNA sequences of retroviral structure LRT-
gag-pol-env-LTR and present at 150-200 copies per mouse genome. VL30 elements do 
not have open reading frames (ORFs) due to multiple stop codons for gag and pol genes 
whereas env is entirely absent. Thus, they belong to non-autonomous retrotransposons of 
the viral super-family and, at present, nothing is known about the regulation of their 
retrotransposition.  
   We investigated the retrotransposition of VL30 using vanadium compounds as agents 
eliciting a variety of biological responses and characterized as insulin-mimetics and strong 
inhibitors of phosphatases. We constructed: a. A recombinant VL30 element tagged with 
a detection cassette of retrotransposition based on the enhanced green fluorescence 
protein gene (EGFP) expressed solely following a retrotransposition event. b. Α mouse 
NIH3T3 cellular model for studying retrotransposition expressing the recombinant VL30 
element episomally and resistant to cytotoxicity through ectopic expression of a human 
anti-apoptosis Bcl-2 gene. 
   Application of VOSO4 at a concentration of 25, 50, 75 and 100µM for 24 hours and 
measurement by fluorescence-activated cell scanning (FACS) after 15 days of culture 
recovery showed that the frequency of retrotransposition is induced at high level of 2.5, 
5.4, 7.5 and 13.2% respectively. Vanadium compounds in different valence: VCl2, VCl3, 
VOSO4 and V2O5 at a concentration of 60µM for 24 hours induced the retrotransposition 
frequency at a value of 3.85, 4.89, 5.44 και 3.91% respectively showing that quadrivalent 
vanadium has the highest potential of induced-retrotransposition. In parallel, Northern blot 
analysis showed that the expression either of VL30s or endogenous reverse transcriptases 
is induced by VOSO4 in 5 to 30-fold in a concentration-dependent manner.  
   Our results show that the action of vanadium ions: 1. Induces the retrotransposition 
frequency of VL30s at a high level through a respective induction of endogenous reverse 
transcriptases, which might act as trans-complementary factors in the mechanism of 
retrotransposition and 2. Could contribute in the study of factors involved in regulation of 
retrotransposition.  
 
* This work was funded from a Research Program of EMPEIRIKEION FOUNDATION. 
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Το γονίδιο της ε-σφαιρίνης του ανθρώπου ανήκει στο σύµπλεγµα των σφαιρινικών γονιδίων β-
τύπου, το οποίο εδράζεται στο χρωµόσωµα 11, και εκφράζεται κατά το πρώϊµο (εµβρυονικό) 
στάδιο της ανάπτυξης, παράγοντας τις ε-σφαιρινικές αλυσίδες, οι οποίες µαζί µε τις επίσης 
εµβρυονικές ζ και τις α-σφαιρινικές αλυσίδες συνθέτουν τις αιµοσφαιρίνες Gower 1 (ζ2ε2) και 
Gower 2 (α2ε2) αντίστοιχα. Το ε-σφαιρινικό γονίδιο εκφράζεται µέχρι την 5

η εβδοµάδα της 
κύησης, οπότε και λαµβάνει χώρα η πρώτη µεταστροφή της έκφρασης των σφαιρινικών 
γονιδίων β-τύπου του ανθρώπου κατά την ανάπτυξή του.  
Η µελέτη αυτή αφορά την ανίχνευση νουκλεοτιδικών αλλαγών στο ε-σφαιρινικό γονίδιο του 
ανθρώπου και τον υποκινητή του, µε σκοπό τον προσδιορισµό εκείνων των γονιδιακών 
περιοχών που είναι απαραίτητες για την σύνθεση των πρώϊµων αιµοσφαιρινών. Ανίχνευση 
οποιασδήποτε νουκλεοτιδικής αντικατάστασης σε αυτές τις περιοχές συνεπάγεται ότι οι 
τελευταίες δεν ενέχονται στον σχηµατισµό και την σωστή λειτουργία του τετραµερούς, µε 
δεδοµένο ότι σε ένα τόσο πρώϊµο αναπτυξιακό στάδιο, η παρουσία µοριακών βλαβων σε 
κρίσιµες γονιδιακές περιοχές θα αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για την επιβίωση του 
εµβρύου.  
Για το σκοπό αυτό, µελετήθηκαν 120 χρωµοσώµατα από 60 φυσιολογικά άτοµα και των δύο 
φύλων ηλικίας 25-50 ετών. Η µέθοδος που εφαρµόστηκε σε αυτή την µελέτη ήταν η 
PCR/SSCP (ανάλυση στερεοδιαµόρφωσης  µονήρων αλυσίδων DNA). Η µέθοδος αυτή 
επελέγη, γιατί µπορεί να δώσει αποτελέσµατα για πολλά δείγµατα συγχρόνως και είναι 
γρήγορη, ευαίσθητη και επαναλήψιµη. Η µέθοδος βασίζεται στο ότι µια οποιαδήποτε αλλαγή 
σε µία µονόκλωνη αλυσίδα DNA προκαλεί αλλαγές στην στερεοδοµή της, µε αποτέλεσµα την 
αλλαγή της ηλεκτροφορητικής της κινητικότητας κατά µήκος ενός πηκτώµατος. 
Συγκεκριµένα, αποδιατεταγµένα προϊόντα PCR, τα οποία συνθέτουν ολόκληρο το ε-
σφαιρινικό γονίδιο και τον υποκινητή του, ηλεκτροφορούνται σε µη αποδιατακτικό πήκτωµα 
πολυακρυλαµίδης σε σταθερή θερµοκρασία 14 οC και τα ηλεκτροφορητικά πρότυπα 
προκύπτουν µετά από χρώση µε νιτρικό άργυρο.  
Τα αποτελέσµατα της µεθόδου επιβεβαιώθηκαν και µε την ανάλυση της πρωτοταγούς δοµής 
του DNA, µε την βοήθεια αυτόµατου αναλυτή της αλληλουχίας DNAκαι την χρήση εκκινητή 
σηµασµένου µε φθοριόχρωµα. 
Με την τεχνική αυτή δεν ανιχνεύθηκε καµιά νουκλεοτιδική αλλαγή στα εν λόγω δείγµατα, 
γενονός που συνηγορεί υπέρ της εκδοχής ότι µοριακές βλάβες στο ε-σφαιρινικό γονίδιο του 
ανθρώπου έχουν σηµαντικότατες συνέπειες στην επιβίωση του αναπτυσσόµενου εµβρύου 
κατά την κύηση.  
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The human β-globin gene cluster consists of five active genes (ε, Aγ, Gγ, δ and β). Those 
genes are located on the short arm of chromosome 11 and  arranged  in the order they 
are expressed during human ontogeny. During primitive hematopoiesis, hemoglobins (Hb) 
Gower 1 (ζ2ε2) and Hb Gower 2 (α2ε2) consist of the main embryonic Hb fractions. 
Embryonic ε-globin gene is expressed at high levels early in development in the yolk sac, 
producing the ε-globin chains, which participate in the formation  of  the above 
mentioned Hb tetramers. Upon switch from primitive to definitive hematopoiesis during 
the fifth week of gestation, its expression levels  dramatically  decrease , accompanied 
with changes in red blood cells morphology.  
The aim of this study was to screen the human ε-globin gene and its regulatory regions in 
order to determine the genomic regions, which are dispensable for its proper regulation 
and function. In other words, identification of any nucleotide change in the human ε-globin 
gene of healthy (non-thalassemic) adults implies that those changes do not affect the 
physiological properties of the ε-globin chain and the formation of the embryonic Hb 
fractions.  
This study included 60 normal (non-thalassemic) individuals, whose age ranged between 
25-50 years. Human ε-globin gene coding and regulatory regions were PCR-amplified in 
four overlapping fragments and analyzed using a non-radioactive (silver-staining) 
PCR/SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism) methodology. This method has 
several advantages, because is rapid, sensitive and reproducible.  In selected cases, results 
were confirmed by automated flouorecent DNA sequencing of the PCR products.  
Our screening approach yielded no nucleotide changes in all samples, suggesting that 
nucleotide changes in the human ε-globin gene are most likely lethal for the developing 
embryo. 
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Τα κύτταρα του ακρόρριζου του φυτού Triticum turgidum διαθέτουν µηχανισµούς 
σταθεροποίησης του όγκου του πλασµολυµένου πρωτοπλάστη. Βασικό στοιχείο των 
µηχανισµών αυτών αποτελούν µακροσωληνίσκοι σωληνίνης, οι οποίοι ελέγχοντας πιθανώς τη 
δραστηριότητα καναλιών µεταφοράς ιόντων, ρυθµίζουν τον πρωτοπλασµατικό όγκο (Komis et 
al. Plant Cell Physiol. 43: 911, 2002). Στην εργασία αυτή διερευνάται εάν στο µηχανισµό µε 
τον οποίο τα κύτταρα του ακρόρριζου αντιλαµβάνονται και αντιδρούν στην υπερωσµωτική 
καταπόνηση συµµετέχει και η φωσφορυλίωση κινασών αντίστοιχων της p38 MAP κινάσης, 
όπως συµβαίνει στους ζωικούς οργανισµούς και τους µύκητες. Με τη µέθοδο της 
ανοσοαποτύπωσης, βρέθηκε ότι στα πλασµολυµένα ακρόρριζα ένα αντίσωµα εξειδικευµένο 
έναντι της φωσφορυλιωµένης µορφής της p38 MAP κινάσης, αναγνωρίζει µία πρωτεΐνη µε 
ΜΒ 46 kDa (p46 MAPK). Τα επίπεδα συσσώρευσης αυτής της πρωτεΐνης αυξάνουν 
συναρτήσει του χρόνου παραµονής των ακρορρίζων στο πλασµολυτικό µέσο καθώς και µε 
την αύξηση της συγκέντρωσης του τελευταίου. Η προσθήκη στο πλασµολυτικό µέσο ενός 
εξειδικευµένου αναστολέα της p38 MAP κινάσης, µειώνει κατά πολύ τη συσσώρευση της 
φωσφορυλιωµένης p46 MAPK στα πλασµολυµένα ακρόρριζα. Επιπλέον, ο ίδιος αναστολέας 
αποτρέπει τη δηµιουργία µακροσωληνίσκων στα πλασµολυµένα κύτταρα, µε αποτέλεσµα τη 
δραµατική συρρίκνωση του πλασµολυµένου πρωτοπλάστη. Τα παραπάνω υποστηρίζουν ότι 
στο ακρόρριζο του φυτού T. turgidum, η υπερωσµωτική καταπόνηση ενεργοποιεί µία 
οµόλογη µε την p38 MAP κινάση, γεγονός που αποτελεί βασικό στοιχείο του µηχανισµού 
ογκορύθµισης του πρωτοπλάστη. 
 
Χρηµατοδότηση από τα προγράµµατα "Καποδίστριας" (ΕΚΠΑ) και "Πυθαγόρας" 
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A NOVEL PLANT KINASE IS INVOLVED IN THE VOLUME 
REGULATORY MECHANISM OF THE PLASMOLYZED PROTOPLAST 

 
Komis G.1, Apostolakos P.1, Gaitanaki C.2, Galatis B.1 

 

1Faculty of Biology, Department of Botany, University of Athens, 2. Faculty of Biology, 
Department of Animal and Human Physiology, University of Athens 

 
Root-tip cells of wheat (Triticum turgidum) possess volume stabilization mechanisms of 
the plasmolyzed protoplast. Key elements of such mechanisms involve tubulin 
macrotubules, which control the protoplast volume via the regulation of membrane ion 
transporters (Komis et al. Plant Cell Physiol. 43: 911, 2002). In the present work, we 
studied whether the protoplast volume regulatory mechanism of root-tip cells involves the 
phosphorylation of MAP kinases similar to the p38 MAPK of animal cells and fungi. By 
western blotting of plasmolyzed root tip extracts using a specific antibody against the 
phosphorylated form of p38 MAPK, a novel 46 kDa protein was detected (p46 MAPK). 
This protein accumulates in plasmolyzed root tips in a time and dose dependent manner. 
The addition of a specific p38 MAPK inhibitor in the plasmolyticum, drastically reduced 
the levels of phosphorylated p46 MAPK in plasmolyzed root tips. Moreover, the same 
inhibitor, prevented the formation of tubulin macrotubules in plasmolyzed root-tip cells, 
resulting in a dramatic protoplast volume reduction. The above support the hypothesis 
that extracellular hyperosmolarity triggers the activation of a MAP kinase related to the 
p38 MAPK. This protein is intimately involved in the volume regulatory mechanism of the 
plasmolyzed protoplast. 
 
Financial support from "Kapodistrias" (NKUA) and "Pythagoras" (Ministry of National 
Education and Religious Affairs, EU) grants. 
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ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ DNA ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ 

 
Κοντογιάννη Κ.1,2, N. Μεσσήνη-Νικολάκη2,  Κ. Χρήστου3, X. Παστάκα3,  Κ.Ι. 

Γουργουλιάνης3, Σ. Τσιλιµιγκάκη1 και Σ.Μ. Πιπεράκης1,4 
 

1Εργαστήριο Επιδιορθωτικών Μηχανισµών DNA, Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ 
∆ηµόκριτος, Αθήνα. 2Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, 
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Λάρισα. 4Βιολογία: ∆ιατροφή, Περιβαλλοντικοί Παράγοντες και Υγεία, Τµήµα 
Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 38221. 

 
Στην εργασία αυτή ερευνήσαµε την ευαισθησία του DNA λεµφοκυττάρων από ασθενείς µε 
Σύνδροµο Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο σε εξωγενείς παράγοντες, όπως η αιθανόλη και 
το υπεροξείδιο του υδρογόνου καθώς και την επιδιορθωτική τους ικανότητα. Από την 
ανάλυση των αποτελεσµάτων βρέθηκε ότι οι ασθενείς µε Σύνδροµο Αποφρακτικής Άπνοιας 
στον Ύπνο παρουσιάζουν αυξηµένα επίπεδα ενδογενών βλαβών σε σχέση µε τους 
φυσιολογικούς. Επίσης, η αιθανόλη και  το υπεροξείδιο προκαλούν αυξηµένο αριθµό 
θραυσµάτων στο DNA απνοϊκών σε σχέση µε τα φυσιολογικά άτοµα.  Η επιδιορθωτική 
ικανότητα των απνοϊκών βρέθηκε επίσης να είναι µειωµένη σε σύγκριση µε αυτή των 
φυσιολογικών ατόµων.  

 
DNA DAMAGE AND REPAIR IN OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA 

PATIENTS’ LYMPHOCYTES  
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In the present study using the Comet Assay we examined, in a population of patients 
with Obstructive Sleep Apnea, the DNA damage caused with external factors such as 
ethanol and Η2Ο2 as well as their DNA repair capacity and their levels of endogenous 
damage. Analysis of our results indicates that Obstructive Sleep Apnea patients 
lymphocytes have increased endogenous DNA damage in comparison to the controls. 
They are also more sensitive to the effects of external factors, such as ethanol and Η2Ο2, 
from the control population with their repair capacity not been able to reverse their 
damage to the control population levels.  
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ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΤΙΚΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ : ACE 
I/D ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
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Η στεφανιαία νόσος αποτελεί τη συχνότερη πάθηση του καρδιαγγειακού συστήµατος, τα 
νοσήµατα του οποίου αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στις αναπτυγµένες χώρες. Κύρια 
αιτία της νόσου είναι η αθηροσκλήρυνση, που σήµερα θεωρείται πλέον µια χρόνια 
φλεγµονώδης αντίδραση του αγγειακού τοιχώµατος. 
Σηµαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της αθηροσκλήρυνσης ασκεί το σύστηµα Ρενίνης-
Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης (Renin-Angiotensin-Aldosterone System – RAAS ). Το RAAS 
διακρίνεται σε ενδοκρινές και ιστικό. Στο ενδοκρινές RAAS παράγεται αρχικά η Ρενίνη που 
µετατρέπει το αγγειοτενσινογόνο σε ανενεργό Αγγειοτενσίνη Ι (ΑΤ Ι), η οποία µε τη δράση 
του µετατρεπτικού ενζύµου της ΑT Ι (Angiotensin Converting Enzyme-ACE) µετατρέπεται σε 
ενεργό Αγγειοτενσίνη ΙΙ ( ΑΤ ΙΙ ). Η ΑΤ ΙΙ του ενδοκρινούς RAAS διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο 
στη ρύθµιση της αρτηριακής πίεσης. Τα αυξηµένα επίπεδα της ΑΤ ΙΙ ευθύνονται για την 
αύξηση της αρτηριακής πίεσης – υπέρταση, που αποτελεί έναν από τους κυριότερους 
παράγοντες κινδύνου για την αθηροσκλήρυνση. Στο ιστικό RAAS παράγεται τοπικά ΑΤ ΙΙ, η 
οποία προκαλεί δυσλειτουργία του ενδοθηλίου και ασκεί πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη 
και εξέλιξη της αθηροσκλήρυνσης. 
Το γονίδιο του ACE (17q23) έχει µέγεθος 22 kb και αποτελείται από 26 εξόνια και 25 
ιντρόνια. Στο ιντρόνιο 16 του γονιδίου έχει βρεθεί ο πολυµορφισµός I/D που προκύπτει από 
την παρουσία ( Insertion– I) ή την απουσία (Deletion–D) µιας Αlu αλληλουχίας µήκους 287 
bp, δηµιουργώντας τρείς διακριτούς γονότυπους: I/I, I/D και D/D. Οι οµοζυγώτες (D/D) 
παρουσιάζουν αύξηση κατά 50% των επιπέδων του ACE στον ορό σε σχέση µε τους 
οµοζυγώτες (I/I).Οι ετεροζυγώτες (I/D) εµφανίζουν ενδιάµεσα επίπεδα.  
Στην παρούσα εργασία ενισχύεται µε την Αλυσιδωτή Αντίδραση της Πολυµεράσης - PCR, το 
τµήµα  του ιντρονίου 16. Τα προϊόντα της PCR ηλεκτροφορούνται και αναλόγως του µεγέθους 
τους, προσδιορίζεται ο γονότυπος του κάθε ατόµου για τον πολυµορφισµό I/D . 
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι ο προσδιορισµός της συχνότητας  του πολυµορφισµού 
ACE I/D σε ένα τυχαίο δείγµα του γενικού πληθυσµού και σε ένα δείγµα  στεφανιαίων 
ασθενών και η πιθανή  συσχέτιση  της παρουσίας του D αλληλοµόρφου µε αυξηµένο κίνδυνο 
εµφάνισης στεφανιαίας νόσου. 
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DETERMINATION OF THE FREQUENCY OF THE POLYMORFISM 
OF ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME:ACE I/D, IN NORMAL 

INDIVIDUALS AND IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY 
DISEASE 

 
Kontos.V MD1, Hahalis.G MD2, Sichlimiris.E MD2 and Papachatzopoulou.A1 

 
1Dept of Biology,. Medical Faculty, University of Patras, Patras, Greece. 2Department of 
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Coronary Artery Disease (CAD) is  the leading cause of death in the Western World. CAD 
is caused by atherosclerosis, which is now considered to be a chronic inflammatory 
reaction of the vessel wall. 
Renin-Angiotensin-Aldosterone System (RAAS) plays a pivotal role in the regulation of 
arterial pressure and Na+ homeostasis, but its overregulation is an important factor, that 
leads to atherosclerosis. RAAS is functioning through an endocrine and a topical-histic 
pathway. In the endocrine RAAS pathway Renin converts Angiotensinogen into the 
inactive Angiotensin I, which is then converted into active Angiotensin II (AT II) by 
Angiotensin Converting Enzyme (ACE). AT II is involved in the regulation of arterial 
pressure. Elevated levels of AT II results in arterial hypertension in many individuals. 
Hypertension is a major predisposing factor for atherosclerosis. Moreover, in the histic 
RAAS pathway AT II is produced locally and induces endothelial dysfunction causing the 
commencement and growth of   atherosclerosis. 
ACE gene is mapped in chromosome 17q23 and its length is 22 kb. It is consisted of 26 
exons and 25 introns. An Insertion/Deletion polymorfism (I/D) has been detected in intron 
16. The insertion itself corresponds to an Alu repetitive sequence 287 bp long. The 
presence or absence of the I or D polymorfism defines three genotypes: I/I, D/D and I/D. 
It is noteworthy, that the significance of the I/D polymorfism is demonstrated in the 
observation, that homozygotes for  D polymorfism (D/D) produce elevated levels of ACE 
in their serum relatively to the levels of ACE in the serum of the I/I homozygotes. In view 
of the importance of AT II in atherosclerosis, the D polymorfism has been proposed to be 
a predictor of Coronary Artery Disease (CAD) among individuals.  
In the present study we are amplifying by Polymerase Chain Reaction - PCR from genomic 
DNA utilizing a set of primers flanking the insertion sequence, which allows discrimination 
among the three ACE genotypes: I/I, D/D and I/D. 
The purpose of the study is to determine the frequency of the three genotypes in normal 
individuals as well as in coronary heart diseased - patients and to investigate a possible 
association between the presence of D/D genotype and the disease etiology.  
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ 
ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥΣ 

 
Κοτζαµανίδης Χ.1,2, Ψώνη Λ.3, Λιτοπούλου-Τζανετάκη Ε3., Τζανετάκης Ν.3, 

Γιάγκου Μ.1 
 

1Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Α.Π.Θ. 
2Εργαστήριο Mοριακής Βιολογίας και ∆ιαγνωστικής, Ε.Β.Ζ. 

3Εργαστήριο Μικροβιολ. και Υγιειν. Τροφ., Τµήµα Γεωπονίας, Α.Π.Θ. 
 
Σε προηγούµενα πειράµατα έγινε ταυτοποίηση 12 στελεχών του γένους Lactobacillus 
(αποµονώθηκαν από κόπρανα βρεφών) µε τη µέθοδο της SDS-PAGE και της ανίχνευσης του 
rRNA µέσω ειδικών ολιγονουκλεοτιδίων-ανιχνευτών. Προκειµένου να γίνει περαιτέρω 
επιβεβαίωση της ταυτοποίησης εφαρµόσθηκαν οι µέθοδοι του τυχαία πολλαπλασιαζόµενου 
πολυµορφικού DNA (RAPD) και η ηλεκτροφόρηση πηκτής παλλόµενου πεδίου (PFGE). 
Χρησιµοποιήθηκαν δύο τυχαίοι εκκινητές, M13 και D8635, και δύο ένζυµα περιορισµού, SfiI 
και SmaI. Τα αποτυπώµατα του DNA ερµηνεύθηκαν µε τη χρήση λογισµικού που 
περιελάµβανε την ανάλυση της θέσης των ζωνών και την συσχέτιση της RAPD και PFGE 
οµαδοποίησης, και για τους δύο εκκινητές και ένζυµα περιορισµού, αντιστοίχως. Η ανάλυση 
µε RAPD έδωσε αξιόπιστα αποτελέσµατα αφού εµφάνισε διακριτά πρότυπα ζωνών για κάθε 
είδος. Ο κάθε ένας από τους 2 εκκινητές παρήγαγε διαφορετικά πρότυπα για τον κάθε 
διαφορετικό γενότυπο, ωστόσο τα πρότυπα των γενοτύπων που ανήκαν στο ίδιο είδος ή στο 
ίδιο κύριο σύµπλεγµα, εµφάνιζαν συγκεκριµένες κοινές ζώνες ως αντιπροσωπευτικές του 
είδους. Η εφαρµογή της PFGE έδειξε ότι το ένζυµο περιορισµού SfiI παρήγαγε διακριτές 
ζώνες, το µέγεθος των οποίων κυµαινόταν από 20 έως 200 kbp. Αντιθέτα, η πέψη µε το 
ένζυµο SmaI παρήγαγε περίπλοκα πρότυπα ζωνών µε µέγεθος από 2 έως 150 kbp. Τα 
αποτελέσµατα αυτής της µελέτης έδειξαν ότι τόσο η RAPD όσο και η PFGE µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την ταυτοποίηση στελεχών του γένους Lactobacillus, στο επίπεδο του 
είδους, και πως η ταυτοποίηση µε PFGE συµφωνεί σε µεγάλο βαθµό µε την ανάλυση µε την 
SDS-PAGE και την ανίχνευση του rRNA µέσω ειδικών ολιγονουκλεοτιδίων-ανιχνευτών. 



HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 
Proceedings of 27th Scientific Conference, Nafplio, May 2005 

 

164

IDENTIFICATION OF PROBIOTIC MICROORGANISMS BY 
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To further complete the previously performed by SDS-PAGE and rRNA–targeted 
oligonoucleotide probes identification, randomly amplified polymorphic DNA (RAPD) and 
pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) were applied to 12 Lactobacillus strains isolated 
from infant faeces. Two random primers, M13 and D8635, and two rare-digesting 
enzymes, SfiI and SmaI, were used. The resulting fingerprints were interpreted with 
computerized methods, involving band positioning and cross-referencing of the RAPD and 
PFGE grouping, for both the primers and the restriction enzymes respectively. RAPD 
analysis produced readily interpretable patterns. While different patterns were obtained 
for the different genotypes using each of the primers, the patterns of genotypes assigned 
to the same species or which fell to the same major cluster exhibited certain common 
bands that can be considered representative for the species concerned. Enzyme SfiI 
yielded distinctive macrorestriction bands. Fragment size produced by SfiI ranged from 20 
to 200 kbp. In contrast, SmaI digestions produced more complex patterns, with fragments 
ranging between 2 and 150 kbp. The data observed in this study showed that both RAPD-
PCR and PFGE could be used for the species recognition of Lactobacillus strains and that 
PFGE was in very good agreement with the SDS-PAGE and rRNA–targeted 
oligonoucleotide probes identification.  
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Η πρωτεϊνη Hsp70 συνιστά ένα επαγόµενο µέλος της 70 kDa οικογένειας πρωτεϊνών 
θερµικού σοκ (Heat shock proteins) και εµπλέκεται σε κυτταρικές λειτουργίες τέτοιες όπως 
η θερµοανοχή και η απόπτωση. Η Hsp40 αποτελεί ένα επαγόµενο µέλος της 40 kDa 
οικογένειας και συνεργάζεται µε την Hsp70 για την δηµιουργία µοριακών νανοµηχανών οι 
οποίες µέσω της πρωτεϊνικής αναδίπλωσης ή του πρωτεϊνικού καταβολισµού βοηθούν τα 
κύτταρα να διατηρούν υψηλής ποιότητας πρωτεϊνικών υποστρωµάτων στο ενδοκυτταρικό 
περιβάλλον τους. Εδώ περιγράφεται η κατασκευή νέων σταθερών κυτταρικών σειρών οι 
οποίες χρησιµοποιούν την συνεχόµενη έκφραση των Hsp70-siRNAs και Hsp40-siRNA µε 
σκοπό την εγκατάσταση σταθεράς γονιδιακής αποσιώπησης (Knock down) αντίστοιχων 
πρωτεϊνών και την περαιτέρω µελέτη της λειτουργίας αυτών.  
Τα αποτελέσµατά µας έδειξαν µία ειδική και αποδοτική αποσιώπηση της hsp70 και της 
Hsp40 στα HeLa κύτταρα. Παράλληλα φαίνεται ότι οι νεοδηµιουργούµενες αυτές κυτταρικές 
σειρές συνιστούν ένα νέο δυναµικό σύστηµα  στην περαιτέρω µελέτη της λειτουργίας και των 
2 πρωτεϊνών. Πειράµατα επιβίωσης έδειξαν  ότι η γονιδιακή αποσιώπηση τόσο της Hsp70 
όσο και της Hsp40 προκαλεί αύξηση της θερµοευαισθησίας και αύξηση της αποπτωτικής 
ενεργότητας κάτω από συνθήκες “stress”. Αυτά τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι η γονιδιακή 
αποσιώπηση της Hsp70 ή της Hsp40 µπορεί να τροποποιήσει την στρες απάντηση ή την 
αντι-αποπτωτική ενεργότητα στα κύτταρα µετατρέποντάς τα σε ευαίσθητα και φθαρτά 
κύτταρα όταν εκτίθενται σε εξωτερικά ερεθίσµατα. Επίσης µελετώντας την στρες απάντηση 
κάτω από συνθήκες γονιδιακής αποσιώπησης της Hsp70 ή της Hsp40, µε έκπληξη 
παρατηρήσαµε ότι η Hsp40 ή η Hsp70 αντίστοιχα, ρυθµίζονται διαφορετικά κατά την 
επαναφορά των κυττάρων στους 37οC µετά από έκθεσή τους σε θερµικό σοκ των 43.5οC. Η 
απόδειξη του επιπέδου ρύθµισης των Hsp70/ή DnaJ-1 (Hsp40) ελέγχθηκε µε την τεχνική 
του RT-PCR.  
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AN APPROACH TO Hsp70 AND DnaJ-1(Hsp40) ROLE VIA 
siRNA TECHNOLOGY 

 
Kotoglou P.1, Keramisanou D.1, Bozidis P.1, Kasmeridou E.1, Vezyraki P. 2, 

Tzavaras Th. 1, Lazaridis I.1  and Angelidis Ch. 1 
 

1Lab. of General Biology, Medical School, University of Ioannina 
2Lab. of Experimental Physiology, Unit of Cellular Physiology, Univ. of Ioannina 

 
Hsp70 is a heat inducible member of the 70 kDa heat shock protein family that is 
implicated in cellular functions such as thermotolerance and apoptosis. Hsp40 is a heat 
inducible member of the 40 kDa family that co-operates with Hsp70 in constructing 
molecular nanomashines that, via protein folding or protein degradation, contribute to 
cells having a high quality protein substrate in their intracellular environment. Here, we 
describe the construction of stable cell lines utilizing the constitutive expression of hsp70-
siRNA and Hsp40-siRNA in order to establish stable gene knock-down 
Our results demonstrate specific and efficient decreased levels of hsp70 or Hsp40 in 
HeLa cells. These cell lines constitute a new powerful cell system in studying further the 
role of both proteins. Live cell analysis showed that both hsp70/ or DnaJ-1(Hsp40) 
depleted HeLa cells were more thermosensitive and possess decreased anti-apoptotic 
activity comparing with control HeLa cells. These findings indicate that the hsp70/or DnaJ-
1(Hsp40) gene silencing, can modulate the heat shock response or anti-apoptotic activity 
of cells making them sensitive and corruptible in exterior stimuli. Surprisingly, in hsp70-
depleted cells the Hsp40 is down regulated faster during recovery at 37oC as compared 
to that of HeLa parent cells. The same finding is observed in Hsp40-depleted cells where 
Hsp70 is regulated in a similar patern. Experiments based on RT-PCR technic showed the 
level of Hsp70/or DnaJ-1 (Hsp40) gene regulation.  
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝ∆ΑΜΥΚΙΝΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΜΙΝΩΝ 

 
Κούβελα Α.Χ., Πετρόπουλος Α.∆. και Καλπαξής ∆.Λ. 

 
Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Τµήµα Ιατρικής, Παν/µιο Πατρών, 26500-Πάτρα 

 
Η επίδραση της σπερµίνης στην αναστολή της πρωτεϊνικής σύνθεσης από ένα µέλος της 
οικογένειας των MLS αντιβιοτικών, την κλινδαµυκίνη, µελετήθηκε σ’ ένα σύστηµα ελεύθερο-
κυττάρων του βακτηρίου Escherichia coli, όπου ένας πεπτιδικός δεσµός σχηµατίζεται µεταξύ 
πουροµυκίνης και AcPhe-tRNA προσδεδεµένου στην Ρ-θέση ριβοσωµάτων προγραµ-
µατισµένων µε poly(U). H πουροµυκίνη δρα ως ανάλογο του 3΄-άκρου ενός αµινοακυλο-
tRNA, ενώ το τριµερές AcPhe-tRNA·poly(U)·ριβόσωµα ως ανάλογο του εναρκτήριου 
µεταφραστικού συµπλόκου. Κινητικά πειράµατα αποκάλυψαν ότι η κλινδαµυκίνη, µετά από 
µία παροδική αλληλεπίδραση µε την Α-θέση, εγκαθίσταται κοντά στην Ρ-θέση του 
ριβοσώµατος µε αποτέλεσµα να επηρεάζει την ταχύτητα σχηµατισµού του πεπτιδικού 
δεσµού. Βρέθηκε ότι η σπερµίνη παρεµποδίζει την εγκατάσταση της κλινδαµυκίνης στην Ρ-
θέση, όµως επηρεάζει ευνοϊκά και σε µεγαλύτερο βαθµό τη δραστικότητα του φαρµάκου, 
ελαττώνοντας το εντροπικό κόστος της αρχικής δέσµευσης στην Α-θέση. Η επίδραση αυτή 
δεν µεταβλήθηκε, όταν αντί σπερµίνης χρησιµοποιήθηκαν ριβοσώµατα επισηµασµένα µ’ ένα 
φωτοδραστικό ανάλογο της σπερµίνης, την Ν1-αζιδοβενζαµιδινο-σπερµίνη, ή όταν στο 
διάλυµα επώασης προστέθηκε µείγµα σπερµίνης και σπερµιδίνης. Πειράµατα σταυρο-
σύνδεσης έδειξαν ότι η σπερµίνη προσδένεται πλησίον της θέσης δέσµευσης της 
κλινδαµυκίνης. Η παρατήρηση αυτή οδήγησε στην υπόθεση, ότι οι πολυαµίνες δεσµευόµενες 
πλησίον της θέσης πρόσδεσης της κλινδαµυκίνης επηρεάζουν την αλληλεπίδραση του 
αντιβιοτικού µε το ριβόσωµα επάγοντας αλλαγές διαµόρφωσης στο ριβοσωµατικό σύµπλοκο. 
Η υπόθεση αυτή βρίσκεται σε συµφωνία µε πειράµατα χηµικής προστασίας που έδειξαν, ότι 
οι πολυαµίνες επηρεάζουν σηµαντικά την τριτοταγή δοµή του ριβοσώµατος. 
 
 
Ευχαριστουµε την Επιτροπή Ερευνών του Παν/µίου Πατρών, και ιδιαιτέρως το 
πρόγραµµα «Κ. Καραθεοδωρή», για την επιχορήγηση αυτής της εργασίας. 
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MECHANISM OF CLINDAMYCIN ACTION ON PROTEIN 
SYNTHESIS: EFFECT OF POLYAMINES 
 

Kouvela, E. C., Petropoulos, A. D. and Kalpaxis, D. L. 
 

Laboratory of Biochemistry, School of Medicine, University of Patras, 26500-Patras 
 
The effect of spermine on the inhibition of protein synthesis by an antibiotic of the MLS 
family, clindamycin, was investigated in a cell-free system derived from Escherichia coli, in 
which a peptide bond is formed between puromycin and AcPhe-tRNA bound at the P-site 
of poly(U)-programmed ribosomes. Puromycin can be considered an analogue of the 3΄-
end of aminoacyl-tRNA, while the ternary complex AcPhe-tRNA·poly(U)·ribosome an 
analogue of the initiation translation- complex.  Kinetics revealed that clindamycin, after a 
transient interaction with the A-site of ribosomes, is slowly accommodated near to the P-
site so that peptide bond is still formed but with a lower velocity. It was found that 
spermine hinders the accommodation of clindamycin to the P-site, but exerts a beneficial, 
more pronounced, effect on the potency of the drug by lowering the entropic cost of the 
clindamycin binding to the A-site. Polyamine effect was not substantially altered when 
ribosomes labelled with a photoreactive analogue of spermine, N1-azidobenzamidino-
spermine, were used or when a mixture of spermine and spermidine was added in the 
incubation mixture, instead of spermine alone. Cross-linking experiments demonstrated 
that spermine binds at the vicinity of the antibiotic binding pocket. The latter observation 
tempted us to suppose that polyamines bound adjacently to the binding site of 
clindamycin modulate the interaction of this drug with the ribosome by inducing 
conformational changes in the elongating ribosomal complex. Such a hypothesis is in 
agreement with chemical protection data which revealed that polyamines influence 
significantly the tertiary structure of ribosomes.     
 
 
We thank the Research Committee of Patras University, and particularly the program 
“K. Karatheodori”, for funding the above work. 
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ HPV ΓΟΝΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ 
ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ  ΚΑΙ ∆ΙΗΘΗΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ  

ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ 
 

Κουβούση Μ.1, Παπασπύρου Η.1, Τσερκέζογλου Α.1, Κουσουλάκος Σ.2, 
Πανοτοπούλου Ε.2, Μαργαρίτης Λ.Χ.2 

 

1Α.Ο.Ν.Α "Άγιος Σάββας", 2 ΕΚΠΑ Τµήµα Βιολογίας 
 
Σκοπός αυτής της µελέτης ήταν η διερεύνηση της κατανοµής των HPV γονότυπων 
HPV6,11,16,18,31,33 σε γυναίκες µε υψηλού βαθµού αλλοιώσεις και καρκίνο του τραχήλου της 
µήτρας. Συνολικά µελετήθηκαν 175 δείγµατα (24 µε υψηλού βαθµού αλλοιώσεις και 151 µε 
διηθητικό καρκίνο). Η ανίχνευση και τυποποίηση του HPV DNA πραγµατοποιήθηκε µε τη 
µέθοδο PCR και τη χρήση του γενικού ιχνηθέτη GP5+/GP6+  και ειδικών για κάθε υπότυπο 
ξεχωριστά , η πιστοποίηση των αποτελεσµάτων µε τη µέθοδο µοριακής ανάλυσης νουκλεικών 
ακολουθιών.  
Στα 24 δείγµατα HgSIL (υψηλού βαθµού αλλοιώσεις) 17 (70,8%) βρέθηκαν θετικά για HPV 
DNA  και 7 (29,2%) αρνητικά , ο πλέον συχνά εµφανιζόµενος γονότυπος ήταν ο HPV 18 
(50%) ακολουθούµενος από τους HPV11 (41,6%), HPV16 (29,2%), HPV6 (22,9%), HPV33 
(16,71%), HPV31 (4,2%). Στα 151 δείγµατα SCC (καρκίνος του τραχήλου της µήτρας) 91 
(60,3%) βρέθηκαν θετικά για HPV DNA και 60 (39,7%) αρνητικά µε πιο συχνά 
εµφανιζόµενο τον  HPV 16 (25,2%) ακολουθούµενο από τους HPV18 (24,2%), HPV11 (16,5%), 
HPV31 (9,9%), HPV33 (8,8%), HPV6 (1,1%) 
Σύµφωνα και µε τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδοµένα τα αποτελέσµατα αυτής της µελέτης 
επιβεβαιώνουν τη συσχέτιση των ογκογόνων τύπων 16,18 µε το καρκίνο του τραχήλου της 
µήτρας µε µια επικράτηση για τον Ελληνικό χώρο του στελέχους 18 και 11 ιδιαίτερα στις 
περιπτώσεις υψηλού βαθµού δυσπλασίας. Η πληροφορία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για τα 
προγράµµατα ελέγχου προληπτικού εµβολιασµού του πληθυσµού. 
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THE RELATIVE DISTRIBUTION OF DIFFERENT TYPES OF HPV IN 
WOMEN WITH CERVICAL DYSPLASIA AND CANCER. 

 
Kouvoussi M.1, Papaspyrou I.1, Tserkezoglou A.1, Kousoulakos S.2, Panotopoulou   

E.1, Margaritis L. H.2 
 

1Anticancer-Oncologic Hospital of Athens (Saint Savvas). 2University of Athens-
Department of Biology 

 
The aim of the present investigation was to analyze the relative distribution of HPV 
genotypes HPV 6,11,16,18,31,33 in women with high-grade squamous intraepithelial lesions 
(HgSIL) and cervical cancer (SCC). The study comprises 175 biopsies (24 HgSIL, 151 SCC) 
analyzed with PCR, followed by sequence analysis of the HPV DNA. 
   In 24 HgSIL biopsies 17 (70,8%) were HPV positive and 7 (29,7%)  HPV negative, the 
most common type was HPV 18 (50%), followed by HPV 11 (41,6%), HPV 16 (29,2%), HPV 
6 (22,9%), HPV 33 (16,71%), HPV 31 (4,2%). In 151 SCC biopsies 91 (60,3%) were HPV-
positive and 60 (39,7%) HPV-negative, the most common type was HPV 16 (25,2%), 
followed by HPV 18 (24,2%), HPV 11 (16,5%), HPV 31 (9,9%), HPV 33 ( 8,8%), HPV 6 (1,1%). 
   In general our results are in accordance with the worldwide standards confirming the 
presence and the relationship of HPV 16 and 18 with cervical dysplasia and cancer. The 
only feature that differs and looks very interesting for Greek population is the high 
percentage of HPV 18 and 11 as a single or multiple infection among women with high-
grade lesions. This information might be very helpful for those working on screening and 
vaccines projects for the prevention of cervical cancer.  
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ΝΕΑ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΟΛΑΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 
ΚΥΣΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

 
Κουλεντιανού Μ., Αποστολοπούλου Μ., Καστρίτση-Καθαρίου Ι. 

 
Τοµέας Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

Πανεπιστηµιόπολη Αθήνα 157 84 
 
Η µέθοδος της προΰγρανσης, στηρίζεται στην έκθεση των κύστεων της Artemia σε δεδοµένη 
υψηλή σχετική υγρασία περιβάλλοντος και θερµοκρασία, για ορισµένο χρονικό διάστηµα. 
Ουσιαστικά, δεν αποτελεί µέθοδο εκκόλαψης, αλλά τεχνική που στοχεύει στην ενεργοποίηση 
του µεταβολικά  ανενεργού γαστριδίου. Η µέθοδος εφαρµόζεται µέσω δύο διαφορετικών 
πειραµατικών διαδικασιών, όπου στη µεν πρώτη ακολουθείται το πρωτόκολλο εκκόλαψης του 
F.A.O. (ζύγιση και εκκόλαψη 0,5g κύστεων Artemia),ενώ στη δεύτερη µετράται 
συγκεκριµένος αριθµός κύστεων. Η προΰγρανση τους, πραγµατοποιείται σε γυάλινο 
ξηραντήρα, στον οποίο τοποθετείται υδατικό διάλυµα NaCl 5% w/v. Τα αποτελέσµατα των 
πειραµάτων έδειξαν ότι, ακολουθώντας το πρωτόκολλο εκκόλαψης του F.A.O. οι διαφορές 
στα ποσοστά εκκόλαψης των µαρτύρων και του επεξεργασµένου δείγµατος είναι στατιστικά 
µη σηµαντικές (82,0 ± 3,7% για τους µάρτυρες και 82,9 ± 5,9% για το επεξεργασµένο 
δείγµα). Εφαρµόζοντας τη δεύτερη πειραµατική διαδικασία, όπου γίνεται µέτρηση 
συγκεκριµένου αριθµού κύστεων, οι διαφορές στα ποσοστά εκκόλαψης των δύο δειγµάτων 
είναι στατιστικά σηµαντικές (52,0 ± 8,3% για τους µάρτυρες και 70,7 ± 8,1% για το 
επεξεργασµένο δείγµα). Αν και τα συγκεκριµένα ποσοστά παρουσιάζονται αρκετά υψηλά, 
εφαρµόζοντας το πρωτόκολλο εκκόλαψης του F.A.O., εντούτοις πιο αξιόπιστα και 
αντιπροσωπευτικά του πραγµατικού ποσοστού εκκόλαψης των κύστεων, θεωρούνται εκείνα 
της δεύτερης πειραµατικής διαδικασίας, η οποία χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη ακρίβεια. 
Σηµαντικό στοιχείο που ενισχύει την εφαρµογή της µεθόδου της προΰγρανσης, ως 
διαδικασία επεξεργασίας των κύστεων της Artemia, αποτελεί το γεγονός πως δεν απαιτεί 
χρήση χηµικών ή τοξικών ουσιών, εν αντιθέσει µε τις υπόλοιπες µεθόδους π.χ της 
αποφλοίωσης στην οποία γίνεται χρήση διαλύµατος υποχλωρίτη. Συµπερασµατικά, λοιπόν, 
καταλήγουµε πως η προτεινόµενη µέθοδος, επιτυγχάνει το στόχο της, την αύξηση δηλαδή 
του ποσοστού εκκόλαψης των κύστεων της Artemia, αλλά το σηµαντικότερο είναι πως αυτό 
πραγµατοποιείται µε τρόπο φιλικό για το θαλάσσιο περιβάλλον και τους οργανισµούς του.  
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NEW METHOD WHICH INCREASE THE HATCHING EFFICIENCY 
OF ARTEMIA CYSTS AND ALTERNATIVE WAYS TO  

DETERMINATE IT 
 

Koulentianou M., Apostolopoulou M., Castritsi-Catharios J. 
 

Dept. of Zoology-Marine Biology, Sch. of Biology, University of  Athens 157 84 
 
The prehumidification treatment is based on the exposure of Artemia cysts in high 
enviromental relative humididty and temperature for a well-defined period. 
Prehumidification treatment is not an incubation method but a technique that promotes 
the activation of the metabolically inactive gastrula. The treatment of prehumidification is  
applied in two alternative ways. In the first way the treatment is based on the protocol of 
incubation of F.A.O (weigh and incubation of 0,5g Artemia cysts) while in the second one 
is measured specific number of Artemia cysts. The prehumidification is realised in a glassy 
desiccator which contains a NaCl solution 5% w/v. The results of the experiments showed 
that following the protocol of incubation of F.A.O. the differences in the hatching rates of 
the witnesses and the samples of cysts that have been prehumidificated are statistical 
not important (82,0 ± 3,7% the hatching rate of witnesses and 82,9 ± 5,9% for the other 
samples). Applying the second method we observe that the differences in the hatching 
rates were statistically important (52,0 ± 8,3% the hatching rate of witnesses and 70,7 ± 
8,1% for the samples that have been prehumidificated). Even though the hatching rates of 
the cysts were higher when F.A.O procedure was applied, due to the precision of the 
second method the lower rates are considered to be more reliable. A very important fact 
that consolidates the method of prehumidification as a processing technique for Artemia 
cysts is that it doesn’t require any toxic or chemical substances for its application. Toxic 
substances are used in other methods such as decapsulation technique where NaOCl 
solution is used. As a conclusion we could say that prehumidification treatment does 
increase the hatching rates of Artemia cysts. The most important fact, though, is that this 
gold is being achieved without affecting negative the marine enviroment and its 
organisms.  
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IN VIVO AΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ ΤΩΝ ΟΞΙΝΩΝ ΡΙΒΟΣΩΜΙΚΩΝ 
ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ BmP1 ΚΑΙ  BmP2  ΤΟY ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΑ BOMBYX 

MORI  ΣΤΟΝ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΑ SACCHAROMYCES CEREVISIAE  
 

Κουµαριανού Π. και Σ. Κουγιανού – Κουτσούκου 
 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας,Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, 
Πανεπιστηµιόπολις, Αθήνα 15701 

 
Τα cDNA µόρια των γονιδίων των ριβοσωµικών πρωτεϊνών BmP1, BmP2 και  BmP0 του  
ριβοσωµικού µίσχου του µεταξοσκώληκα Bombyx mori έχουν αποµονωθεί και οι  πρωτείνες 
έχουν χαρακτηρισθεί βιοχηµικά. Επί πλέον, η πρωτείνη BmP0 έχει εκφρασθεί στο 
µεταλλαγµένο στέλεχος D67dGP0 του ζυµοµύκητα S. cerevisiae, αντικαθιστώντας την 
ενδογενή ΥΡ0 πρωτείνη- η οποία εκφράζεται κατά συνθήκη- απουσία των όξινων πρωτείνών 
του ζυµοµύκητα ΥP1α,β/ΥP2α,β. Στο στέλεχος αυτό  τα γονίδια των όξινων πρωτεϊνών ΥΡ1α,β 
είναι ανενεργοποιηµένα, µε συνέπεια οι όξινες πρωτείνες ΥΡ2α,β να παραµένουν στο 
κυτταρόπλασµα και τα ριβοσώµατα να µην διαθέτουν καθόλου όξινες πρωτείνες. Στην 
παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε η έκφραση  των cDNA µορίων των ριβοσωµικών 
πρωτεϊνών BmP1 και BmP2 του B. mori στα µεταλλαγµένα στελέχη  D67 και  D45 του 
ζυµοµύκητα, στα οποία εχουν ανενεργοποιηθεί τα γονίδια των ενδογενών πρωτεϊνών ΥP1α,β  
ή  ΥP2α,β, αντίστοιχα. Τα στελέχη D67 και D45 µετασχηµατίσθηκαν µε τα πλασµίδια  
pFL38HISBmP1 και pFL39TRPBmP2 αντίστοιχα, και ακολούθησε αποµόνωση ριβοσωµάτων 
και ανάλυση τους  µε  SDS ηλεκτροφόρηση η ηλεκτροφόρηση ισοηλεκτρικής εστίασης και 
χρώση µε νιτρικό άργυρο ή ανοσοµεταφορά κατά Western µε το ειδικό µονοκλωνικό 
αντίσωµα 3BH5, που αναγνωρίζει την καρβοξυτελική περιοχή των ευκαρυωτικών Ρ-
πρωτείνών. Μετά την έκφραση τους στα µεταλλαγµένα στελέχη του ζυµοµύκητα, οι 
πρωτείνες  BmP1 και   BmP2 βρέθηκαν προσδεδεµένες στα ριβοσώµατα, µαζί µε τις ΥΡ2α,β 
ή ΥΡ1α,β πρωτείνες του ζυµοµύκητα, αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι όξινες 
πρωτείνες του B. mori είναι ικανές όχι µόνο να δένονται στο ριβόσωµα, αλλά και να 
αλληλεπιδρούν µε τις όξινες πρωτείνες του ζυµοµύκητα, υποβοηθώντας την πρόσδεση τους 
στο ριβόσωµα.  
 



HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 
Proceedings of 27th Scientific Conference, Nafplio, May 2005 

 

174
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Τhe cDNAs of the ribosomal proteins BmP1, BmP2 and BmP0 of the ribosomal stalk of 
the silkworm  Bombyx mori have been isolated and the proteins have been characterized. 
Additionally, the BmP0 protein has been expressed in the mutant strain D67dGP0 of the 
yeast Saccharomyces. cerevisiae replacing the conditionally expressed endogenous ΥΡ0 
protein –in the absence of the yeast acidic proteins ΥP1α,β/ΥP2α,β. In this strain, the 
ΥΡ1α,β genes are inactivated and the acidic ΥΡ2α,β proteins remain in the cytoplasm, 
while the ribosomes are totally depleted of acidic proteins. We present here the 
expression of the cDNAs of the ribosomal proteins BmP1 and BmP2 of B. mori in the 
mutant yeast strains D67 and D45, in which the genes of the endogenous ΥP1α, β and 
ΥP2α, β proteins, respectively, are inactivated. The D67 and D45 strains were transformed 
with the plasmids pFL38HISBmP1 and pFL39TRPBmP2, respectively, and ribosomes were 
isolated and analyzed by SDS electrophoresis or isoelectrofocusing, followed by silver 
staining or western blot analysis with the specific antibody 3BH5, that recognizes the 
carboxyl-terminal domain of eucaryotic P-proteins. After their expression in the mutant 
yeast strains, the BmP1 and BmP2 proteins were found bound to the ribosomes, together 
with the yeast ΥΡ2α,β orΥΡ1α,β proteins, respectively. These results show that the B.mori 
acidic proteins are able not only to bind to the ribosome, but also to interact with the 
acidic yeast proteins, helping them to bind to the ribosome.    
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Το έντοµο Bactrocera oleae, ο δάκος της ελιάς, προκαλεί τεράστιες οικονοµικές απώλειες 
στη χώρα µας. Παρά τις προσπάθειες για τον έλεγχο του εντόµου αυτού µε µεθόδους 
φιλικές προς το περιβάλλον, η µέχρι σήµερα καταπολέµηση του περιορίζεται στη χρήση 
χηµικών εντοµοκτόνων (κυρίως το οργανοφωσφορικό dimethoate). Τα τελευταία χρόνια τα 
προϊόντα του µεταβολισµού των αρωµατικών φυτών χρησιµοποιούνται ευρέως ως βιολογικά 
δραστικές ουσίες. 
Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η εντοµοκτόνος δράση των αιθέριων ελαίων (ΑΕ) των 
αρωµατικών φυτών Mentha viridis (δυόσµος), Origanum vulgare (ρίγανη), και Rosmarius 
Officinalis (δενδρολίβανο) σε ενήλικα άτοµα B. οleae. Στη πρώτη σειρά πειραµάτων 
ελέγχθηκε η εντοµοκόνος δράση των ΑΕ σε συγκεκριµένη συγκέντρωση 0.3% και έγινε 
σύγκριση µε την αντίστοιχη εντοµοκτόνο δράση του οργανοφωσφορικού dimethoate. Η 
συγκέντρωση αυτή επιλέχτηκε µε βάση τα πρότυπα χρήσης των χηµικών εντοµοκτόνων. 
¨Έγινε έλεγχος της διάρκειας και της διακύµανσης της έντασης της τοξικής δράσης των 
αιθέριων ελαίων σε σχέση µε το εντοµοκόνο. Στη δεύτερη σειρά πειραµάτων καθορίστηκε η 
τοξικότητα των υπό µελέτη αιθερίων ελαίων και υπολογίστηκε η τιµή LD50  (Lethal Dose 
50%), η οποία αποτελεί την κρίσιµη συγκέντρωση κάθε ουσίας, που προκαλεί θάνατο στο 
50% των ατόµων σε καθορισµένο χρονικό διάστηµα. 
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The insect Bactrocera oleae, is considered to be one of the most important agricultural 
pests with great economical loses for our country. Although there is considerable interest 
in developing methods, more friendly to the environment for its management, its control, 
up to now, is based on chemical insecticides (mainly the organophosphorate dimethoate). 
In recent years the essential oils of aromatic plants have received much attention as 
potentially useful bioactive compounds.  
In the present study the insecticidal activity of essential oils (EOs) of the aromatic plants 
Mentha viridis, Origanum vulgare and Rosmarius officinalis were tested on adults of B. 
oleae. In the first series of experiments the toxic effects of the above EOs in a 
concentration of 0.3% were compared with those of dimethoate (this concentration is 
used on field application). The duration and fluctuation of toxicity of the tested essential 
oils were compared with those of dimethoate. In the second series of experiments the 
LD50 (Lethal Dose 50%) values of the essential oils were estimated.  
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Τα µονοσθενή χρωµοσώµατα είναι χρωµοσώµατα χωρίς οµόλογο ζεύγος κατά την πρώτη 
µειωτική διαίρεση. Στα αρσενικά του εντόµου Eyprepocnemis plorans υπάρχουν διάφοροι 
τύποι µονοσθενών χρωµοσωµάτων: φυλετικά χρωµοσώµατα, αυτοσωµικά µονοσθενή 
χρωµοσώµατα, που εµφανίζονται µετά από έκθεση των ατόµων σε αυξηµένη θερµοκρασία 
καθώς και Β χρωµοσώµατα. 
Tα B χρωµοσώµατα δεν έχουν οµόλογο στην Α σειρά και συνήθως στερούνται λειτουργιών 
Στη µείωση εµφανίζουν ασταθή προσανατολισµό µε συνέπεια να αναµένουµε ενεργοποίηση 
του ελέγχου του κυττάρου και καθυστέρηση στην είσοδο στην ανάφαση. Συγκρίσεις της 
διάρκειας της προµετάφασης µεταξύ ατόµων µε 0Β και 1Β χρωµοσώµατα δεν έδειξαν 
καθυστέρηση στην είσοδο των µειωτικών κυττάρων  στην ανάφαση Ι. Η διάρκεια της 
προµετάφασης ορίζεται ως το χρονικό διάστηµα από τα πρώτα ίχνη της διάρρηξης του 
πυρηνικού φακέλου ως την είσοδο του κυττάρου στην ανάφαση. Προτείνουµε ότι τα Β 
χρωµοσώµατα παρέµειναν εξελικτικά λόγο διαφοροποίησης της ανεκτικότητας του ελέγχου 
της εισόδου στην ανάφαση. 
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Accessory chromosomes – also called B chromosomes – constitute a complex and 
widespread polymorphism in the species Eyprepocnemis plorans. In meiosis, they usually 
appear as univalents and are unstable in orientation and segregation. Furthermore, the 
tension created by the bipolar attachment of chromosomes to the spindle is a component 
of a cell cycle checkpoint that permits the cell to enter anaphase only when all the 
chromosomes are aligned at the spindle equator. We knew that the presence of 
misaligned autosomal univalents in this specie activates the anaphase checkpoint control 
and delayed anaphase onset but lacked information about the effect of B chromosomes 
as univalents. In this work, we compared the duration of prometaphase I between cells 
with 1B chromosome and without B chromosomes in cultured living spermatocytes and 
found no anaphase I delay attributable to the presence of B chromosomes. We propose 
that B chromosomes may have survived evolutionarily due to an alteration of the 
anaphase checkpoint control making it more permissive to the presence of misaligned 
chromosomes.       
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Από την εποχή του Metchnikoff παρατηρήθηκε ότι συγκεκριµένοι µικροοργανισµοί µπορεί να 
έχουν θεραπευτικές ιδιότητες. Τέτοιοι µικροοργανισµοί χαρακτηρίζονται ως προβιοτικοί και 
είναι είτε βακτήρια τα οποία ανήκουν κυρίως στα γένη Lactobacillus, Bifidiobacterium, 
Streptococcus είτε ζύµες του είδους Sacharomyces cerevisiae. Καθώς τα τελευταία χρόνια 
τα προβιοτικά αποτελούν αντικείµενο µεγάλης έρευνας η ανάγκη για πιο αξιόπιστες και 
ταχείες  µεθόδους ταυτοποίησης και ανίχνευσης των διαφόρων προβιοτικών ιδιοτήτων 
αυξάνεται συνεχώς. Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκε η ηλεκτροφόρηση 
γονιδιωµατικού DNA σε µεταβαλλόµενο πεδίο (PFGE) που επιτρέπει τη διάκριση µεγάλου 
εύρους ζωνών (500 bp – 10 Mbp) για τον χαρακτηρισµό διαφόρων στελεχών ζυµών που 
αποµονώθηκαν από τυρί φέτα και από κόπρανα βρεφών. Τα πρότυπα των χρωµοσωµατικών 
ζωνών που προέκυψαν από την PFGE επέτρεψαν την αξιόπιστη ταυτοποίηση των στελεχών 
των ζυµών και την οµαδοποίησή τους σε 5 ξεχωριστές οµάδες, αντιπροσωπευτικές για κάθε 
είδος. Επίσης, χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο του ραχιαίου αεροθύλακα για τη µελέτη της 
επίδρασης των ζυµών σε διάφορες ανοσοβιολογικές παραµέτρους, αφού η ανοσοτροποίηση 
αποτελεί επιθυµητή προβιοτική ιδιότητα, παρόλο που οι σχετικές µελέτες είναι ακόµα 
περιορισµένες. Τρεις ώρες µετά τη χορήγηση στον αεροθύλακα 107 κυττάρων ζύµης 
παρατηρήθηκε συσσώρευση µεγάλου αριθµού κυττάρων στον αεροθύλακα. Ακόµα 
παρατηρήθηκε ότι οι ζύµες είχαν φαγοκυτταρωθεί από τα κύτταρα του αεροθύλακα, καθώς ο 
αριθµός των ελεύθερων ζυµών ήταν πολύ µικρός. Επιπλέον, στα υπερκείµενα από τα 
εξιδρώµατα έγινε ανίχνευση κατά Western για τις κυτοκίνες. Όλα τα παραπάνω καθιστούν το 
µοντέλο του αεροθύλακα ως κατάλληλο για την ταχεία εκτίµηση της δράσης προβιοτικών 
ζυµών.  
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Metchnikoff more than 100 years ago observed that certain microorganisms possess 
therapeutic properties. These microorganisms are called probiotics and mostly belong to 
the genera Lactobacillus, Bifidiobacterium, Streptococcus or belong to the yeast species 
Sacharomyces cerevisiae. As probiotics have become the objective of extensive scientific 
research during the last decades, there is an increasing need for the development of more 
reliable and faster methods for genera identification and screening of potential probiotic 
properties. In the present study we used the pulsed field gel electrophoresis (PFGE) of 
whole genome DNA, which allows the detection of a wide range of chromosomal bands 
(500 bp – 10 Mbp), for the characterization of several yeast strains that had been 
isolated from infants’ faeces and the traditional Feta cheese. The chromosomal patterns 
from the PFGE allow the reliable identification of the yeast strains and their grouping into 
five distinct groups, representative of each species. Additionally, we used the dorsal air 
pouch model to study the immunomodulatory effect of yeasts, as immunomodulation is 
an important probiotic characteristic, though not thoroughly studied. Administration of 107 
cfu yeast cells resulted in increased number of cells accumulated in the air pouch 3 hours 
post- injection. The number of yeast cells in the air pouch fluid was significantly diminished 
due to increased phagocytic activity of air pouch cells. Moreover, Western analysis was 
performed on the air pouch exudates for cytokine detection. All the above contribute to 
the fact that air pouch model can serve as a fast and credible model to evaluate 
potential probiotic immunomodulatory characteristics of yeasts.     
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Οι οφθαλµοί των περισσοτέρων σπονδυλοζώων χαρακτηρίζονται από αξιοσηµείωτη 
αναπτυξιακή, ανατοµική, ιστική, κυτταρική και µοριακή οµοιότητα. Ωστόσο, µόνον ορισµένοι 
ιχθείς, ουρόδηλα και άνουρα αµφίβια και νεογέννητα πτηνά διαθέτουν ικανότητα 
αναγέννησης «τραυµατισµένου» αµφιβληστροειδούς. Ο τραυµατισµένος αµφιβληστροειδής 
αναπλάθεται µε αλλοδιαφοροποίηση κυττάρων του µελάχρωος επιθηλίου, και µε προγονικά 
κύτταρα και βλαστοκύτταρα. Τα θηλαστικά δεν αναγεννούν τον αµφιβληστροειδή. Ωστόσο, ο 
αµφιβληστροειδής των θηλαστικών είναι εφοδιασµένος µε προγονικά κύτταρα και 
βλαστοκύτταρα, τα οποία, in vitro, πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται προς σχεδόν 
όλους τους τύπους φωτοϋποδοχέων και νευροεπιθηλιακών κυττάρων. Επειδή ο 
αµφιβληστροειδής του ανθρώπου συχνά υφίσταται «ανεπανόρθωτες» βλάβες, γεννάται το 
ερώτηµα µήπως θα µπορούσαµε να επηρεάσουµε κύτταρα και γονίδια κατά τέτοιον τρόπο, 
ώστε να ανακτηθούν λανθάνουσες αναγεννητικές ικανότητες. 
 Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η σύγκριση της πολλαπλασιαστικής 
δραστηριότητας στον αµφιβληστροειδή τριών διαφορετικών αµφιβίων (Ambystoma 
mexicanum, Triturus vulgaris, Xenopus leavis) και ενός θηλαστικού (Cricetus auratus), και 
η έκφραση οφθαλµοειδικών γονιδίων (Pax6, Prox1, Six3). Μελέτες αυτοραδιογραφιών έδειξαν 
ότι στο Ambystoma εντοπίζονται τρεις, ενώ στα άλλα τρία είδη, δύο περιοχές διαφορετικής 
πολλαπλασιαστικής δραστηριότητας, γεγονός που υπονοεί ότι αυτά τα ζώα χρησιµοποιούν 
διαφορετικούς µηχανισµούς αύξησης του οφθαλµού.  
 Επιτόπιος υβριδισµός των mRNA των οφθαλµοειδικών γονιδίων δείχνει ότι, ενώ 
αυτά τα γονίδια δεν εκφράζονται στο µελάχρουν επιθήλιο του ώριµου αµφιβληστροειδούς, 
µετά τη ρετινεκτοµή αρχίζουν να εκφράζονται εκεί, ενώ κατά το πέρας της αναγέννησης 
διακόπτεται η έκφραση στο µελάχρουν επιθήλιο και ξαναρχίζει στο νευροεπιθηλιακό στρώµα. 
 

 
Οικονοµική ενίσχυση από τη Γ.Γ.Ε.Τ. (70/3/6345) 
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CELLULAR COMPOSITION AND GENE EXPRESSION IN RETINAL 
PIGMENT EPITHELIUM 

 
Koussoulakos S. 1, Mitashov V. 2 

 
1University of Athens, Faculty of Biology, Greece. 2Russian Academy of Sciences, Moscow. 

 
The eye of most vertebrates is characterized by striking developmental, anatomical, 
tissular, cellular and molecular similarity. Despite that, only some fish, urodele and anuran 
amphibia, and early, postpartum birds are able to regenerate damaged retina. Damaged 
retina is restored by transdifferentiation of differentiated cells and by progenitor and stem 
cells. Mammals cannot regenerate retina. However, the mammalian retina is endowed 
with progenitor and stem cells, which, in vitro, multiply and differentiate into many types 
of photoreceptors and neuroepithelial cells. Since the human retina is subjected to many 
degenerative diseases, an important question arises in this context: would it be possible to 
manipulate human cells and/or genes to restore latent regenerative powers? 
The purpose of the present investigation was to compare proliferative activity in retinal 
tissues of three different amphibian species (Ambystoma mexicanum, Triturus vulgaris, 
Xenopus leavis) and a mammal (Cricetus auratus), and expression of eye-specific genes 
(Pax6, Prox1, Six3). 
The autoradiographic results of cell proliferation show that the three amphibian 
regenerators do not use the same parts of their tissues to achieve retina restoration. The 
considerable difference observed in the labeling indices of the ciliary margin cells suggests 
that various amphibian species use different routes to fulfill eye development and growth. 
In situ hybridization of the mRNA of the eye-specific genes shows that, whereas these 
genes are not expressed in mature retina pigmented epithelium, they restart synthesis of 
mRNA after retinectomy. The completion of retina regeneration is followed by elimination 
of gene action in the retina pigmented epithelium cells and reactivation in the mature, 
neuroepithelial layers. 
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Η ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ο∆ΟΝΤΙΝΟΒΛΑΣΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

 
Κουσουλάκου ∆., Μαργαρίτης Λ.X, Κουσουλάκος Σ. 

 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής 

 
Η οργανογένεση των γνάθων και των οδόντων ρυθµίζεται από πολλούς παράγοντες της 
υπεροικογένειας TGF-β, συµπεριλαµβανοµένου του BMP4. Aλληλεπιδράσεις µε αναστολείς 
του BMP4 είναι καθοριστικές για τον σχηµατισµό της κάτω γνάθου. Σε όσα έµβρυα 
απουσιάζουν οι ανταγωνιστές του BMP4, τα επίπεδα του FGF8 στο φαρυγγικό εξώδερµα 
είναι πολύ χαµηλά µε αποτέλεσµα αυξηµένο κυτταρικό θάνατο στο γναθικό βλάστηµα και 
αγναθία. Ακόµη, o ΒΜΡ4 διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση τόσο των 
οδοντινοβλαστών όσο και των αδαµαντινοβλαστών κατά την εµβρυϊκή ανάπτυξη, ενώ 
µετατρέπει µεσεγχυµατικά κύτταρα του οδοντικού πολφού σε οδοντινοβλάστες, γεγονός που 
µπορεί να τύχει κλινικής εφαρµογής σε θεραπευτική αγωγή του πολφού. Στόχος της 
παρούσας εργασίας ήταν η περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων επέµβασης στην 
οδοντινογένεση. Προς τούτο, έγκυα, θηλυκά ποντίκια ενέθηκαν -κατά την έναρξη της 
οδοντογένεσης στα έµβρυα- µε αντι-BMP4 αντισώµατα. Τα αποτελέσµατα αναλύθηκαν µε 
µακροσκοπική εξέταση, διπλή χρώση χόνδρου/οστίτη ιστού, ιστοχηµική και ανοσοϊστοχηµική 
χρώση. 
Αµέσως µετά τη γέννηση των ποντικών, η µακροσκοπική εξέταση και η µελέτη 
διαφανοποιηµένων, διπλά χρωσµένων εµβρύων δεν έδειξε καµιά εξωτερική, µορφολογική 
διαφορά µεταξύ µαρτύρων και πειραµατικών ζώων, ενώ και η κάτω γνάθος είχε φυσιολογική 
εµφάνιση. Η ιστολογική χρώση Domagk χρώση αποκάλυψε καθυστέρηση στην ωρίµανση 
των οδοντινοβλαστών και στην έκκριση οδοντίνης στα πειραµατικά ζώα, ενώ σε αυτά 
εκδηλώνεται επιπλέον και ανωµαλία στην οστεογένεση των φατνίων. Ανοσοϊστοχηµικά, 
φαίνεται ότι ο BMP4 απουσιάζει από την γνάθο των πειραµατικών ζώων. 
 
 
Οικονοµική ενίσχυση από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του ΕΚΠΑ (70/4/5709) και από το Ι.Κ.Υ. 
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ODONTOBLAST DIFFERENTIATION UNDER THE INFLUENCE OF 
MORPHOGENETIC FACTORS 
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Odontoblasts are the cells which produce the dentin extracellular matrix of the teeth. 
Molar odontoblasts are derived from dorsal, cranial midbrain neural crest cells, migrating 
into the first brachial arch. Incisor odontoblasts originate from forebrain and midbrain 
neural crest cells populating the fronto-nasal bud. Mandibular organogenesis and 
odontoblast differentiation are affected by BMP4. Manipulation of odontoblast 
differentiation in the adult might be promising for facing various diseases of the teeth. The 
purpose of the present investigation was to analyze the effects of anti-BMP4 antibodies 
on those organs, in order to shed light into the relevant developmental mechanisms. To 
this end, 8.5-day pregnant mice were injected with anti-BMP4 and the results were 
evaluated in the newborn by external inspection, double bone/cartilage staining, 
histochemical and immune-histochemical staining. 
The external anatomical features, as well as mandibular structure were identical between 
control and experimental animals, meaning that either there are no differences, or that 
our method is not sufficient to reveal them. In contrast, Domagk histochemical staining 
shows retardation in odontoblast lamination, differentiation and dentin production in 
treated animals. Moreover, those animals display irregularities in socket bone histogenesis. 
Paraffin tissue sections from animals administered with anti-BMP4 antibody do not stain 
positively.  
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Η Bcl-2 ΚΑΤΑΣΤΕΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ 
2-ΜΕΘΟΞΥΟΙΣΤΡΑ∆ΙΟΛΗ ΠΑΡΕΜΠΟ∆ΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟ∆Ο 

ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
 

Κωλέττας Ε.1, Χ. Θωµάς1, Ε. Κονταργύρης1, Ε. Λενέτη1, Χ. Μπάτση1, Σ. 
Μαρκοπούλου1, Π. Καναβάρος2, Ά. Ευαγγέλου1 

 
1Εργαστήριο Πειραµατικής Φυσιολογίας, 2Εργαστήριο Ανατοµίας, Ιστολογίας και 

Εµβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα 
  
Η 2-µεθοξυοιστραδιόλη (2-ME), ένας ενδογενής µεταβολίτης οιστρογόνων, αναστέλλει την 
αγγειογένεση, την αύξηση καρκινικών κυττάρων και επάγει την απόπτωση τους διαµέσου της 
φωσφορυλίωσης και απενεργοποίησης της αντι-αποπτωτικής πρωτεΐνης Bcl-2. Στην παρούσα 
εργασία µελετήθηκαν οι επιδράσεις της Bcl-2 στην απόπτωση που επάγεται από τη 2-ΜΕ σε 
κύτταρα Jurkat. Η 2-ME προκάλεσε την απόπτωση των Jurkat κατά δοσο- και χρονο-
εξαρτώµενο τρόπο, που συσχετίζονταν µε τη φωσφορυλίωση και την απενεργοποίηση της 
πρωτεΐνης Bcl-2, την αυξορρύθµιση της προ-αποπτωτικής πρωτεΐνης Bak, την ενεργοποίηση 
των κασπασών –9 και –3 και την πρωτεολυτική διάσπαση της PARP. Η υπερέκφραση της 
Bcl-2 στα Jurkat επέφερε ανθεκτικότητα στη 2-ME-επαγόµενη απόπτωση διαµέσου της 
µιτοχονδριακής πορείας. Στα πρότυπα κύτταρα, η 2-ME οδήγησε στη µείωση της έκφρασης 
των κυκλινών D3 και E και του E2F1, στη µείωση και φωσφορυλίωση της p21Waf1/Cip1, στην 
αύξηση της έκφρασης του αναστολέα των cdks p16INK4, αλλά δεν επέφερε καµιά µεταβολή 
στην έκφραση της p27Kip1. Κυτταροµετρία ροής έδειξε ότι ο κυτταρικός κύκλος των JurkatBcl-
2 διακόπηκε στη φάση G1/S µετά τη χορήγηση 2-ME, που συσχετίζονταν µε τη διατήρηση 
της έκφρασης της κυκλινης D3, την αύξηση των επιπέδων της p21 και την παρεµπόδιση της 
επαγωγής της p16. Τα κύτταρα JurkatBcl-2 έκφραζαν πολύ υψηλά επίπεδα της p27 τα οποία 
παρέµειναν αµετάβλητα µετά τη χορήγηση 2-ME, αλλά τα πρωτεϊνικά επίπεδα της κυκλίνης 
E και του E2F1 µειώθηκαν. Εποµένως η Bcl-2 επέφερε ανθεκτικότητα στη 2-ΜΕ-επαγόµενη 
απόπτωση µεταβάλλοντας το λόγο Bcl-2:Bak, παρεµποδίζοντας την επαγωγή της p16 και την 
πρόοδο του κυτταρικού κύκλου στη φάση G1/S κυρίως διαµέσου της p27.  
 
 
Χρηµατοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο ∆ιακρατικής συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας-

Κύπρου. 
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Bcl-2-MEDIATED APOPTOTIC BLOCK TO 2-METHOXYESTRADIOL 
IS LINKED TO G1/S CELL CYCLE ARREST  
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Kanavaros4 , and A. Evangelou1 
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The endogenous estrogen metabolite 2-methoxyestradiol (2-ME) inhibits angiogenesis and 
tumour cell proliferation and induces apoptosis through phosphorylation and inactivation 
of the anti-apoptotic protein Bcl-2. Here, the role of Bcl-2 in 2-ME-induced apoptosis of 
Jurkat cells was investigated. Treatment of Jurkat cells with 2-ME induced dose- and time-
dependent apoptosis which correlated with downregulation and phosphorylation of Bcl-2, 
up-regulation of Bak, activation of caspase-9, caspase-3 and PARP cleavage. 
Ovexpression of Bcl-2 abolished 2-ME-induced apoptosis through the mitochondrial 
pathway. In the control cells treated with 2-ME, the expression of cyclins D3 and E and 
E2F1 levels were reduced but the cdk inhibitor p16INK4A was induced, p21Waf1/Cip1 was down-
regulated and phosphorylated and p27Kip1 remained unaltered. Flow cytometry showed 
that Bcl-2-expressing cells were arrested in G1/S phase following treatment with 2-ME 
which correlated with sustained expression of cyclin D3 and increased levels of the 
phosphorylated and unphosphorylated forms of p21 but no induction of p16. JurkatBcl-2 
cells expressed higher levels of p27 which were unaffected by 2-ME, but the protein levels 
of cyclin E and E2F1 were reduced by 2-ME treatment. Thus, Bcl-2 protected Jurkat cells 
from 2-ME-induced apoptosis by changing Bcl-2:Bak ratio, preventing the induction of p16 
which correlated with 2-ME-induced apoptosis and by blocking cell cycle progression at 
G1/S through mainly the elevation of p27.  
 
Ackowledgements: Supported by a research grant from GSRT, Ministry of 
Development, in the framework of a Bilateral Agreement between Greece and 
Cyprus. 
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Ο ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ Ο 
ΠΙΘΑΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ CcPO ΥΠΕΡΟΞΕΙ∆ΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΝΤΟΜΟ 
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Κωνσταντή Ο., Μ. Αντωνέλου, ∆. Στραβοπόδης, Ι. Παπασιδέρη,  
∆. Στεφανίδου και Λ.Χ. Μαργαρίτης 

 
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, 

Πανεπιστηµιούπολις, Ζωγράφου 15784, Αθήνα, Ελλάδα 
 

Η ωογένεση αποτελεί µια σηµαντική βιολογική διεργασία, η οποία οδηγεί στη δηµιουργία 
ενός ιδιαίτερα σύνθετου κυττάρου, του ωοκυττάρου, η ανάπτυξη του οποίου στηρίζεται τόσο 
στα τροφοκύτταρα όσο και στα επιθηλιακά θυλακοκύτταρα. Στα ∆ίπτερα έντοµα τα 
τροφοκύτταρα αποπίπτουν κατά τα τελευταία στάδια της ωογένεσης 11-14. Η απόπτωση είναι 
µια εξελικτικά συντηρηµένη, ενεργή και γενετικά ελεγχόµενη διαδικασία, όπου τα «περιττά» 
κύτταρα εξαλείφονται µέσω ενός εγγενούς προγράµµατος κυτταρικής «αυτοκτονίας». 
Προηγούµενα αποτελέσµατα του εργαστηρίου µας αποκάλυψαν την ύπαρξη δύο σταδιο-
ειδικών διακριτών αποπτωτικών προτύπων στα τροφοκύτταρα των εντόµων Ceratitis capitata, 
Drosophila melanogaster και Bactrocera oleae, προτείνοντας την ύπαρξη ενός φυλογενετικά 
συντηρηµένου αποπτωτικού µηχανισµού. Στην παρούσα µελέτη ερευνάται ο πιθανός ρόλος 
της CcPO υπεροξειδάσης στην απόπτωση των τροφοκυττάρων του εντόµου C. capitata. Ο 
CcPO cDNA κλώνος έχει αποµονωθεί δια µέσου της RT-PCR τεχνολογίας από συνολικό 
RNA ωοθηκών του C. Capitata και φαίνεται να κωδικοποιεί µια υπεροξειδάση η οποία 
παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλή οµολογία µε τα DmPO (D. melanogaster) και BoPO (B. 
oleae) πρωτεϊνικά µέλη της οικογένειας. Πειράµατα in situ υβριδοποίησης αποκάλυψαν την 
ανάπτυξη θετικού σήµατος τόσο στα τροφοκύτταρα ωοθυλακίων σταδίων 9 και 10 όσο και 
στα επιθηλιακά θυλακοκύτταρα ωοθυλακίων σταδίων 11-14. Προηγούµενες µελέτες απέδειξαν 
ότι η CcPO υπεροξειδάση καταλύει το ενδογενώς παραγόµενο H2O2 (ένα ισχυρό οξειδωτικό) 
και ενεργοποιείται εκλεκτικά κατά τα τελευταία στάδια της ωογένεσης. Πιθανολογείται λοιπόν 
ότι η CcPO υπεροξειδάση µπορεί να εµπλέκεται (άµεσα ή έµµεσα) στο θρυµµατισµό του 
DNA που λαµβάνει χώρα κατά των απόπτωση των τροφοκυττάρων. 
 
Η εργασία πραγµατοποιήθηκε µέσω επιχορήγησης στον Καθηγητή Λ. Χ. Μαργαρίτη 
από το Πρόγραµµα ΕΠΕΑΕΚ (Πυθαγόρας: Νο KA 70/3/7329). 
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THE APOPTOTIC MECHANISM OF THE NURSE CELLS AND THE 
PUTATIVE ROLE OF THE CCPO PEROXIDASE IN Ceratitis capitata 
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Panepistimiopolis, 15784, Athens, Greece 
 
Oogenesis constitutes a significant biological process that leads to the formation of a 
highly complex cell, the oocyte, which can be highly supported by the nurse cells and the 
epithelial follicle cells. In Diptera, during the late stages of oogenesis 11-14 the nurse cells 
are “extinguished” through the activation of apoptotic death. Apoptosis is an 
evolutionarily conserved and genetically regulated process where cells that are no longer 
needed are eliminated by the activation of an intrinsic cell “suicide” program. Previous 
results from our laboratory have demonstrated the occurrence of two distinct nurse cells 
apoptotic patterns during oogenesis of Ceratitis capitata, Drosophila melanogaster and 
Bactrocera oleae, strongly suggesting for a phylogenetically conserved apoptotic 
mechanism regulating this certain period of Diptera development. In the present study we 
have examined the putative role of the CcPO peroxidase in the nurse cell apoptotic 
program. The CcPO cDNA clone has been primarily isolated by an RT-PCR approach from 
C. capitata ovarian tissues and seems to code for a peroxidase that manifests a great 
degree of similarity with the D. melanogaster and B. oleae homologous members, 
respectively. The in situ hybridization experiments revealed positive signals in the nurse 
cells of 9 and 10 staged follicles and in the epithelial follicle cells of 11-14 staged follicles, as 
well. We have previously demonstrated that the CcPO peroxidase can catalyze the 
endogenously produced H2O2 (a highly oxidative compound), in order to be consequently 
activated during late oogenesis. All the above data together indicate that the CcPO 
peroxidase could be likely involved (directly or indirectly) in the DNA fragmentation 
process occurring during nurse cell apoptosis. 
 

 
This work was supported by a grant to L. H. Margaritis from EPEAEK Program 
(Pythagoras: No KA 70/3/7329). 
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΟΡΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΛΙΠΩ∆ΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

Na+-H+ (ΝΗΕ-1) ΣΕ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
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Ο αντιµεταφορέας Na+-H+ (αντλία ΝΗΕ-1) εκφράζεται σε όλους τους ιστούς και παίζει 
κυρίαρχο ρόλο στη ρύθµιση του ενδοκυτταρικού pH (intracellular pH, pHi) και του 
κυτταρικού όγκου. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η επίδραση των ορµονών γκρελίνη 
(συντίθεται σε επιθηλιακά κύτταρα του στοµάχου), ρεζιστίνη και λεπτίνη (συντίθενται στο 
λιπώδη ιστό) στην ΝΗΕ-1 µονοκυττάρων ανθρώπου. Μετρήθηκε η µεταβολή του pHi που 
προκαλείται σε µονοκύτταρα ανθρώπου έπειτα από την επίδραση µε γκρελίνη σε 
συγκεντρώσεις 0,5ng/ml (φυσιολογική συγκέντρωση), 1ng/ml και 2ng/ml και ρεζιστίνη σε 
συγκεντρώσεις 12ng/ml (φυσιολογική συγκέντρωση) και 18ng/ml και βρέθηκε ότι και για τις 
δύο ορµόνες η µεταβολή του pHi δεν ήταν στατιστικά σηµαντική. Η ίδια διαδικασία 
επαναλήφθηκε και µε λεπτίνη σε συγκεντρώσεις 1,6ng/ml (φυσιολογική συγκέντρωση), 
16ng/ml και 64ng/ml. Βρέθηκε ότι η λεπτίνη προκάλεσε στατιστικά σηµαντική αύξηση του 
pHi σε όλες τις συγκεντρώσεις που χρησιµοποιήθηκαν, ενώ επώαση παρουσία λεπτίνης και 
20nM cariporide (αναστολέας της ΝΗΕ-1) οδήγησε σε µη στατιστικά σηµαντική µεταβολή 
του pHi σε σχέση µε το µάρτυρα. Η µέτρηση του φθορισµού µε χρήση της φθορίζουσας 
ουσίας FITC συνδεδεµένη µε µονοκλωνικό αντίσωµα για τους CD36 επιφανειακούς υποδοχείς 
των µονοκυττάρων έδειξε στατιστικά σηµαντική αύξηση του αριθµού των CD36 υποδοχέων 
σε όλες τις συγκεντρώσεις της λεπτίνης που χρησιµοποιήθηκαν σε σύγκριση µε τον µάρτυρα. 
Η αύξηση αυτή αποτρέπεται παρουσία 20nM cariporide. Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι 
η λεπτίνη έχει την ικανότητα να ενεργοποιεί τον ΝΗΕ-1 και µέσω αυτού να συµµετέχει στις 
αθηρωγόνες ιδιότητες των µονοκυττάρων όπως φαίνεται και από την επαγόµενη από αυτόν 
αύξηση του αριθµού των υποδοχέων CD36.     
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The Na+-H+ exchanger (NHE-1) is a ubiquitously expressed protein which plays a major 
role, amongst other things, in intracellular pH (pHi) and volume regulation. In the present 
paper we studied the effects of the hormones ghrelin (synthesized in stomach epithelial 
cells), resistin and leptin (both synthesized in the adipose tissue) on human monocyte 
NHE-1. Τhe pHi change caused by ghrelin in concentrations of 0,5ng/ml (normal 
concentration), 1ng/ml and 2ng/ml was not found to be statistically important. The same 
procedure was carried out for resistin at concentrations of 12ng/ml (normal concentration) 
and 18ng/ml and again the pHi change was not found to be statistically important. The 
experiment was repeated using leptin at concentrations of 1,6ng/ml (normal 
concentration), 16ng/ml and 64ng/ml. It was found that leptin caused a statistically 
important pHi increase in each of the above concentrations. Incubation of human 
monocytes with both leptin and 20nM cariporide (an NHE-1 specific inhibitor) led to no 
deviation from the control pHi values. We further studied the effects of leptin on the 
number of CD36 surface receptors on human monocytes. It was found that leptin could 
cause a statistically significant increase in the number of CD36 receptors whichever of the 
three previously mentioned concentrations we used. This increase, was inhibited when 
monocytes were incubated with both leptin and 20nM cariporide. Our results show that 
leptin is capable of activating the Na+-H+ exchanger and since it causes an increase in 
the number of CD36 receptors, it may play a role in the atherogenic properties of human 
monocytes.    
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Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΥΟ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙ∆ΙΩΝ ΣΤΗ ΘΗΛΙΑ 530 ΤΟΥ 
18S rRNA ΤΗΣ ΖΥΜΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

Κωνσταντινίδης Θ.Χ., Κ. Γουδέβενου και ∆. Συνετός 
 

Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, 261 10 Πάτρα 
 

Η G530 της θηλιάς 530 του 16S rRNA του E. coli διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην 
αποκωδικοποίηση του mRNA, αλλάζοντας τη διαµόρφωσή της και αλληλεπιδρώντας άµεσα 
µε το ριβοσωµατικό κέντρο ακρίβειας. Η σηµασία της συντηρηµένης θηλιάς 530 στις 
ριβοσωµατικές λειτουργίες υπογραµµίζεται στην παρούσα εργασία, όπου εξετάζουµε τις 
επιδράσεις δύο µεταλλάξεων στη θηλιά 530 του 18S rRNA της ζύµης. Κύτταρα φέροντα την 
υποκατάσταση G517A (rdn2) έδειξαν ισχυρή αντικαταστολή, δηλούµενη από τις σκούρες 
κόκκινες αποικίες στην δοκιµασία ανθεκτικότητας σε δίσκο και ισχυρή αντίσταση στην 
παροµοµυκίνη µε το 50% της αναστολής της ανάπτυξης στα 500 µΜ έναντι 50µΜ για το 
στέλεχος αγρίου τύπου. Στο poly(U) in vitro σύστηµα µετάφρασης δεν παρατηρήθηκε 
λανθασµένη ενσωµάτωση λευκίνης ανά 10000 µεταφραζόµενα κωδίκια, καθιστώντας την 
rdn2 την πιο υπερακριβή µετάλλαξη που έχει αναφερθεί. Στελέχη φέροντα την µετάλλαξη 
C526A (rdn12A) έδειξαν καταστολή του δείκτη ade1-14 (UGA), απώλεια του κόκκινου 
χρώµατός τους και ευαισθησία στην παροµοµυκίνη in vivo. Η καταστολή συνοδεύτηκε από 
αύξηση στη συχνότητα λανθασµένης ενσωµάτωσης, από 20 λάθη για το στέλεχος αγρίου 
τύπου σε 79 λάθη ανά 10000 κωδίκια. Η συχνότητα λάθους αυξήθηκε περαιτέρω παρουσία 
50 µΜ παροµοµυκίνης. Επιπρόσθετα, το στέλεχος rdn12A παρουσίασε αύξηση της 
ικανότητας πρόσδεσης του [3H]-Phe-tRNA στην Α-θέση κατά 18% έναντι του αγρίου τύπου, 
τυπική επιρρεπούς σε λάθη µετάλλαξης και αύξηση της ικανότητας πρόσδεσης του Ν-Ac-
[3H]-Phe-tRNA στην Ρ-θέση κατά 44%, υποδηλώνοντας πιθανή επίδραση επί της ταχύτητας 
σχηµατισµού πεπτιδικών δεσµών. Τα στελέχη rdn2 και rdn12A είναι ευαίσθητα στο 
κυκλοεξιµίδιο, ένα αναστολέα της µετατόπισης υποδεικνύοντας µια πιθανή επίδραση επί του 
σταδίου της µετατόπισης. Μια ελκυστική υπόθεση είναι ότι οι προ- και οι ευκαρυωτικοί 
οργανισµοί διατήρησαν συντηρηµένες τις G517 και C526 ώστε να επιτυγχάνουν τη βέλτιστη 
ριβοσωµατική λειτουργία. 
 
 
Ευχαριστούµε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ), το Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), και ιδιαιτέρως το Πρόγραµµα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, 
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Guanine 530 in loop 530 of the E. coli 16S rRNA performs a crucial role during mRNA 
decoding by undergoing a conformational change and thus interacting directly with the 
ribosomal accuracy center. The significance of loop 530 on several aspects of ribosomal 
function seems to be conserved and it is underlined in the present work, in which we 
examine the effects of two mutations in loop 530 of yeast 18S rRNA. Cells carrying 
substitution G517A (rdn2) exhibited strong antisuppression as evidenced by the dark red 
colored colonies in the antibiotic disk assay and strong resistance to paromomycin with a 
50% inhibition of growth observed at 500 µΜ versus 50 µΜ for the wild type strain. In an 
in vitro translation system using poly(U), no misincorporation of the near-cognate 
aminoacid leucine in 10000 translated codons was observed, making rdn2 the most 
hyperaccurate mutation that has ever been reported. Strains carrying mutation C526A 
(rdn12A) exhibited suppression of the ade1-14 (UGA) marker indicated by loss of the red 
color of the cells and sensitivity to paromomycin in vivo. Suppression was accompanied by 
an increase in the rate of misincorporation, from 20 errors for wild type cells to 79 errors 
per 10000 codons. This rate was further increased in the presence of 50 µΜ 
paromomycin. In addition, strain rdn12A exhibited an 18% higher capacity of [3H]-Phe-
tRNA binding to the aminoacyl (A) site compared to wild type, typical of an error-prone 
mutant and a 44% higher capacity of N-Ac-[3H]-Phe-tRNA binding to the peptidyl (P) site 
indicating a possible effect on the rate of peptide bond formation. Strains rdn2 and rdn12A 
are sensitive to the translocation inhibitor cycloheximide in vitro and in vivo, thus implying 
a possible effect also on the translocation step of protein synthesis. An attractive 
assumption is that prokaryotes and eukaryotes maintained G517 and C526 conserved in 
order to achieve optimum ribosomal function.  
 
 
We thank the European Social Fund (ESF), the Operational Program for Educational 
and Vocational Training II (EPEAEK II) and particularly the Program IRAKLEITOS, for 
funding the above work. 
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΣΤΟ 18S rRNA ΤΗΣ ΖΥΜΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ 
mRNA ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ 

 
Κωνσταντινίδης Θ.Χρ., Π. Πανόπουλος, Σ. Τσελίκα, και ∆. Συνετός 

 
Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, 261 10 Πάτρα 

 
 
Η ακριβής αποκωδικοποίηση της γενετικής πληροφορίας είναι η κύρια λειτουργία της µικρής 
ριβοσωµατικής υποµονάδας. Στη E. Coli οι έλικες 18, 27, 34 και 44 του 16S rRNA 
συµµετέχουν στη δόµηση του κέντρου αποκωδικοποίησης. Εξετάσαµε την επίδραση των 
µεταλλάξεων sup45rdn15 (A1491G) της έλικας 44, rdn2 (G517A) της έλικας 18 καθώς και 
rdn1A (C1054A) και rdn1T (C1054U) της έλικας 34 του 18S rRNA του σακχαροµύκητα. Ένα 
συνθετικό mRNA χρησιµοποιήθηκε πρώτη φορά σε in vitro σύστηµα µετάφρασης ελεύθερο 
κυττάρων ώστε να καθοριστεί η πιστότητα της µετάφρασης: στο στέλεχος  sup45rdn15 η 
συχνότητα λάθους αυξήθηκε σε 0,0442 από 0,0236 του sup45rdnwt, ενώ στα στελέχη rdn2, 
rdn1T και rdn1A οι συχνότητες λάθους ήταν 0,0012, 0,0043 και 0,0378 αντίστοιχα, σε 
σύγκριση µε 0,0069 του αγρίου τύπου. In vitro πειράµατα µε poly(U) αντί για συνθετικό 
mRNA έδειξαν σε όλες τις περιπτώσεις χαµηλότερες συχνότητες λάθους αλλά επιβεβαίωσαν 
τον επιρρεπή στα λάθη χαρακτήρα των µεταλλάξεων sup45rdn15 και rdn1A και τον 
υπερακριβή χαρακτήρα των µεταλλάξεων rdn2 και rdn1T. Προσθήκη 50µΜ του 
αµινογλυκοζίτη παροµοµυκίνη αύξησε τις συχνότητες λάθους σε όλα τα στελέχη, ανεξάρτητα 
από το µήνυµα που χρησιµοποιήθηκε. Ένα άλλο αντιβιοτικό το κυκλοεξιµίδιο, ένας γνωστός 
αναστολέας του σταδίου της µετατόπισης, χρησιµοποιήθηκε επίσης. In vivo πειράµατα 
έδειξαν ότι η rdn2 µετάλλαξη είναι πιο ευαίσθητη στο αντιβιοτικό, η rdn1T είναι πιο ανθεκτική, 
ενώ οι υπόλοιπες µεταλλάξεις έδειξαν παρόµοια επίπεδα ευαισθησίας. Αυτή η συµπεριφορά 
απεικονίστηκε και σε in vitro πειράµατα όπου καταγράφεται η αναστολή σύνθεσης της 
πολυφαινυλαλανίνης σε αυξανόµενες συγκεντρώσεις κυκλοεξιµιδίου. ∆ιεξάγονται 
προκαταρτικά πειράµατα για την διερεύνηση της επίδρασης των µεταλλάξεων στο στάδιο 
µετατόπισης της πρωτεϊνοσύνθεσης. 
 
 
Χρηµατοδοτήθηκε από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείο 
Ανάπτυξης (624/ΠΕΝΕ∆01). 
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The accurate decoding of the genetic information is the major function of the small 
ribosomal subunit. In E. coli, helices 18, 27, 34 and 44 of 16S rRNA participate in the 
accuracy center formation. We have examined the function of mutations sup45rdn15 
(A1491G) in helix 44, rdn2 (G517A) in helix 18 as well as rdn1A (C1054A) and rdn1T 
(C1054U) in helix 34 of the baker’s yeast 18S rRNA. A synthetic mRNA was used for the 
first time in a cell-free in vitro translation system in order to determine the fidelity of 
translation; in sup45rdn15 strain the error frequency was increased to 0.0442 compared to 
0.0236 for the sup45rdnwt strain whilst in strains rdn2, rdn1T and rdn1A the error 
frequencies were 0.0012, 0.0043 and 0.0378, respectively, compared to 0.0069 for the 
wild type strain. In vitro translation assays with polyU instead of synthetic mRNA 
exhibited in each case about half the error frequency reported above but they confirmed 
the error prone character of mutations sup45rdn15 and rdn1A and the error restrictive 
character of mutations rdn2 and rdn1T. The addition of 50 µΜ of the aminoglycoside 
antibiotic paromomycin increased the error frequencies of all strains, irrespectively of the 
template used. Another antibiotic, cycloheximide, a well-known translocation inhibitor, was 
also used. In vivo experiments demonstrated that rdn2 mutant is more sensitive to the 
antibiotic effect, rdn1T is more resistant, while the remaining strains, displayed similar 
sensitivity levels. This pattern was also depicted in vitro, where polyphenylalanine synthesis 
inhibition was monitored with increasing concentrations of cycloheximide. Preliminary 
experiments are held in order to investigate the mutational effect on the translocation 
step of protein synthesis.  
 
Supported in part by a grant from the General Secretariat of Research and 
Technology, Ministry of Development of Greece (624/PENED01) 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Πρακτικά 27ου Επιστηµονικού Συνεδρίου, Ναύπλιο, Μάιος 2005 

 

195

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΙΧΘΥΟΣ Sparus 
aurata ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕ 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ  

 
Κώστογλου Β., C. Muswamba Νday και Β. Μιχαηλίδης 
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Στην εργασία αυτή µελετήθηκαν ορισµένες µεταβολικές αντιδράσεις των ψαριών στην 
αύξηση της θερµοκρασίας του νερού της θάλασσας. Για το σκοπό της εργασίας µελετήθηκαν 
ένζυµα κλειδιά της αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας µεταβολισµού ενέργειας σε ιστούς 
του θαλάσσιου είδους Sparus aurata   µετά από εγκλιµατισµό για 0, 1 , 5 και 10  ηµέρες στις 
θερµοκρασίες 10ο C, 14ο C, 18ο C, 22ο C και 26ο C. Οι δραστικότητες των ενζύµων L-LDH (L- 
αφυδρογονάση του γαλακτικού οξέος), MDH (αφυδρογονάση του µαλικού οξέος), CS 
(συνθετάση του κιτρικού οξέος), ένζυµα που δείχνουν την συµµετοχή των υδατανθράκων 
στην αερόβια και αναερόβια παραγωγή του ΑΤΡ και HOAD (αφυδρογονάση του β-
υδροξυάκυλο-CoA) που δείχνει την συµµετοχή των λιπιδίων στην αερόβια παραγωγή του ΑΤΡ 
µετρήθηκαν στον λευκό και ερυθρό µυ και στον καρδιακό µυ σύµφωνα µε γνωστές 
µεθοδολογίες. Επιπλέον, έγιναν ηλεκτροφορητικές µελέτες προκειµένου να µελετηθεί η 
έκφραση ή όχι διαφορετικών ισοµορφών της L-LDH στους ιστούς µετά τον εγκλιµατισµό των 
ψαριών στις διάφορες θερµοκρασίες.  
Εγκλιµατισµός των ψαριών για 10 ηµέρες στους 10οC προκάλεσε αύξηση της δραστικότητας 
της L-LDH και του γαλακτικού οξέος στους ιστούς και στο αίµα,.γεγονός που δείχνει αύξηση 
του γλυκολυτικού ρυθµού. Παράλληλα µε την οξείδωση των υδατανθράκων φαίνεται ότι και η 
οξείδωση των λιπιδίων συµµετέχει στην παραγωγή του ΑΤΡ στις χαµηλές θερµοκρασίες, 
γεγονός που στηρίζεται από την αύξηση της δραστικότητας της ΗΟΑD. Αντίθετα η αύξηση 
της δραστικότητας της CS,  καθώς και η αύξηση του λόγου CS/HOAD δείχνουν ότι σε 
υψηλές  θερµοκρασίες η παραγωγή του ΑΤΡ βασίζεται κυρίως στην οξείδωση των 
υδατανθράκων. Οι ηλεκτροφορητικές µελέτες έδειξαν ότι δεν υπάρχει γενετικός 
πολυµορφισµός και ότι η αύξηση της δραστικότητας της L-LDH  και της MDH οφείλονται 
κυρίως σε αυξοµείωση της συγκέντρωσης των ενζύµων. 
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In the present work, the metabolic responses of sea fish Sparus aurata to elevated 
temperatures of sea water were studied. Specifically, we measured the activities of main 
key enzymes of aerobic and anaerobic metabolism in tissues of Sparus aurata after 
acclimation for 0, 1, 5 and 10 days at 10ο C, 14ο C, 18ο C, 22ο C and 26ο C. The activities of 
L-lactate dehydrogenase (L-LDH), malate dehydrogenase (MDH), citrate synthase (CS), 
enzymes that indicate the participation of carbohydrates in aerobic and anaerobic 
production of ATP, and b-hydroxyacyl CoA dehydrogenase (HOAD), that indicates the 
participation of lipids in aerobic production of ATP, were measured in white muscle, red 
muscle and heart according to known methods. In addition, electrophoretic assays were 
performed in order to study the expression of different isozymes of L-LDH and MDH in 
tissues of Sparus aurata after acclimation at different temperatures. 
Acclimation of fish for 10 days at 10ο C caused an increase in the activity of L-LDH and in 
the levels of L-lactate in the tissues and blood, which means an increase in the glycolytic 
rate. In addition to carbohydrates, oxidation of lipids seems to participate in the 
production of ATP at low temperatures. The latter is supported by the increase in the 
activity of HOAD. In contrast to low temperatures, however, the increase in the activity of 
CS and in the ratio CS/HOAD show that ATP derives mainly from the oxidation of 
carbohydrates at elevated temperatures. The electrophoretic assays showed no genetic 
variation in LDH and MDH loci, indicating that the changes in the activity of L-LDH and 
MDH as response to temperature are caused by alterations in the concentrations of 
these enzymes.   
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ΑΝΤΙΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΟΝΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
ΛΙΓΝΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΛΟΙΟ ΣΗΣΑΜΙΟΥ 

 
Λαζάρου ∆., R. Grougnet*,  Α.I. Παπαδόπουλος 

 
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών 

Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
*Τοµέας Φαρµακογνωσίας και Χηµείας φυσικών προϊόντων, Τµήµα Φαρµακευτικής, 

Εθνικό Καποδιστριακό Παν/µιο Αθηνών. 
 
Μίγµα πολυφαινολών που προέρχεται από φλοιό σησαµιού και τα λιγνάνια  λαρισιρεσινόλη, η 
ολιβίλη και η τοντολακτόλη, προερχόµενα από το µίγµα αυτό, ελέγχθηκαν ως προς την 
αντιοξειδωτική και αντιµεταλλαξιγόνο δράση τους.  
Η αντιοξειδωτική δράση προσδιορίστηκε σ’ ένα σύστηµα όπου η λιπιδική υπεροξείδωση 
(LPO) επάγεται σε µικροσώµατα αποµονωµένα από ήπαρ αρσενικού αρουραίου και 
ποσοτικοποιείται µε βάση τα Ενεργά Είδη Θειοβαρβιτουρικού Οξέος (TBA RS) τα οποία 
παράγονται (Van der sluis et al.,2000). Η αντιοξειδωτική δράση της ουσίας προσδιορίζεται 
µε βάση το βαθµό αναστολής που προκαλεί η παρουσία της στην οξείδωση του 
υποστρώµατος. Με τη µέθοδο αυτή προσδιορίζεται η τιµή IC50 που προκαλεί 50% αναστολή 
της LPO. ∆ιαπιστώθηκε ότι η λαρισιρεσινόλη είναι το ισχυρότερο αντιοξειδωτικό µε 
IC50=2,45µg (15,68µΜ) ενώ η ολιβίλη το ασθενέστερο µε IC50=24,18µg (133µΜ). Η IC50 για 
την τοντολακτόλη προσδιορίστηκε στα 6,74µg (137,07µΜ) ενώ για το µίγµα πολυφαινολών  
στα 200µg/ml. 
Η αντιµεταλλαξιγόνος δράση των παραπάνω ουσιών εκτιµήθηκε µε το Ames’ τεστ, 
χρησιµοποιώντας το µεταλλαγµένο στέλεχος ΤΑ100 του βακτηρίου Salmonella typhimurium, 
σύµφωνα µε τους Ames et al.,(1975b). 
Η εκτίµηση έγινε µε δύο προσεγγίσεις: 
Α) µε βάση την αναστολή της µεταλλαξιγόνου δράσης των ελεύθερων ριζών που προέρχονται 
από το Η2Ο2.  Και τα τρία λιγνάνια επέδειξαν ισχυρή αντιµεταλλαξιγόνο δράση έναντι του 
Η2Ο2.  Η λαρισιρεσινόλη έχει την ισχυρότερη δράση ενώ η ολιβίλη την ασθενέστερη. Η 
τοντολακτόλη παρουσιάζει ενδιάµεση αντιµεταλλαξιγόνο δράση ενώ το µίγµα πολυφαινολών 
παρουσιάζει την χαµηλότερη. Τα αποτέλεσµα συµφωνούν µε τα αντίστοιχα του 
προσδιορισµού της αντιοξειδωτικής δράσης (µε τη µέθοδο LPO).. 
Β) µε βάση τη µεταλλαξιγόνο δράση του βένζο-α-πυρενίου, το οποίο χρησιµοποιήθηκε, µε 
και χωρίς το ενεργοποιηµένο κλάσµα S9 από ήπαρ αρουραίου. Το βένζο-α-πυρένιο είναι 
γνωστός ρυπαντής της ατµόσφαιρας και χαρακτηρίζεται ως καρκινογόνος ουσία για τα ζώα, 
σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρακτορείο Έρευνας κατά του Καρκίνου (IARC). Τα αποτελέσµατα 
και αυτής της µεθόδου ήταν σύµφωνα µε τα προηγούµενα αποτελέσµατα. 

 
 

Η παρούσα εργασία υποστηρίχθηκε από ερευνητικό πρόγραµµα στα πλαίσια ΠΕΝΕ∆ 
01 της ΓΓΕΤ σε συνεργασία µε την εταιρεία Αφοί Χαϊτογλου 
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ANTIOXIDANT AND ANTIMUTAGENIC PROPERTIES OF LIGNANS 
ISOLATED FROM SESAME SEED COAT 
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University of Athens, Panepistimiopolis Zografou, GR-15771 Athens Greece 
 

Sesame seed coat polyphenols (SSCP) and lignans lariciresinol, olivil and todolactol 
isolated from that, have been investigated for their antioxidant and their antimutagenic 
properties in vitro.  
Antioxidant activity is assessed in a system where lipid peroxidation (LPO) is induced in 
male rat liver microsomes by ascorbic acid and FeSO4, according to Van der Sluis et 
al.,2000. LPO is measured as 2-thiobarbituric acid reactive species (TBARS). After 
induction of oxidation of this system, antioxidant activity can be assessed by comparing 
the extend of oxidation after addition of the antioxidant compound of interest with the 
extend of oxidation occurring in a control. The concentration of the compound at which 
50% inhibition of LPO occurs (IC50) can be calculated. 
IC50 values (µM) as determined here, prove that lariciresinol is the strongest antioxidant 
(IC50=2,45µg/15,68µM), and olivil the weakest of three (IC50=24,18µg/133µM). IC50 
value for todolactol is 6,74µg/37,07µM. IC50 for the SSCP is 200µg/ml. 
Antimutagenic activity is evaluated in the Ames test, by using Salmonella typhimurium 
tester strain TA100 according to Ames et al., 1975b. 
In one set of experiments, mutagenicity is induced by the generation of oxygen radicals by 
hydrogen peroxide (H2O2); therefore, the antimutagenic capacity of these phenolic 
compounds is attributed to their antioxidant properties. 
All three compounds exhibit strong antimutagenicity against H2O2. In small 
concentrations, lariciresinol is the strongest antimutagen and olivil the weakest among 
three. SSCP also exibit stong antimutagenicity against H2O2 in quantities of  20, 40, and 
100µg. 
In another set of experiments, antimutagenicity is assessed using as mutagen the toxic air 
pollutant Benzo[a]pyrene, a known animal carcinogen and a probable human carcinogen 
according to The International Agency for Research on Cancer (IARC). This set of 
experiments was conducted with and without the activation metabolic system S9 from rat 
liver. The results are similar to the previous ones with H2O2 as mutagen. 
 
The present work was supported by a grant ΠΕΝΕ∆ 01 from GSRT and Haitoglou bros 
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ΠΑΡΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ ΛΕΠΙ∆ΟΠΤΕΡΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΑΠΟ 
ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΑ: ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΟΥ polydna 
ΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ Cotesia congregata ΜΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΤΗΣ 
ΑΙΜΟΛΕΜΦΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΙ∆ΟΠΤΕΡΟΥ ΞΕΝΙΣΤΗ Manduca sexta 

 
Λαµπροπούλου Β., ∆. Στεφάνου, Β. ∆ουρής, Ε. Ανδρονοπούλου,  

Α. Αποστολίδου, Γερ. Βουτσινάς και Κ. Ιατρού. 
 

Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Εντόµων και Βιοτεχνολογίας, Ινστιτούτο Βιολογίας, 
ΕΚΕΦΕ ‘∆ηµόκριτος’. 

 
Οι σφήκες των οικογενειών Ichneumonidae και Braconidae, οι οποίες είναι παρασιτοειδή 
λεπιδοπτέρων εντόµων, εµπεριέχουν ένα συµβιωτικό ιό της οικογένειας Polydnaviridae 
(polydna ιός), ο οποίος ευθύνεται για την ανοσοκαταστολή και τις αναπτυξιακές διαταραχές 
που παρατηρούνται στον παρασιτισµένο ξενιστή. Στόχος µας είναι η µελέτη των 
αλληλεπιδράσεων των πρωτεϊνών του polydna ιού (CcBV) του παρασιτοειδούς υµενόπτερου 
Cotesia congregata µε πρωτεΐνες των αιµοκυττάρων του ξενιστή που πιθανόν προκαλούν 
καταστολή της ανοσολογικής απόκρισης του ξενιστή Manduca sexta. Για τη διερεύνηση των 
πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων, πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα µε το σύστηµα των δύο 
υβριδίων της ζύµης χρησιµοποιώντας ως ‘δολώµατα’ δύο ιικά γονίδια, CcV1 και Cactuslike-1. 
Οι αλληλεπιδράσεις της πρωτεΐνης CcV1 µε τουλάχιστον δύο πρωτεΐνες-‘θηράµατα’ των 
αιµοκυττάρων της Manduca, την αιµολίνη (hemolin) και την πρωτεΐνη SPH2 (οµόλογη 
πρωτεασών σερίνης), που ενέχονται στην επαγωγή της ανοσολογικής απόκρισης του ξενιστή 
υπό φυσιολογικές συνθήκες µόλυνσης, επιβεβαιώθηκαν στα κύτταρα της ζύµης. Επιπλέον, 
επιβεβαιώθηκαν στο ίδιο σύστηµα οι αλληλεπιδράσεις της πρωτεΐνης Cactuslike-1, µε αρκετά 
µόρια της ανοσολογικής απόκρισης του ξενιστή, όπως την αιµολίνη (hemolin), τη σκολεξίνη 
(scolexin), την τρασφερίνη (trasferrin), τη λεµποσίνη (lebocin) και τη σερπίνη (serpin). Η 
επιβεβαίωση της αλληλεπίδρασης των δυο ιικών πρωτεϊνών µε αυτές των αιµοκυττάρων του 
ξενιστή βρίσκεται στη φάση επιβεβαίωσης µε in vitro και in vivo πειράµατα. Για το σκοπό 
αυτό, τα γονίδια των πρωτεϊνών κλωνοποιήθηκαν στον φορέα έκφρασης pEIA για την 
παραγωγή ανασυνδυασµένων πρωτεϊνών σε κύτταρα εντόµων. Τα µέχρι στιγµής πειράµατα 
συν-ανοσοκατακρήµνισης της πρωτεΐνης CcV1 µε την αιµολίνη επιβεβαιώνουν την 
αλληλεπίδραση των δύο πρωτεϊνών. 



HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 
Proceedings of 27th Scientific Conference, Nafplio, May 2005 

 

200

ENDOPARASITIZATION OF LEPIDOPTERAN INSECTS BY 
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“Demokritos” 
 
Parasitic wasps (Hymenoptera) that parasitize different moth species (Lepidoptera) are 
associated with endosymbiotic polydnaviruses (PDVs), which are classified under two 
subfamilies, bracoviruses (BVs) and ichnoviruses (IVs). In the case of wasps that parasitize 
their hosts at a larval stage, the female deposits one or more eggs and a quantity of 
endosymbiotic PDV into the hemocoel of its host. PDVs do not replicate in the 
lepidopteran host, but the expression of PDV genes in it causes physiological alterations 
and suppression of the host’s immune system. To identify hemocyte proteins of 
parasitized Manduca sexta larvae that interact with proteins of the Cotesia congregata 
BV (CcBV), two CcBV-derived proteins, CcV1 and Cactuslike1, were used as baits in screens of 
a Manduca sexta hemocyte cDNA prey library using the yeast two-hybrid system. Sequence 
analysis of Manduca cDNAs, whose products interact with CcV1 in yeast, has shown them 
to encode hemolin and a serine protease-like protein (SPH2). For the Cactuslike1 bait, the 
identified preys included lebocin, hemolin, scolexin, transferrin and serpin. Thus, for both 
CcBV baits, the preys represent immunity-related proteins. Although, all interactions 
between the CcBV and M. sexta haemocyte proteins were verified in the yeast system, 
confirmation of the interactions in vitro and in vivo are also required. To this end, we have 
cloned the CcV1 and Cactuslike1 cDNAs and their interacting partners hemolin and SPH2 
into vector pEIA, which directs efficient recombinant protein expression in insect lepidopteran 
insect cells. Co-immunoprecipitation experiments using purified recombinant CcV1 and 
Manduca hemolin verified the in vitro interaction of the two proteins. Similar experimentation 
is currently underway to confirm the remaining of the identified interactions.. 
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RGD ΚΑΙ ΦΙΜΠΡΟΝΕΚΤΙΝΗ ΕΜΠΟ∆ΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 
ΤΗΣ E. coli ΣΤΑ ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΑ ΤΗΣ C. capitata 

Λάµπρου Ε., Μάµαλη Ε., Κορύλλου Λ. , Λαµπροπούλου Μ., Μαρµάρας Β.I. 
 

Εργαστήριο Βιολογίας - Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 
 
Tα αιµοκύτταρα της µύγας της Μεσογείου αναγνωρίζουν και φαίνεται να προσλαµβάνουν την 
ενδοτοξίνη LPS των Gram (-) βακτηρίων, την E.coli και τα latex beads µε διαφορετικό 
µηχανισµό. Για την πρόσληψη των LPS και  E.coli απαιτείται έκκριση των αιµοκυττάρων, ενώ 
για τα latex beads όχι. Ακόµη, η πρόσληψή τους ρυθµίζεται από τις MAP κινάσες (Lamprou 
et al BBA 2005). Επίσης φαίνεται, ότι στην κυτταροφαγία της E.coli συµµετέχει η β3 
υποµονάδα των ιντεγκρινών, η οποία ενεργοποιεί το σύµπλοκο  FAK/Src (Foukas et al JBC 
1998; Metheniti et al FEBS letters 2001). Στη παρούσα εργασία διερευνώνται περαιτέρω οι 
µηχανισµοί πρόσληψης των ανωτέρω παραγόντων από τα αιµοκύτταρα.  
Με κυτταροµετρία ροής και µικροσκόπιο φθορισµού διαπιστώθηκε η παρουσία τουλάχιστον 
των β1 και β3 υποµονάδων των ιντεγκρινών, στην επιφάνεια των αιµοκυττάρων της C.capitata. 
Επειδή και οι δυο αυτές ιντεγκρίνες έχουν θέσεις δέσµευσης για το RGD και τη 
φιµπρονεκτίνη, διερευνήθηκε η επίδρασή τους στην κυτταροφαγία των LPS, E.coli και latex 
beads. Παρουσία RGD και φιµπρονεκτίνης διαπιστώθηκε µείωση της κυτταροφαγίας της Ε. 
coli και καµία µεταβολή στην πρόσληψη του LPS. Αντίθετα, µε RGD παρατηρήθηκε αύξηση 
στην κυτταροφαγία των latex beads. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι η δέσµευση των 
RGD και φιµπρονεκτίνης, σε µια από τις β1 και β3 υποµονάδες ή και στις δυο, εµποδίζει την 
κυτταροφαγία της E.coli. Εποµένως η κυτταροφαγία της  E.coli πρέπει να γίνεται µέσω της 
µιας ή και των δυο παραπάνω ιντεγκρινών, ενώ του LPS και των latex τουλάχιστον όχι µε 
αυτές. 
Με SDS-PAGE ανάλυση και ανοσοαποτύπωµα διαπιστώθηκε ότι το RGD και η 
φιµπρονεκτίνη ενεργοποιούν και τις τρεις MAP κινάσες, γεγονός που σηµαίνει ότι η 
ενεργοποίησή τους γίνεται και µέσω ιντεγκρινών. Εποµένως, συνδέονται, η κυτταροφαγία της 
E.coli µε τις ιντεγκρίνες και τη ρυθµιζόµενη έκκριση από τις MAP κινάσες. Τα αποτελέσµατα 
αυτά σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι ο αναστολέας της Src προκαλεί σηµαντική µείωση της 
κυτταροφαγίας της Ε. coli,  προτείνεται ότι ο µηχανισµός µεταγωγής σήµατος για τη 
κυτταροφαγία της E.coli ακολουθεί την οδό ιντεγκρίνες/ FAK/Src/MAP κινάσες. 
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The fruit fly haemocytes seem to recognize and uptake LPS endotoxin of the Gram (-) 
bacteria, E.coli and latex beads with different mechanisms. Hemocytes secretion is 
required for E.coli and LPS uptake, whereas for latex beads is not. In addition, the uptake 
of the above agents is regulated by the MAP kinases (Lamprou et al., BBA, 2005).It also 
seems that the integrin β3 subunit participates in E.coli phagocytosis and activates the 
FAK/Src complex (Foukas et al JBC 1998; Metheniti et al FEBS letters 2001). In the 
present study, the uptake mechanisms of the above agents are further investigated.  
Flow cytometry analysis and fluorescence microscopy demonstrated the presence of at 
least the integrins β1 and β3 subunits in the C.capitata haemocytes’ surface. Since there 
are binding sites for RGD and fibronectin in both these integrins, their effect in 
phagocytosis of LPS, E.coli and latex beads is examined. In the presence of RGD and 
fibronectin, phagocytosis of E.coli decreases, while, LPS uptake is not altered. In contrast, 
latex beads phagocytosis increases in the presence of RGD. The above results indicate 
that RGD and fibronectin binding to one or both integrin β1 and β3 subunits, blocks E.coli 
phagocytosis. Consequently, E.coli phagocytosis implicates one or both of those integrins, 
in contrast to LPS and latex beads phagocytosis. 
SDS-PAGE and immunoblot analysis identified that RGD and fibronectin activate MAP 
kinases, which means their activation is mediated by integrins. Therefore, E.coli 
phagocytosis via integrins and regulated secretion of MAP kinases are cooperated. The 
above results, in addition to the fact that the Src inhibitor causes significant decrease of 
the E.coli phagocytosis, suggest that the signal transduction pathway of E.coli 
phagocytosis implicate integrins/FAK/Src/MAP kinases. 
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Ο ασκοµύκητας A.nidulans διαθέτει δύο κύριους, υψηλής συγγένειας και υψηλής 
µεταφορικής ικανότητας, συµµεταφορείς πουρινών/Η+, τους UapA και AzgA. Ο UapA είναι 
εξειδικευµένος στη µεταφορά ουρικού οξέος και ξανθίνης, ενώ ο AzgA στη µεταφορά 
αδενίνης, γουανίνης και υποξανθίνης. Έχουµε προηγουµένως δείξει ότι η έκφραση των UapA 
και AzgA ρυθµίζεται πρωταρχικά στο επίπεδο της µεταγραφής, τόσο στο µυκήλιο, όσο και 
στα κονιδιοσπόρια. Όλα τα cis- και trans-ενεργά ρυθµιστικά στοιχεία που εµπλέκονται στη 
µεταγραφική ενεργοποίηση στο µυκήλιο έχουν χαρακτηριστεί, όµως τα ανάλογα στοιχεία στα 
κονιδιοσπόρια παραµένουν άγνωστα. Μέχρι στιγµής, καµία µελέτη δεν έχει πραγµατοποιηθεί 
σχετικά µε τη ρύθµιση της έκφρασης στο επίπεδο της υποκυτταρικής διαλογής και της 
πρωτεϊνικής σταθερότητας των µεταφορέων αυτών. Στην εργασία αυτή, µελετάµε την 
κυτταρική έκφραση των UapA και AzgA, αφού αναπτύξουµε τα σχετικά εργαλεία. Αρχικά 
κατασκευάσαµε ένα τριπλά µεταλλαγµένο στέλεχος, ∆uapA ∆azgA ∆uapC, µε 
απενεργοποιηµένους τους ενδογενείς µεταφορείς πουρινών. Μετασχηµατίσαµε το στέλεχος 
αυτό και επιλέξαµε στελέχη που εκφράζουν φθορίζουσες χίµαιρες UapA-GFP, ή UapA-
mRFP, και AzgA-GFP, λειτουργικές και κινητικά αδιαφοροποίητες από τις φυσικού τύπου 
πρωτεΐνες. Τα αποτελέσµατά έδειξαν ότι: 1) Η κυτταρική έκφραση των UapA και AzgA σε 
απόκριση στην εκβλάστηση, την επαγωγή από πουρίνες και την αναστολή από αµµωνία 
αντανακλά άµεσα τη ρύθµιση στο επίπεδο της µεταγραφής, 2) Παρά τη µεταγραφική 
υπερέκφραση των αντιστοίχων γονιδίων, υπό συνθήκες επαγωγής, η έκφραση των UapA και 
AzgA περιορίζεται από τους µηχανισµούς στόχευσης στη µεµβράνη, 3) Η αµµωνία προάγει, 
µε διαφορετικούς ρυθµούς, τη µετακίνηση των µεταφορέων UapA και AzgA από την 
κυτταρική µεµβράνη στα χυµοτόπια, 4) Η απουσία πηγής αζώτου προωθεί την επιµήκυνση 
των υφών και την εξαφάνιση των χυµοτοπίων και σχετίζεται µε αυξηµένη έκφραση στην 
κυτταρική µεµβράνη των UapA και AzgA, 5) Οι UapA και AzgA εκφράζονται στα αφυλετικά 
αναπαραγωγικά όργανα (µετούλες και φιαλίδες), προφανώς εξυπηρετώντας την ανακατανοµή 
στον A. nidulans.   
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The ascomycete A. nidulans possesses two major high-affinity, high-capacity, purine/H+ 
symporters, called UapA and AzgA. UapA is specific for uric acid and xanthine, and AzgA 
for adenine, guanine and hypoxanthine. We have previously shown that UapA and AzgA 
expression is regulated primarily at the level of transcription, both in mycelia and in 
germinating conidiospores. All the cis- and trans-acting regulatory elements involved in 
transcriptional activation in mycelia have been characterized, but the analogous elements 
in conidiospores are unknown. No studies have addressed regulation of expression at the 
level of subcellular sorting and protein stability. In this study we develop the tools and 
study the cellular expression of both UapA and AzgA. We constructed, a triple knock-out 
strain, ∆uapA ∆azgA ∆uapC, and selected transformants expressing functional, and 
kinetically indistinguishable from the wild-type proteins, fluorescent UapA-GFP, or UapA-
mRFP, and AzgA-GFP chimeras. Our results showed that: 1) UapA and AzgA cellular 
expression in response to germination, purine induction or ammonia repression directly 
reflects regulation at the level of transcription, 2) Despite transcriptional overexpression of 
uapA and azgA, under inducing conditions, UapA and AzgA expression is compromised by 
increased sorting in the vacuole, 3) Ammonia triggers sorting of UapA and AzgA from the 
plasma membrane to the vacuole, 4) N starvation triggers increased elongation of 
mycelium and vacuole “dissapearance”, associated with plasma membrane expression of 
UapA and AzgA, 5) UapA and AzgA are expressed in the asexual reproduction organs 
(metuallae and phialides), probably to serve purine redistribution within of A. nidulans.  
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∆ΙΑΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗ ΤΩΝ Gα ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ Gβγ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ 
ΤΩΝ G ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝ∆ΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ µ 
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Οι οπιοειδείς υποδοχείς ανήκουν στη µεγάλη υπερκατηγορία των υποδοχέων που 
συζεύγνυνται µε G πρωτεΐνες και ρυθµίζουν µια ποικιλία φυσιολογικών αποκρίσεων στο 
νευρικό σύστηµα µέσω της αλληλεπίδρασης µε διαφορετικές G πρωτεΐνες. Προηγούµενες 
παρατηρήσεις από το εργαστήριό µας, που αφορούν το µηχανισµό σηµατοδότησης των µ- 
και δ- oοπιοειδών υποδοχέων έχουν δείξει ότι η τρίτη ενδοκυτταρική θηλιά (i3-L) και το 
καρβοξυτελικό άκρο  των υποδοχέων αυτών είναι κρίσιµα για τη µετάδοση του µηνύµατος. 
Για να προσδιορίσουµε ποιες περιοχές των οπιοειδών υποδοχέων είναι υπεύθυνες για την 
αλληλεπίδραση µε διάφορες πρωτεΐνες και να ταυτοποιήσουµε τυχόν στοιχεία ενός 
συµπλόκου µετάδοσης σήµατος που σχηµατίζεται στις ενδοκυτταρικές περιοχές του δ- και µ- 
οπιοειδούς υποδοχέα, δηµιουργήσαµε GST χιµαιρικά πεπτίδια από την i3-L του δ-υποδοχέα 
και τα καρβοξυτελικά τµήµατα των µ- και δ- υποδοχέων. Με την χρήση αυτών των πεπτιδίων  
προσδιορίσαµε για πρώτη φόρα µε πειράµατα πρόσδεσης ότι 1) το σύµπλοκο των Gβγ 
υποµονάδων των G πρωτεϊνών προσδένεται µε την i3-L του δ- και τα καρβοξυτελικά άκρα 
των µ- και δ- οπιοειδών υποδοχέων, 2) οι Gα υποµονάδες ενώ προσδένονται στην i3-L και το 
COOH τµήµα του δ- υποδοχέα δεν αλληλεπιδρούν  µε το καρβοξυτελικό άκρο του µ- 
οπιοειδούς υποδοχέα. 
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Opioid receptors belong to the large superfamily of G protein coupled receptors and 
modulate a variety of physiological responses in the nervous system via coupling to a 
variety of G proteins.  Previous observations from our laboratory concerning the opioid 
receptor signalling mechanisms have demonstrated that the cytoplasmic portion of these 
receptors, and particularly the third intracellular loop (i3-L) and the c-terminal region, are 
critical in mediating the signal transfer through the G proteins to adenylyl cyclase. In order 
to map opioid receptor subdomains important for protein interaction and identify the 
components of a signal transduction complex assembled on the intracellular domains of 
the µ and δ-opioid receptors, we focused on the c-termini and the i3-L of the δ-and µ-
opioid receptors and generated GST fusion peptides encompassing these domains to be 
used as affinity matrices for screening interacting partners in pull down experiments. Our 
results demonstrate for the first time that a) Gβγ complexes interact with all receptor-
subdomains tested, in a dose dependent manner, b) Gα subunits differentially bind to the 
δ- and µ- COOH tails and c) the i3-L of the δ- opioid receptor binds Gα with high affinity 
irrespective of its state (active, inactive or heterotrimeric). 
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H clusterin, µια εκκρινόµενη γλυκοπρωτεΐνη 40 kDa, γνωστή και µε τα ονόµατα: serum 
protein (SP-40,40), apolipoprotein J (APOJ), complement lysis inhibitor (CLI), testosterone-
repressed prostate message (TRPM), sulfated glycoprotein-2 (SGP-2), εµπλέκεται σε 
πολυάριθµες βιολογικές διαδικασίες, όπως έλεγχος κυτταρικών αλληλεπιδράσεων, µεταφορά 
λιπιδίων, ρύθµιση του συµπληρώµατος, ωρίµανση σπέρµατος, ρύθµιση απόπτωσης, προστασία 
κυττάρων µετά από θερµικό η οξειδωτικό στρες. Όσον αφορά στη ρύθµιση του 
συµπληρώµατος, η clusterin παρεµποδίζει την πρόσδεση του συµπλόκου C5b-7 στην 
µεµβράνη του κυττάρου-στόχου, µε αποτέλεσµα την αναστολή της κυτταρόλυσης. 
Προκειµένου να µελετηθεί η εξέλιξη του γονιδίου της, αποµονώθηκαν δύο ισοµορφές, 
clusterin-1 και clusterin-2 από cDNA βιβλιοθήκη ήπατος ιριδίζουσας πέστροφας 
(Oncorhynchus mykiss). Οι οστεϊχθείς αποτελούν ένα σηµαντικό µοντέλο, καθώς είναι οι 
µόνοι οργανισµοί που εµφανίζουν ένα πλήρως αναπτυγµένο και διευρυµένο σύστηµα 
συµπληρώµατος, µέσω διπλασιασµού πολλών γονιδίων του συστήµατος. Οι προκύπτουσες 
αµινοξικές αλληλουχίες των ισοµορφών clusterin-1 και clusterin-2 παρουσιάζουν 89% 
ταυτοσηµία µεταξύ τους, καθώς και 39 και 38% ταυτοσηµία µε την clusterin του ανθρώπου, 
αντίστοιχα. Γονιδιωµατικοί κλώνοι αποµονώθηκαν και για τις δύο ισοµορφές και µελετάται η 
οργάνωση εξονίων-εσονίων των αντίστοιχων γονιδίων. Τα γονίδια clusterin-1 και clusterin-2 
εµφανίζουν διαφορική έκφραση στο επίπεδο του mRNA σε διάφορους ιστούς πέστροφας. 
Στην παρούσα εργασία, θα παρουσιαστεί επίσης, η φυλογενετική ανάλυση των πρωτεϊνών της 
clusterin από διάφορους οργανισµούς. 
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Clusterin, a secreted glycoprotein 40 kDa, also known under the aliases: serum protein 
(SP-40,40), apolipoprotein J (APOJ), complement lysis inhibitor (CLI), testosterone-
repressed prostate message (TRPM), sulfated glycoprotein-2 (SGP-2), is involved in many 
biological processes, as control of cellular interactions, lipids transportation, regulation of 
complement system, maturation of sperm, regulation of apoptosis, protection of cells after 
thermal or oxidative stress. Regarding the regulation of complement, clusterin impedes 
the binding of C5b-7 complex to the membrane of the target cell, inhibiting cytolysis. In 
order to elucidate the evolution of clusterin gene, two isoforms, clusterin-1 and clusterin-2 
were isolated from a rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) liver cDNA library. Bony fishes 
represent an attractive model for studies on complement system, as they are, the only 
organisms that reveal a completely developed and extended system, via gene duplication 
and functional diversity. The deduced amino-acid sequence of the isoforms clusterin-1 and 
clusterin-2 show 89% identity to each other, as well as 39 and 38% identity to human 
clusterin, respectively. Genomic clones were isolated for the two isoforms and intron-exon 
organization of corresponding genes is being studied. Clusterin-1 and clusterin-2 show 
differential expression, at mRNA level, among trout tissues. Phylogenetic analysis of the 
orthologs clusterin proteins from various organisms will also be presented. 
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Η άγρια πέστροφα (Salmo trutta L) θεωρείται ένα από τα πιο σηµαντικά Ευρωπαϊκά είδη 
ψαριών των εσωτερικών υδάτων. Προηγούµενες µοριακές γενετικές αναλύσεις φυσικών 
πληθυσµών πέστροφας από όλη την έκταση εξάπλωσης του είδους αποκάλυψαν την ύπαρξη 
σηµαντικών διαπληθυσµιακών διαφορών. Ιδιαίτερα η ανάλυση τµηµάτων του µιτοχονδριακού 
DNA (mtDNA), µέσω του προσδιορισµού της αλληλουχίας των βάσεων (sequencing) αλλά 
και µε την ανάλυση πολυµορφικών θέσεων πέψης µε ένζυµα περιορισµού (PCR-RFLPs), 
αποκάλυψε την ύπαρξη πέντε κύριων φυλογενετικών οµάδων. Οι έρευνες αυτές βασίστηκαν 
κυρίως στην ανάλυση του βρόχου εκτόπισης (D-loop), του κυτοχρώµατος b και των γονιδίων 
της αφυδρογονάσης του NADH. Στην παρούσα εργασία σχεδιάστηκαν αρκετοί νέοι 
εκκινητές µε στόχο την ενίσχυση µε τη µέθοδο της PCR επιπρόσθετων τµηµάτων του 
mtDNA της πέστροφας. Στη συνέχεια ελέγχθηκε η αποτελεσµατικότητα των νέων εκκινητών 
σε αντιπροσωπευτικά δείγµατα πέστροφας από τις πέντε κύριες φυλογενετικές οµάδες. Ο 
έλεγχος αυτός περιελάµβανε δοκιµές των νέων εκκινητών, σε συνδυασµούς ανά δύο, τόσο 
µεταξύ τους όσο και µε άλλους, προηγούµενα δηµοσιευµένους, εκκινητές. Οι δοκιµές αυτές 
αποκάλυψαν δύο ζευγάρια εκκινητών που ενισχύουν ικανοποιητικά δύο τµήµατα του mtDNA 
µήκους 2.100 και 1.450 περίπου ζευγών βάσεων, αντίστοιχα. Το τµήµα µήκους 2.1 kb 
περιλαµβάνει µέρος των γονιδίων 12S rRNA και 16S rRNA, ενώ αυτό των 1.45kb µέρος από τα 
γονίδια της ΑΤΡάσης 6 και της κυτοχρωµικής οξειδάσης ΙΙΙ. Τα τµήµατα αυτά αναλύονται µε 
24 ένζυµα περιορισµού µε σκοπό την εύρεση των ενζύµων εκείνων που αποκαλύπτουν 
πολυµορφισµό. 
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The brown trout (Salmo trutta L) is considered as one of the most important European 
fish species of inland waters. Previous molecular genetic analyses of natural brown trout 
populations throughout its entire geographic distribution revealed the existence of 
significant inter-population differentiation. In particular, the analysis of mitochondrial DNA 
(mtDNA) regions by sequencing, as well as by restriction enzymes (PCR-RFLPs), revealed 
the existence of five major phylogenetic groups. These studies were based mainly on the 
analysis of the D-loop, cytochrome b and NADH genes. In the present study novel 
primers were designed in order to amplify by PCR, additional regions of the brown trout 
mtDNA. The effectiveness of these primers was tested in representative samples from all 
five major phylogenetic groups. Our tests involved pairwise combinations among the new 
and other -previously published- primers, as well. These studies revealed two primer pairs 
that amplify satisfactorily two mtDNA regions, 2.100 and 1.450 bp in length, respectively. 
The 2.1kb fragment comprises part of the 12S rRNA and 16S rRNA genes, while that of 
1.45kb comprises part of the ATPase 6 and COIII genes. The fragments generated by PCR 
are currently being analysed with a set of 24 restriction enzymes in order to determine 
those that reveal polymorphism. 
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Η ανάπτυξη αντοχής των καρκινικών κυττάρων στα χηµειοθεραπευτικά είναι µια από τις κύριες αιτίες 
αποτυχηµένης θεραπείας στον καρκίνο. Η καρκινική εξαλλαγή και η γήρανση αποτελούν 
διασυνδεόµενες βιολογικές διεργασίες. Σε προηγούµενη µελέτη µας κλωνοποιήσαµε το γονίδιο της 
Clusterin/Apolipoprotein J (CLU) ως ένα γονίδιο γήρανσης (Gonos et al., 1998). Είναι αξιοσηµείωτο 
ότι η CLU έχει βρεθεί ότι υπερπαράγεται σε κάποια είδη καρκίνων, ενώ σε κάποια άλλα ο βαθµός 
επαγωγής της φαίνεται να σχετίζεται θετικά µε την επιθετικότητα του καρκίνου. Θα πρέπει να 
σηµειωθεί όµως ότι η ακριβής λειτουργία της CLU δεν έχει ακόµα κατανοηθεί. Σε προηγούµενη 
µελέτη µας (Trougakos et al., 2004) δείξαµε ότι η αναστολή της έκφρασης του γονιδίου της sClu 
ισοµορφής σε ανθρώπινα καρκινικά κύτταρα µε τη χρήση της τεχνολογίας siRNA (RNA παρεµβολής), 
επάγει αναστολή αύξησης και κυτταρικό θάνατο, ενώ επιπλέον ευαισθητοποιεί τα καρκινικά κύτταρα 
σε µια σειρά χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων. Επιπλέον, όπως δείξαµε πρόσφατα (Trougakos et al., 
2005), σε κυτταρικές σειρές µε διαφορετικό γενετικό υπόβαθρο η CLU εµφανίζει διαφορετικό ρόλο 
(πρό- ή άντι- αποπτωτικό). Στην παρούσα µελέτη ερευνήσαµε τα επίπεδα έκφρασης της CLU σε 
οστεοσαρκωµατικές (OS) σειρές µετά από έκθεση στο χηµειοθεραπευτικό παράγοντα Doxorubicin 
(DXR). Μετά την επίδραση του DXR παρατηρήσαµε σηµαντική επαγωγή του γονιδίου της CLU τόσο 
σε επίπεδο mRNA όσο και πρωτεΐνης. Η υπερέκφραση αυτή σχετίστηκε αρνητικά µε τα ενδογενή 
επίπεδα της CLU. Στη συνέχεια µελετήσαµε τις συνέπειες της συνεχούς επίδρασης DXR στα OS 
κύτταρα. Παρατηρήσαµε ότι τα κύτταρα σταδιακά αποκτούσαν ανθεκτικότητα στο DXR και έτσι 
δηµιουργήσαµε διαδοχικές γενεές OS σειρών ανθεκτικών (R) σε αυξανόµενες συγκεντρώσεις DXR. 
Επιπλέον, τα R κύτταρα ήταν ανθεκτικά σε µια πληθώρα κυτταροτοξικών και χηµειοθεραπευτικών 
παραγόντων. Το γεγονός αυτό δεικνύει ότι η sCLU δε σχετίζεται µε κυτταρικό θάνατο αφού 
υπερεκφράζεται σε κύτταρα που επιβιώνουν στο DXR. Συµπερασµατικά, µε την παρούσα µελέτη 
δείχνουµε ότι η εµφάνιση ανθεκτικότητας των OS σειρών στο χηµειοθεραπευτικό DXR είναι 
συνιφασµένη µε την υπερέκφραση της CLU πρωτεΐνης. Η CLU φαίνεται να έχει ένα πολύπλοκο 
πρότυπο δράσης και θα µπορούσε να αποτελέσει ένα γονίδιο στόχο για την ανάπτυξη θεραπευτικών 
προσεγγίσεων καταπολέµησης καρκινικών κυττάρων. 
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The development of resistance to chemotherapeutic drugs is one of the main reasons for 
failure of cancer therapy. Cancer development and ageing are closely linked biological 
processes. In a previous study we cloned Clusterin/Apolipoprotein J (CLU) as a 
senescence-related gene (Gonos et al., 1998). Interestingly, CLU has been found to be 
overexpressed in various cancer cell lines, and in some cases positively correlates with the 
aggressiveness of cancer. Despite extensive studies CLU function is not well understood. 
Previously we showed that siRNA-mediated CLU knock down in human cancer cells 
resulted in growth retardation, higher rates of spontaneous endogenous apoptosis and 
significant cell sensitization to chemotherapeutic drugs (Trougakos et al., 2004). Recently, 
we showed that CLU has either a pro- or an anti- apoptotic role depending on the 
genetic background of the cell line being studied (Trougakos et al., 2005). In the current 
report we investigated the levels of CLU expression in osteosarcoma (OS) cell lines 
following treatment with the chemotherapeutic drug Doxorubicin (DXR). We found that 
exposure of the OS cells to DXR resulted in CLU mRNA and protein upregulation. CLU 
induction was negatively correlated to the endogenous CLU amounts. Then, we monitored 
the effects of continuous exposure of the OS cells to DXR. We observed that the OS cells 
gradually became resistant to increasing concentrations of DXR. This resulted in the 
development of successive generations of resistant cell lines (R). The R cells were also 
resistant to a variety of additional cytotoxic and chemotherapeutic agents. These data 
support the hypothesis that sCLU is not related to cell death since it is upregulated in 
cells surviving DXR treatment. In conclusion, on the basis of our findings we propose that 
the development of DXR-resistance of the OS cell lines is related to the upregulation of 
CLU. CLU seems to have a complicated way of action and could be a target gene to the 
development of therapeutic approaches against tumour development. 
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ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΡΕΠΤΟΜΥΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΩΝ Ε∆ΑΦΟΥΣ: ΤΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΓΩΝ (Pgl) TOY 
S. coelicolor A3(2). 
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Η χρήση προτύπων τροποποιηµένων DNA αλληλουχιών αποτελεί έναν από τους 
σηµαντικότερους µηχανισµούς αναγνώρισης εξωγενούς γενετικού υλικού από τα βακτήρια και 
βασική στρατηγική αντίστασης στη µόλυνση από βακτηριοφάγους. Ο S. coelicolor 
παρουσιάζει έναν ασυνήθιστο µηχανισµό αντίστασης ενάντια στο φάγο φC31, ο οποίος 
χαρακτηρίζεται ως «σύστηµα περιορισµού της αύξησης των φάγων» (Pgl-Phage growth 
limitation system). Συγκεκριµένα, ένας φC31 φάγος, ο οποίος παράγεται από τον S. lividans 
(χωρίς Pgl σύστηµα) ή από µεταλλαγµένα στελέχη του S. coelicolor (Pgl-) διατηρεί την 
ικανότητα να µολύνει άγριου τύπου στελέχη (Pgl+) και να παράγει νέους φάγους. Ωστόσο, 
όταν οι νέοι αυτοί φάγοι προσβάλλουν έναν Pgl+ ξενιστή, ο αριθµός της δεύτερης γενεάς 
φάγων παρουσιάζει εξαιρετική άµβλυνση, εξαιτίας κάποιας τροποποίησης (µεθυλίωση) που 
υφίστανται, σε επίπεδο DNA, όταν διέρχονται από ένα Pgl+ στέλεχος. Το σύστηµα αυτό (pgl) 
έχει χαρακτηριστεί επαρκώς in vitro, ωστόσο, ελάχιστη γνώση υπάρχει γύρω από αυτό το 
φαινόµενο in situ (έδαφος). Σκοπός αυτής της µελέτης είναι να προσδιοριστεί το πρότυπο 
Pgl σε συστήµατα αποστειρωµένων µικροκόσµων εδάφους. ∆ιαφορετικοί λόγοι µόλυνσης 
(MOI, multiplicity of infection) χρησιµοποιήθηκαν και οι µεταβολές στους πληθυσµούς του 
ξενιστή και του φάγου προσδιορίστηκαν σε µεσοδιαστήµατα 24 ωρών, κατά τη διάρκεια ενός 
πλήρους κύκλου µόλυνσης 7 ηµερών. Ο τροποποιηµένος φάγος αποµονώθηκε από Pgl+ 
στελέχη και χρησιµοποιήθηκε για να προσβάλλει εκ νέου Pgl+ και Pgl- στελέχη, προκειµένου 
να προσδιοριστεί η ακριβής γενεά όπου η µόλυνση δεν είναι πλέον εφικτή, καθώς και η 
ικανότητα ανάκαµψής του, αντίστοιχα. Επιπλέον, φαγικό DNA αποµονώθηκε και 
πραγµατοποιήθηκε ανάλυση µε κατάλληλες περιοριστικές ενδονουκλεάσες, προκειµένου να 
ανιχνευτούν τροποποιηµένα DNA πρότυπα. 
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Bacteria rely on modification patterns in DNA in order to recognize foreign double 
stranded DNA (dsDNA) and to be protected by bacteriophage infection. These patterns 
are most commonly established by two different types of restriction systems; the classical 
restriction-modification systems and the modification-dependent systems. S. coelicolor 
shows an unusual phage resistance mechanism against φC31 which is known as the 
Phage growth limitation system (Pgl). Specifically, φC31 produced from S. lividans (without 
Pgl system) or S. coelicolor mutants (Pgl¯) retains the ability to infect wild type Pgl+ strains 
and produces a normal burst of progeny phage. However, when these phages are used to 
reinfect a Pgl+ host the number of second generation phage produced is greatly 
attenuated, because Pgl+ strains are thought to modify the phage. The system is well 
characterised in vitro, however, little is known about this phenomenon in situ (soil). The 
aim of this study was to assess the pgl model in sterile soil microcosms. Different 
multiplicities of infection (MOI) were used and changes in host and phage population at 
24 h intervals during one complete growth cycle (7 days) were monitored. The putative 
modified phage produced from a Pgl+ strain was used to reinfect the same strain (2nd 
cycle of infection), in order to define the exact phage generation where infection is no 
longer plausible. The modified phage was also used to reinfect a Pgl- strain, so as to 
investigate its recovery ability. Furthermore, restriction enzyme analysis of the phage DNA 
was carried out for investigating the methylated DNA patterns. 
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Η αντοχή σε Εφελκυσµό (Tensile Strength) χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της 
αντοχής και της ελαστικότητάς διαφόρων τύπων  υλικών, µεταξύ των οποίων πολύ πρόσφατα, 
το 2000, και αυτή των συνθετικών σπόγγων, προερχόµενων από πολυµερισµό βινυλικών και 
αλλυλικών παραγώγων. Σκοπός της εργασίας είναι η καθιέρωση µιας αντικειµενικής µεθόδου 
προσδιορισµού της αντοχής στον εφελκυσµό 2 εµπορικών ειδών σπόγγων, της Spongia 
agaricina (Pallas, 1766) (ελληνικό λαγόφυτο) και της Spongia thienemanni (Arndt, 1943) 
(λαγόφυτο Φιλιππινών), έτσι ώστε η µέθοδος αυτή να µπορέσει να χρησιµοποιηθεί για τη 
µέτρηση ενός εκ των κριτηρίων προσδιορισµού της ποιότητας τους. ∆εδοµένης της 
µορφολογικής οµοιότητας και του περιορισµένου αριθµού ταξινοµικών χαρακτήρων (λόγω 
έλλειψης σκελετικών στοιχείων), διερευνήθηκε ταυτόχρονα η δυνατότητα µέτρησης της 
αντοχής στον εφελκυσµό και της ελαστικότητας τους (µέγιστη ελαστικότητα κατά τον 
εφελκυσµό), ως νέου αξιόπιστου ταξινοµικού χαρακτήρα για τα δύο είδη. Οι µετρήσεις 
πραγµατοποιήθηκαν στο Χηµείο του Ναυστάθµου Σαλαµίνας του Πολεµικού Ναυτικού, µε 
τη βοήθεια µηχανήµατος µέτρησης αντοχής στον εφελκυσµό και ελαστικότητας (Zwick 
Materialprufung 1485), το οποίο µε κατάλληλες ρυθµίσεις λειτουργεί και ως µηχάνηµα 
σύνθλιψης και πίεσης (µέγιστη δύναµη εφελκυσµού συσκευής 200 kg). Από τα αποτελέσµατα 
προκύπτει ότι το ελληνικό λαγόφυτο παρουσιάζει µια µέση τιµή όσον αφορά την επί % 
ελαστικότητα των δευτερογενών ινών ίση µε 21,0167 , (µέση απόκλιση 1,9889 - τυπική 
απόκλιση 2,3752)), ενώ των Φιλιππινών µόλις 4,4667, (µέση απόκλιση 1,1556 - τυπική 
απόκλιση 1,5308). Η µέση τιµή για τη µέγιστη δύναµη εφελκυσµού (kgr/cm2) είναι αντίστοιχα 
4,0079 (µέση απόκλιση 2,0248 – τυπική απόκλιση 2,9818) και 10,4134 (µέση απόκλιση 
4,3377 – τυπική απόκλιση 5,8393). Η σχέση των δύο τιµών είναι αντίστροφη. Υλικό το οποίο 
είναι πολύ ανθεκτικό (µεγάλη δύναµη), είναι πολύ ανελαστικό (µικρή επιµήκυνση) και 
αντιστρόφως. Οι διαφορές στα αποτελέσµατα υπαγορεύουν µια εντελώς διαφορετική  
αρχιτεκτονική διάταξη των δευτερογενών ινών σπογγίνης, και ως εκ τούτου θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν ταξινοµικό χαρακτήρα. Από τη µικροσκοπική παρατήρηση των πρωτογενών και 
δευτερογενών ινών, αλλά και από τη µακροσκοπική παρατήρηση των δύο ειδών σπόγγων, 
επαληθεύονται τα αποτελέσµατα των παραπάνω µετρήσεων. Το ελληνικό είδος είναι σαφώς 
πιο ελαστικό, ενώ των Φιλιππινών πιο δύσκαµπτο. Τα αποτελέσµατα είναι ιδιαιτέρως 
ενθαρρυντικά, ωστόσο οι µετρήσεις χρήζουν µεγαλύτερης επαναληπτικότητας, προκειµένου 
να καθιερωθεί η πιστοποίηση της µεθόδου. 
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The Tensile Strength is used for the determination of both the strength and the elasticity 
of several materials, among of them are recently (2000), incorporated the synthetic 
sponges produced by polymerizing vinylic and allylic substances. This work aims to 
establish an objective method to determine the durability of two commercial species of 
sponges, Spongia agaricina (Pallas, 1766) (Greek lagophyto) and Spongia thienemanni 
(Arndt, 1943) (lagophyto of Philippines), so that this method could be used for the 
measurement of one of the criteria determining the quality of sponges. Given that there is 
a morphological similarity and that the number of the taxonomic characters is limited 
(due to the absence of skeletical elements), the simultaneous measurement of the tensile 
strength and elasticity was investigated, as a new reliable taxonomic character for both 
species. The measurements were executed at  the Chemical laboratory of  the Navy Yard 
at Salamina, by using a Tensile Strength and elongation meter  (Zwick Materialprufung 
1485), which under proper regulation can also be used as  a squeeze and pressure meter 
(maximum load in tensile 200 kg). The results show that the Greek lagophyto appears a 
mean for the % elasticity of secondary fibres, equal with 21,0167 (mean deviation 1,9889 – 
standard deviation 2,3752) , while the Philippines barely up to 4,4667 (mean deviation 
1,1556 - standard deviation  1,5308). The mean for the maximum tensile strength force 
(kgr/cm2) is in that order 4,0079 (mean deviation 2,0248 - standard deviation  2,9818)   
and 10,4134 (mean deviation 4,3377 - standard deviation 5,8393). The relationship 
between the two values is reverse. Material which is very durable, is at the same time 
very inflexible and reversely. The results show a quite different architectural structure of 
secondary spongine fibres. That means that the tensile strength of the sponge could 
become a reliable taxonomic character. The results of the above measurements are 
evaluated through the microscopic examination of both the primary and secondary fibers, 
as well as through the macroscopic examination of the two species. The Greek sponge is 
certainly more elastic, while that from Philippines is more rigid. The results are quite 
encouraging, however the measurements should be repeated at a greater extent, so that 
the method could be certified. 
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Η αλλοίωση των µνηµείων της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς είναι το αποτέλεσµα της 
συνδυασµένης δράσης φυσικών, χηµικών και βιολογικών παραγόντων. Ο βαθµός συµβολής 
του κάθε παράγοντα εξαρτάται από τις τοπικές κλιµατολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, τον 
τύπο του υποστρώµατος, την κατάσταση στην οποία διατηρείται το µνηµείο και την 
τοποθεσία του. Κατά τη βιολογική αλλοίωση των µνηµείων σηµαντικότερο ρόλο κατέχουν 
ευκαρυωτικοί και προκαρυωτικοί µικροοργανισµοί οι οποίοι δηµιουργούν αποφλοιώσεις µέσω 
της άσκησης µηχανικής πίεσης, χρωµατικές αλλοιώσεις µέσω της έκκρισης χρωστικών 
ουσιών, είτε αποτελούν τους πρόδροµους αποικιστές των µνηµείων ευνοώντας τη σταδιακή 
εγκατάσταση άλλων οµάδων οργανισµών. Οι κυριότερες οµάδες µικροοργανισµών που 
σχετίζονται µε την αλλοίωση των µνηµείων είναι τα φωτολιθοαυτότροφα και 
χηµειολιθοαυτότροφα βακτήρια µε σηµαντικότερους αντιπροσώπους τα γένη Nitrosomonas, 
Nitrobacter Thiobacillus, Acidithiobacillus. Οι αντιπρόσωποι των οµάδων αυτών εκκρίνουν 
ανόργανα οξέα τα οποία προκαλούν διαλυτοποίηση του υποστρώµατος και ταυτόχρονα 
απώλεια της δοµικής σταθερότητας.   
Με σκοπό την ανάλυση της δοµής της µικροβιακής κοινωνίας που σχετίζεται µε την 
αλλοίωση των µνηµείων στην Αθήνα, πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία σε διαφορετικές 
θέσεις µνηµείων στα οποία παρατηρήθηκαν δοµικές και χρωµατικές αλλοιώσεις. Κατά τη 
διάρκεια δυο εποχιακών δειγµατοληψιών αποµονώθηκαν 30 χηµειολιθότροφα βακτήρια µε 
χρήση εκλεκτικών θρεπτικών υποστρωµάτων σε καλλιέργειες  εµπλουτισµού. Τα 
αποµονωθέντα στελέχη ταξινοµήθηκαν φυλογενετικά µε ανάλυση της περιοχής 16S rDNA 
γονιδίου.   
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BACTERIAL COMMUNITY STRUCTURE IN ANCIENT 
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Ιn situ deterioration of stone in monuments is a combined process caused by physical, 
chemical and biological factors. The relative importance of each factor varies according to 
topoclimatic environmental conditions, the stone type, its preservation state and its 
location on the monument. As far as it concerns the biological factors, microorganisms 
(eukaryotic or procaryotic) play the most important role for they can cause decortications 
due to mechanical pressure, and chromatic changes due to the exudation of pigments. 
They also provide nutrients favoring the colonization of other microorganisms. The most 
important groups that comply with the weathering processes are the 
photolithoautotrophic and chemolithotrophic bacteria and mainly the genera 
Nitrosomonas, Nitrobacter Thiobacillus, Acidithiobacillus. These genera cause dissolution 
effects due to the exudation of inorganic acids to the substrate. 
Our aim was to analyze the structure of the bacterial community related to the 
biodeterioration of the Athens monuments. During two seasonal samplings from many 
sites that bore chromatic and structural alterations 30 chemolithotrophic bacteria were 
isolated through enrichment cultures and selective media. The isolated strains were 
subjected to 16S rDNA phylogenetic analysis.   
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∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙ∆ΑΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΩΣΕΙΣ : 
KATANOMH ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ 

 
Μακρής Λ.1, Μ. Χρυσάνθου-Πιτερού1, Σ. Μαριανού2, Μ. Ισιδωρίδου-Ράδοβιτς1 

 

1Ερευνητική Mονάδα Ιστοχηµείας και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας, Ψυχιατρική Κλινική 
Παν/µίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκοµείο 

2Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 
 
∆εδοµένα απεικονιστικών, κλινικών και µορφολογικών µελετών υποδεικνύουν ότι η 
παρεγκεφαλίδα εµπλέκεται σε γνωσιακές λειτουργίες άρα, συµµετέχει στην αιτιοπαθογένεια 
της σχιζοφρένειας, εφόσον οι ασθενείς παρουσιάζουν γνωσιακές ανωµαλίες (Andreasen et 
al., 1996). Στην παρούσα εργασία µελετήσαµε τη κατανοµή κυτταρικών µεταβολικών 
δυσλειτουργιών εφαρµόζοντας την  ανοσοϊστοχηµική µέθοδο εντόπισης των πρωτεϊνών του 
στρες ουµπικουιτίνης (UBQ) και HSP70,  που είναι  δείκτες µεταβολικής κυτταρικής 
δυσλειτουργίας του εγκεφάλου. Μελετήθηκαν ιστοί παρεγκεφαλίδας 6 σχιζοφρενών και 8 
φυσιολογικών µαρτύρων, που µονιµοποιήθηκαν σε διάλυµα 10%φορµόλης (pH7,0). 
Εφαρµόστηκαν πολυκλωνικά αντισώµατα rabbit anti-HSP70 και rabbit anti-UBQ σε τοµές 
παραφίνης. Η ανάδειξη των ανοσοαντιδράσεων έγινε µε τις µεθόδους: στρεπταβιδίνης/ 
υπεροξειδάσης/DAB, για το αντίσωµα της HSP70, και  στρεπταβιδίνης/αλκαλικής 
φωσφατάσης/Fast Red για το αντίσωµα της UBQ. Τα αποτελέσµατα, ως προς την HSP70, 
έδειξαν α)στους φυσιολογικούς µάρτυρες, θετική ανοσοαντίδραση στα συναπτικά σπειράµατα 
της κοκκιώδους στοιβάδας, στο κυτταρόπλασµα και  δενδρίτες των Πουρκινίων κυττάρων, 
στα κύτταρα Golgi και στο 50% των νευρώνων της µοριώδους στοιβάδας, και β)στους 
σχιζοφρενείς  θετική ανοσοαντίδραση µόνο στο 50% των Πουρκινίων κυττάρων, στο 10% των 
κυττάρων Golgi και σε ένα µικρό ποσοστό των νευρώνων της µοριώδους στοιβάδας. Η 
ανοσοαντίδραση στα συναπτικά σπειράµατα  ήταν ελάχιστη. Τα αποτελέσµατα ως προς την 
UBQ έδειξαν στην παρεγκεφαλίδα των σχιζοφρενών πυκνή θετική ανοσοαντίδραση στους 
πυρήνες των Πουρκινίων κυττάρων, οµοιόµορφα κατανεµηµένη, αλλά µετρίας πυκνότητας, 
ανοσοαντίδραση στο κυτταρόπλασµα και στους δενδρίτες των Πουρκινίων κυττάρων. Στα 
κύτταρα Golgi η ανοσοαντίδραση ήταν χαρακτηριστική. Στους φυσιολογικούς µάρτυρες οι 
αντίστοιχες περιοχές δεν έδειξαν ανοσοαντίδραση. Από τα αποτελέσµατα µας, η 
δυσλειτουργία της παρεγκεφαλίδας δείχνει να οφείλεται στη µειωµένη παρουσία της HSP70  
στους σχιζοφρενείς, πράγµα που δηλώνει έλλειψη προστατευτικών µηχανισµών των κυττάρων 
έναντι του στρες (Sharp et al., 1999). Το στρες εδώ φαίνεται να δηµιουργείται από τη 
µειωµένη αιµατική ροή (Wassink et al., 1999 ; Noga et al., 1997), ισχαιµία η οποία 
αποδεικνύεται από την εµφάνιση έντονης ανοσοαντίδρασης της UBQ στους σχιζοφρενείς της 
µελέτης µας. 
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DYSFUNCTION OF THE CEREBELLUM IN PSYCHOSIS : 
DISTRIBUTION OF STRESS PROTEINS IN SCHIZOPHRENIA 
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Data accumulated from neuro-imaging, clinical and morphological studies suggest that 
the cerebellum is involved in cognitive functions and, hence, is important in the 
etiopathology of schizophrenia, since patients show cognitive abnormalities (Andreasen et 
al., 1996). In the present study, we shought to localize cellular metabolic dysfunctions 
applying the immunohistochemical method for the demonstration of stress proteins 
ubiquitin (UBQ) and HSP70, which are markers of cellular metabolic dysfunction in the 
brain. We studied the cerebellum of post mortem brains of 6 schizophrenics and 8 
normal controls. Tissues were fixed in 10% formalin (pH 7.0). We used the polyclonal 
antibodies rabbit anti-HSP70 and rabbit anti-UBQ on paraffin sections. Bound antibody 
was detected using the indirect methods of streptavidine/peroxidase/DAB for HSP70 and 
the streptavidine/alkaline phosphatase/Fast Red for UBQ. The results in the cerebellum of 
controls showed the HSP70- immunoreaction in the synaptic glomeruli of the granule-cell 
layer, in the cytoplasm and dendrites of Purkinje cells, in Golgi cells and in 50% of the 
molecular layer neurons. In the cerebellum of schizophrenics HSP70 -immunoreaction was 
found in only 50% of Purkinje neurons, in 10% of Golgi cells and in a small percentage of 
molecular layer neurons. The immunoreactivity of synaptic glomeruli was minimal. In the 
cerebellum of schizophrenics, dense UBQ-immunoreaction was found in the nuclei of 
Purkinje cells and a lighter immunoreaction was seen in the cytoplasm and dendrites of 
Purkinje cells. The imunoreaction in all Golgi cells was very characteristic. In the cerebellum 
of normal controls no UBQ- immunoreaction was seen in the equivalent areas. These 
results suggest that the cognitive dysfunction in schizophrenia is due to the reduced 
presence of HSP70 in the cerebellum, which reveals a lack of protective cellular 
mechanisms against stress (Sharp et al., 1999). Continuous stress ,in this context, appears 
to be the result of the reduced regional cerebellar blood flow (Wassink et al., 1999), an 
ischaemic condition which is known to trigger the emergence of UBQ (Noga et al.,1997) 
as observed in the schizophrenics of our study. 
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ΤΟ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ FAK ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

CERATITIS CAPITATA 
 

Μάµαλη Ε.1, Μίτσεβα Η.2, Ζέρβας Χ.3, Λαµπροπούλου Μ.1, Μαρµάρας Β.I.1 
 

1Εργαστήριο Βιολογίας - Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, 2Εργαστήριο 
Αιµατολογίας - Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, 3Ίδρυµα  Ιατρο-βιολογικών 

Ερευνών, Ακαδηµία Αθηνών. 
 

Ο προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος είναι µία θεµελιώδης διαδικασία απαραίτητη για 
την ανάπτυξη και για τη διατήρηση της δοµής και της οργάνωσης των πολυκύτταρων 
οργανισµών. Εποµένως η διαλεύκανση του µηχανισµού της απόπτωσης κρίνεται σηµαντική. 
∆ια πιστώσαµε ότι κατά το στάδιο µετατροπής της προνύµφης σε νύµφη,  παρατηρείται 
αρχικά αύξηση του ποσοστού της απόπτωσης, που φθάνει σε λίγες ώρες το µέγιστο και 
αµέσως µετά µειώνεται σε ένα ελάχιστο. Σηµειωτέον, ότι το ίδιο πρότυπο εµφανίζει και ο 
τίτλος της εκδυσόνης.  
∆ιαπιστώθηκε µε κυτταροµετρία ροής ότι η διεργασία της απόπτωσης, όπως αποτυπώνεται 
παραπάνω φαίνεται να επηρεάζεται από τα σηµατοδοτικά µονοπάτια των Ras/ERK, FAK/Src 
και PI-3K/Akt. Ενώ αντίθετα η αποδιοργάνωση του κυτταροσκελετού της ακτίνης-
τουµπουλίνης που προκαλείται από την δράση των αντίστοιχων αναστολέων (Cytοchalasin D 
και Demecolcine) δεν επιφέρει αλλαγές στα επίπεδα της απόπτωσης.  
Προκειµένου να διερευνηθούν σε πρώτη φάση οι µηχανισµοί της απόπτωσης µελετήθηκαν 
τα επίπεδα έκφρασης των παραπάνω κινασών σε αποπτωτικά και µη αιµοκύτταρα, τα οποία 
είχαν συλλεγεί µε τη βοήθεια κυτταροδιαχωριστή. Βρέθηκε ότι η έκφραση των κινασών 
αυτών µεταβαλλόταν καθώς τα αιµοκύτταρα εισέρχονταν στην διαδικασία του 
προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου. Τα δεδοµένα αυτά επιβεβαιώθηκαν και από τα 
πειράµατα ανοσοφθορισµού, όπου διαπιστώθηκε ότι η έκφραση όλων των κινασών που 
µελετήθηκαν µεταβαλλόταν κατά την ανάπτυξη, παρουσιάζοντας µέγιστο στο στάδιο της 
λευκής νύµφης, τότε δηλαδή που σηµειώνεται και η µεγίστη τιµή του ποσοστού της 
απόπτωσης. 
Εποµένως συµπεραίνουµε ότι η απόπτωση στα αιµοκύτταρα της C. capitata κατά την 
νυµφοποίηση, πρέπει να ελέγχεται από το σηµατοδοτικό µονοπάτι επιβίωσης της FAK.  
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The programmed cell death is a fundamental process, necessary for the development and 
maintenance of the structure and organization of multi-cellular organisms. Therefore the 
elucidation of the suicide mechanism is very important. 
In the present study it is showed that during the transition of the 3rd larval instar to the 
pupal stage, a process which lasts only a few hours, the apoptotic levels are gradually 
increased, reaching a peak at the white pupa stage followed by an abruptly decrease. 
Interestingly, the title of ecdysone follows a similar pattern. 
Flow cytometry analysis showed that the process of apoptosis is controlled by the 
signaling pathways of Ras/ERK, FAK/Src and PI-3K/Akt. In contrast, the disorganization of 
the actin-tubulin cytoskeleton, caused in the presence of specific inhibitors (Cytochalasin 
D and Demecolcine) does not alter the levels of apoptosis. 
In order to investigate the mechanism of apoptosis the expression of all the above 
kinases was studied in both apoptotic and non apoptotic haemocytes, which were 
collected by a cell sorter. The expression of these kinases changed while the haemocytes 
were entering apoptosis. These data were confirmed with  immunofluorescence 
experiments and was shown that the expression of the kinases changed developmentally 
and peaked at the white pupa stage. 
The results of this study suggest that the haemocytes of the 3rd instar larvae of the 
diptera insect Ceratitis capitata undergo apoptosis that is controlled by the survival 
signaling pathway of FAK.     
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ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ Cd ΣΤΑ ΒΡΑΓΧΙΑ ΤΟΥ Carassius 
auratus (ΧΡΥΣΟΨΑΡΟΥ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΠΟΤΟΞΙΚΕΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ 
 

Μανέ Φ.1, Ι. Κάγκαλου2, Π. Βεζυράκη1, Λ. Νάτσης2, Ι. Λεονάρδος3,  
Β. Καλφακάκου1 
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2Eργαστήριο Υδατ. Οικοσυστηµάτων, Τµήµα Ιχθυοκοµίας-Αλιείας, Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου, 46100 Ηγουµενίτσα. 

3Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα. 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Τα βαρέα µέταλλα αποτελούν µία πολύ γνωστή οµάδα ρυπαντών των υδρόβιων 
οργανισµών εξαιτίας των φαινοµένων της βιοσυσσώρευσης και της βιοµεγέθυνσης. Σκοπός 
της µελέτης αυτής είναι η εκτίµηση της οξείας και χρόνιας τοξικότητας του Cd, σε τοξικά και 
υποτοξικά επίπεδα, σε χρυσόψαρα που εκτέθηκαν στο µέταλλο αυτό, σε σχέση µε τις 
συγκεντρώσεις των µετάλλων στα βράγχια των ιχθύων.  
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ: ∆ύο ηλικιακές οµάδες χρυσόψαρων (234 ιχθύς κλάσης I και 20 
ιχθύς κλάσης II) εκτράφηκαν σε δεξαµενές-ενυδρεία που περιείχαν νερό µε διαφορετικές 
συγκεντρώσεις µετάλλων: (I) νερό από τη Λίµνη Παµβώτιδα Ιωαννίνων (µε 
συγκέντρωση~0.05ppb Cd), (II) αποχλωριωµένο νερό βρύσης (µε συγκέντρωση ~0.1ppb 
Cd), (IΙI) αποχλωριωµένο νερό βρύσης µε 1ppb Cd και (IV) αποχλωριωµένο νερό βρύσης µε 
5ppb Cd για 14, 30, 45, 60 και 120 ηµέρες. Οι ιχθύς της κλάσης I εκτέθηκαν στις συνθήκες 
(I), (II), (ΙΙΙ) και (ΙV) ενώ της κλάσης II στις συνθήκες (I) και (II). Κάθε δύο εβδοµάδες 12 
ιχθύς κλάσης I και 2 ιχθύς κλάσης II από κάθε δεξαµενή θυσιάζονταν, τους αφαιρούνταν τα 
βράγχια και µετρούνταν τα επίπεδα καδµίου µε Φασµατοφωτόµετρο Ατοµικής Απορρόφησης 
Perkin-Elmer mod.560 µε Φούρνο Γραφίτη-HGA 400 (GFAAS) και διορθωτή υποστρώµατος 
µε λάµπα δευτερίου. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα χρυσόψαρα της κλάσης I που εκτέθηκαν σε 5 
ppb Cd (δεξαµενή IV) παρουσίαζαν σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα καδµίου στα βράγχιά 
τους σε σύγκριση µε τα χρυσόψαρα σε νερό Λίµνης (δεξαµενή I) (0.000<p<0.005), ενώ τα 
χρυσόψαρα κλάσης II σε νερό βρύσης (δεξαµενή II) παρουσίασαν µη σηµαντικές υψηλότερες 
συγκεντρώσεις καδµίου στα βράγχιά τους σε σύγκριση µε τα χρυσόψαρα σε νερό Λίµνης 
(δεξαµενή I). Τα επίπεδα Cd στα βράγχια µοιάζουν να φτάνουν σε ένα σηµείο καµπής στις 
45 µέρες έκθεσης όταν οµοιοστατικοί µηχανισµοί πιθανώς ενεργοποιούνται. ∆εν 
παρατηρήθηκαν καθόλου θανατηφόρες δράσεις, οξείες ή χρόνιες, σε καµία οµάδα ιχθύων. 
Παρόλα αυτά, η έλλειψη αναπαραγωγικής δραστηριότητας των ιχθύων µπορεί να είναι ένα 
δείγµα των υποτοξικών επιδράσεων του Cd. Τα βράγχια υπόκεινται συνεχώς σε τοξικούς 
παράγοντες διαλυµένους στο νερό και αποτελούν έτσι ένα όργανο-στόχο για δράσεις των 
µετάλλων. 
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Κάδµιο, βράγχια ιχθύων, χρυσόψαρα.  
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AIM: Heavy metals are well-known toxicants to aquatic organisms due to the processes 
of bioaccumulation and biomagnification. The aim of this study is to estimate the acute 
and chronic toxicity (toxic and sub toxic levels) on Cd-exposed goldfish, in relation to 
metal concentration in gills. 
MATERIALS AND METHODS: Two age groups of goldfish (234 fish of class I and 20 fish 
of class II) were bred in tanks containing water with different metal concentrations: (I) 
lake water (~0.05ppb Cd), (II) dechlorinated tap water (~0.1ppb Cd), (ΙΙΙ) dechlorinated 
tap water with 1ppb Cd and (IV) dechlorinated tap water with 5ppb Cd for 14, 30, 45, 60 
and 120 days. Class I fish were exposed to conditions (I), (II), (III) and (IV) whereas class II 
fish were exposed to conditions (I) and (II). Every two weeks 12 class I fish and 2 class II 
fish from each tank were sacrificed, their gills were excised and cadmium concentrations 
were measured by means of an Atomic Absorbance Spectrophotometer (AAS) Perkin-
Elmer mod.560, with Graphite Furnace-HGA 400 (GFAAS) and background corrector. 
RESULTS - CONCLUSIONS: Class I goldfish exposed to 5 ppb Cd (tank IV) presented 
significantly higher cadmium concentration in their gills compared to fish in lake water 
(tank I) (0.000<p<0.005), whereas class II goldfish in tap water (tank II) presented non -
significant higher cadmium concentration in their gills compared to fish in lake water 
(tank I). Cd concentration in gills seems to reach a turning point at 45 days of exposure 
when homeostatic mechanisms probably arise. No lethal effects, acute or chronic, were 
observed in all fish groups. Nevertheless, the lack of reproductive activity may be a sign of 
sub toxic Cd effects. Gills constantly subjected to water dissolved toxic agents consist a 
target-organ for metal actions. 
KEY WORDS: Cd, fish gills, goldfish. 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Πρακτικά 27ου Επιστηµονικού Συνεδρίου, Ναύπλιο, Μάιος 2005 

 

225

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ∆ΙΕΛΕΥΣΗΣ 

 
Μαργαρίτης Λ.Χ., ∆ίµτσας Γ.*, Τσιορβά Π.*, Φασοµυτάκης Μ.*, 

 
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, 15784, Αθήνα 
 
Η σπερµατογένεση είναι µια βιολογική διαδικασία η οποία οδηγεί στην παραγωγή γαµετών 
(σπερµατοζωάρια), στα άρρενα άτοµα και λαµβάνει χώρα στους όρχεις. Η διαδικασία αυτή είναι 
αρκετά πολύπλοκη καθότι συµµετέχουν σε αυτή και άλλα συνεπικουρικά όργανα καθώς και ένας 
µεγάλος αριθµός µορίων, ενώ θα πρέπει να περατωθεί µε απόλυτη επιτυχία ώστε να παραχθούν 
φυσιολογικά σπερµατοζωάρια που θα γονιµοποιήσουν το ωάριο. Όµως κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας αυτής είναι πιθανόν να συµβούν λάθη που µπορεί να είναι τυχαία ή να οφείλονται σε 
κάποιο ή κάποιους παράγοντες. 
Κατά την εκπόνηση της εργασίας αυτής, έγινε προσπάθεια να εξεταστούν µορφολογικές ανωµαλίες 
που παρατηρούνται σε ώριµα σπερµατοζωάρια που προέρχονται από σπέρµα υπογόνιµων ανδρών 
ώστε να διερευνηθεί η πιθανότητα συσχέτισης της µορφολογίας των σπερµατοζωαρίων αυτών µε 
µοριακά δεδοµένα και την υπογονιµότητα. Τα δείγµατα παραχωρήθηκαν από το κέντρο εξωσωµατικής 
γονιµοποίησης «Ιατρική Έρευνα». Σε δείγµα φυσιολογικού σπέρµατος παρατηρούνται άτυπες µορφές 
σπερµατοζωαρίων ή και σπερµατοζωάρια µε µικρή ή και καθόλου κινητικότητα. Το ποσοστό, όµως, 
εµφάνισης τέτοιων µορφών σπερµατοζωαρίων είναι µικρό και η γονιµότητα του ατόµου δεν 
επηρεάζεται. Το ποσοστό αυτών των µορφών αυξάνει όταν πρόκειται για δείγµα σπέρµατος 
υπογόνιµων ανδρών. Τα δείγµατα τα οποία µελετήθηκαν στην εργασία προέρχονται από υπογόνιµους 
άνδρες που έδωσαν σπέρµα για να χρησιµοποιηθεί σε εξωσωµατική γονιµοποίηση. Το σπέρµα έχει 
υποβληθεί σε τεστ ελέγχου της κινητικότητας (sperm motility) µε τεχνική swim-up µέσα σε percoll 
(τεχνική φυγοκέντρησης σε διαβαθµισµένη κλίση περκόλης). Τα σπερµατοζωάρια καλής κινητικότητας 
χρησιµοποιήθηκαν από το εργαστήριο για εξωσωµατική γονιµοποίηση, ενώ τα µικρής κινητικότητας 
µελετούνται σε αυτή την εργασία. 
Ο ιστός µονιµοποιείται σε διάλυµα 2% γλουταρικής αλδεύδης και στη συνέχεια σε υδατικό διάλυµα 2% 
τετροξείδιο του Οσµίου. Η έγκλειση του δείγµατος έγινε µε ρητίνη. Οι τοµές πραγµατοποιήθηκαν στην 
υπερµικροτόµο Sorvall MT-2. Για την χρώση των τοµών χρησιµοποιήθηκε διπλή χρώση µε οξεικό 
ουρανύλιο και κιτρικό µόλυβδο. Η παρατήρηση των τοµών και η λήψη των ηλεκτρονιογραφιών 
πραγµατοποιήθηκε µε Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο ∆ιέλευσης (Philips EM300).  
Οι ανωµαλίες που κυρίως παρατηρήθηκαν εντοπίζονται στο σχηµατισµό της ουράς, δηλαδή στη σωστή 
διάταξη του αξονήµατος σε σχέση µε τις επιµήκεις και τις κυκλοτερείς ίνες καθώς και στην διάταξη 
των µιτοχονδρίων. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν ανώµαλες µορφές κεφαλής (µη ικανοποιητική 
συµπύκνωση της χρωµατίνης στον πυρήνα, όχι κατάλληλος σχηµατισµός της ακροσωµιακής 
καλύπτρας, πλεόνασµα κυτταροπλάσµατος κ.α.) και σχηµατισµοί σπερµατοζωαρίων που η µορφολογία 
τους αποκλίνει αρκετά από την φυσιολογική µορφή. Αυτοί οι σχηµατισµοί αποτελούνται από µεγάλο 
ποσοστό κυτταροπλάσµατος µέσα στο οποίο έχουν αρχίσει να σχηµατίζονται πάνω από µια ουρές, 
από τις οποίες καµία δεν έχει ολοκληρωµένη µορφολογία ή σχηµατίζεται µια ουρά η οποία έχει 
σχηµατίσει περιέλιξη εσωτερικά της κυτταροπλασµατικής µεµβράνης. Τέλος, παρατηρήθηκαν 
προγονικής µορφής σπερµατοζωάρια, που ανήκουν στους τύπους σπερµατογονίων από τα οποία 
αρχίζει η σπερµατογένεση και δεν παρατηρούνται στο σπέρµα που προέρχεται από εκσπερµάτιση και 
περιέχει ώριµα σπερµατοζωάρια. 
(* ισότιµη συµµετοχή). 
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University of Athens, Panepistimiopolis, 15784, Athens – Greece 
 
Spermatogenesis is a biological procedure that leads in production of gametes (spermatozoa), in 
men and takes place in testicule. This procedure is very complicated as they take part a lot of 
supporting organs and a big number of molecules, while must end in absolute success in order the 
normal spermatozoa that been produced to fertilize the egg. But during the procedure there is a 
possibility of mistakes to be done that can be accidental or can be due to one or more factors.  
During this study, there was an effort to examine morphological abnormalities in mature 
spermatozoa from the sperm of subfertile men in order the possibility of correlation between the 
morphology of spermatozoa, the molecular data and subfertility to be examined. The samples 
were granted by the center of in vitro fertilization “Medical Research”.In a sample of normal sperm 
are observed abnormal forms of spermatozoa or spermatozoa with low or not at all mobility. 
However, the percentage of appearance of these forms of spermatozoa is low and the fertility of 
the man is not affected. The percentage of these forms rises when the sample is from subfertile 
men. The samples that have been studied in our study were from subfertile men who gave sperm 
in order to be used in “in vitro” fertilization. The sperm have been inflicted in check test of sperm 
motility with the technique of swim-up in percoll (technique of percoll tensity gradient 
centrifugation). The spermatozoa with normal motility were used by the laboratory for in vitro 
fertilization, while the spermatozoa of low motility were used for this study.   
The tissue was fixated at first with a 2% solution of glutaric aldehyde and secondly with a 2% 
water solution of tetraoxid Osmium. The embedding of the sample was done using resin. The 
blocks were cut into extremely thin sections by the use of an ultramicrotome Sorvall MT-2. The 
sections were stained twice with uranyl acetate and lead citrate. The sections were observed and 
photographs were taken with the use of Transmission Electron Microscope (Philips EM300). 
 The abnormalities that were mainly observed are located in the formation of the tail, the right 
organization of axonema as far as it concerns the fibrous sheath and the organization of 
mitoxondria. Moreover, were observed abnormalities of the head (not satisfied condensation of the 
nuclear chromatin, not appropriate formation of acrosome, redundancy of cytoplasm and more) 
and spermatozoa that their formation was far away from the normal one. These formations are 
made from a big mass of cytoplasm that contains a lot of tails which are not complete or contain 
one tail that circle the cell from the inside of the cytoplasmic membrane. Finally, they were 
observed ancestral forms of spermatozoa, these forms are called spermatogonia and they are the 
ones with which spermatogenesis starts from and do not normally exist in sperm that comes from 
ejaculation which contains mature spermatozoa. 
 
(* equal participation)  
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Μαργέτης Ι.Π., Αντωνέλου Χ.Μ., Παπασιδέρη Σ.Ι., και Λ.Χ. Mαργαρίτης 
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Το οξειδωτικό stress διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην παθογένεια και εξέλιξη ενός 
αριθµού ασθενειών στον άνθρωπο και πιθανόν συµµετέχει σε διαδικασίες σήµανσης και 
απόσυρσης των γηρασµένων φυσιολογικών ερυθροκυττάρων από την κυκλοφορία. Τα 
ερυθροειδή κύτταρα συχνά φέρουν γενετικές βλάβες που προκαλούν αιµολυτικές αναιµίες 
όπως η µεσογειακή αναιµία και η κληρονοµική σφαιροκυττάρωση (HS), καθώς και επίκτητες 
βλάβες που ευθύνονται για µικροαγγειοπάθειες όπως η διαβητική αµφιβληστροειδοπάθεια. 
Στη µελέτη αυτή ελέχθηκαν οι ερυθροκυτταρικές µεµβράνες ως προς τα επίπεδα οξείδωσης 
των πρωτεϊνικών συστατικών τους. Ως αξιόπιστος δείκτης πρωτεϊνικής οξείδωσης 
χρησιµοποιήθηκε η παρουσία καρβονυλικών οµάδων στις πλευρικές αλυσίδες των πρωτεϊνών, 
η οποία έχει αποδειχθεί ότι συµβαίνει σε συνθήκες οξειδωτικού stress. To πειραµατικό υλικό 
αφορούσε σε µια οµάδα από άτοµα-φορείς των προαναφερόµενων νόσων και µια οµάδα 
υγιών ατόµων. Σε αποµονωµένες ερυθροκυτταρικές µεµβράνες έγινε SDS-PAGE 
ηλεκτροφόρηση σε συνδυασµό µε ανοσοαποτύπωµα Western, οπότε υπολογίστηκαν τα 
ποσοστά των καρβονυλικών οµάδων των µεµβρανικών πρωτεϊνών µετά από επίδραση µε 
DNPH (2,4-Dinitrophenylhydrazine). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η πλειονότητα των 
µεµβρανών που προήλθαν από ασθενείς φέρει υψηλότερα ποσοστά καρβονυλικών οµάδων σε 
σκελετικές και διαµεµβρανικές πρωτεΐνες σε σχέση µε τις µεµβράνες υγιών ατόµων. Τα 
γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τις ενδείξεις για αυξηµένο οξειδωτικό stress της 
ερυθροκυτταρικής µεµβράνης ειδικότερα στην περίπτωση της HS, όπως είχε δειχθεί και σε 
προηγούµενες µελέτες µας, αναδεικνύοντας τις οξειδωτικές βλάβες της µεµβράνης ως έναν 
σηµαντικό παράγοντα της παθοφυσιολογίας των ερυθροκυττάρων.  
 
 
Η µελέτη αυτή χρηµατοδοτήθηκε από το “Eµπειρίκειο Ίδρυµα” και τον Ειδικό 
Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του Παν/µίου Αθηνών προς την Ι.Σ.  Παπασιδέρη. 
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Oxidative stress plays an important role in the etiology and progression of a number of 
human diseases and probably participates in aged red blood cells signaling pathways and 
their removal from peripheral circulation. Many congenital defects of the erythroid cells 
are responsible for hemolytic anemias, such as thalassemia and hereditary spherocytosis 
(HS), while another group of acquired defects underlies microangiopathies like diabetic 
retinopathy. In the present study, the levels of the red blood cell membrane proteins 
oxidosis were estimated. A reliable biomarker of oxidative protein modification was used, 
namely, the presence of carbonyl groups into the protein side chains,. The examined 
samples were taken from a group of defective and a group of healthy subjects. By 
performing SDS-PAGE electrophoresis and subsequent Western blot analysis, the levels of 
membrane protein carbonyl groups were measured, after their covalent reaction with 
DNPH (2,4-Dinitrophenylhydrazine). The results revealed that the majority of the red 
blood cell membrane samples derived from the group of patients was characterized by 
increased levels of carbonyl groups in both skeletal and transmembrane proteins, 
compared to the group of healthy subjects. This finding supports our previous results 
indicative of increased red blood cell membrane oxidative stress, especially in the case of 
HS and further point out the oxidative defects of the red blood cell membrane as a major 
factor of the erythrocyte pathophysiology. 
 
This study was supported by the “Empirikion Foundation” and the Special Account 
for Research Grants of the University of Athens to I. S. Papassideri.  
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Ο Μεσαιωνικός Κόσµος, οι σκοτεινοί αιώνες ….. µύθος ή πραγµατικότητα;  
Στη µελέτη µας εξετάσαµε τη χηµική δοµή τεσσάρων ανθρώπινων οστέινων δειγµάτων 
προσβεβληµένων από σύφιλη (Treponema pallidum). Τα δείγµατα προέρχονται από 
διαφορετικές µεσαιωνικές αρχαιολογικές θέσεις της Ουγγαρίας 
Για την ολική χηµική ανάλυση των δειγµάτων χρησιµοποιήσαµε laser ablation inductively 
coupled plasma spectroscopy (LA-ICP) και reverse phase high performance υγρή 
χρωµατογραφία (RP-HPLC) µε οπτική και µαζική σπεκτροµετρική ανίχνευση.  
Ο σκοπός αυτής της µελέτης ήταν να δώσουµε µια απάντηση στο ερώτηµα σχετικά µε την 
παρουσία της σύφιλης στο Μεσαίωνα.   
 
 

MEDICINE IN THE DARK AGES? CHEMICAL ANALYSIS OF 
SYPHILIS INFECTED BONES 

 
Laszlo Mark1, Antonia Marcsik2 

 

1Institute of Biochemistry and Medical Chemistry, University of Pecs, 12. Szigeti str. H- 
7624 Pecs, Hungary, Email: laszlo.mark@aok.pte.hu 

2Institute of Anthropology, University of Szeged 
 
The Medieval World, the ages of the darkness… myth or reality? 
In our study we examined the chemical structure of four Syphilis (Treponema pallidum) 
infected human remains from different Hungarian Medieval archaeological sites.  
We used laser ablation inductively coupled plasma spectroscopy (LA-ICP) and reverse 
phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) with optical and mass 
spectrometric detection for total chemical analyses of the samples. 
The aim of this study was to solute the question of the medicine of the Medieval Syphilis.. 
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Τα έντοµα διαθέτουν µηχανισµούς άµυνας έναντι των παθογόνων µικροοργανισµών, όπως 
κυτταροφαγία, εγκύστωση, σχηµατισµός οζιδίων, παραγωγή αντιµικροβιακών πεπτιδίων και 
ενζύµων που ρυθµίζουν την πήξη του αίµατος και τη µελανοποίηση. Κάποιες από αυτές τις 
διεργασίες φαίνεται να ελέγχονται από το σύστηµα ενεργοποίησης (πρωτεόλυση) της 
προφαινολοξειδάσης (proPO), που είναι ανάλογο µε το σύστηµα του συµπληρώµατος στα 
θηλαστικά. Το τελευταίο στάδιο της αλυσίδας των αντιδράσεων είναι η µετατροπή της proPO 
σε ενεργή φαινολοξειδάση (PO) µε πρωτεόλυση από τις πρωτεϊνάσες ενεργοποίησής της 
(PAPs).  
Στην εργασία αυτή, µελετήθηκε η συµµετοχή του συστήµατος της proPO στις διαδικασίες  
της κυτταροφαγίας και µελανοποίησης, στα αιµοκύτταρα της µύγας της Μεσογείου, κατά την 
απόκρισή τους στην παρουσία E. coli. 
Σε πρωτεϊνικά εκχυλίσµατα αιµοκυττάρων από προνύµφες του 3ου αναπτυξιακού σταδίου 
διαπιστώθηκε µε ανοσοκατακρήµνιση και ανοσοαποτύπωµα των ανοσοϊζηµάτων, η ύπαρξη 
των πρωτεϊνασών  PAP1, PAP2 και PAP3. Σε καλλιέργεια αιµοκυττάρων, παρουσία 
αναστολέων έκκρισης ή ΜΑΡ κινασών,  έγινε προσδιορισµός των εκκρινόµενων PAPs στο 
µέσο επώασης µε ELISA. ∆ιαπιστώθηκε ότι η έκκριση των PAPs ρυθµίζεται από τις ΜΑΡ 
κινάσες. Η ανάλυση καλλιεργειών αιµοκυττάρων µε κυτταροµετρία ροής έδειξε ότι η proPO 
και οι PAPs εµπλέκονται στην κυτταροφαγία ενώ µε φωτονικό µικροσκόπιο διαπιστώθηκε η 
συµµετοχή τους στη µελανοποίηση.  
Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα των πειραµάτων αυτών υποδηλώνουν ότι η E. coli 
προκαλεί έκκριση των PAPs από τα αιµοκύτταρα τουλάχιστον µέσω του σηµατοδοτικού 
µονοπατιού των MAP κινασών και ότι το σύστηµα ενεργοποίησης της proPO εµπλέκεται στην 
κυτταροφαγία και τη µελανοποίηση. 
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Insect defense mechanisms against invading pathogens consists of phagocytosis, 
encapsulation, nodule formation, synthesis of antimicrobial peptides and enzymes that 
regulate blood coagulation and melanization. Some of these processes seem to be 
regulated by the prophenoloxidase (proPO) activating system, which is analogous to the 
complement system in mammals. Prophenoloxidase-activating proteinases (PAPs) are 
responsible for the proteolytic cleavage of proPO and its conversion to active 
phenoloxidase (PO). 
In this study, we investigated the involvement of the prophenoloxidase system in 
phagocytosis and melanization, in Medfly hemocytes, in response to E. coli. 
Hemocytes from the 3rd instar larvae were isolated and the presence of the proteinases 
PAP1, PAP2 and PAP3 was identified in their crude extracts with immunoprecipitation and 
immunoblot analysis. Hemocytes were cultured in the presence of secretion or MAP 
kinases pathway inhibitors. The secreted PAPs were determined by ELISA in the cell free 
medium. It was shown that the secretion of PAPs is regulated by MAP kinases. Flow 
cytometry experiments revealed that proPO and PAPs participate in phagocytosis while 
their involvement in melanization was shown under optical microscope.  
Consequently, these results suggest that MAP kinases signaling pathway is involved in the 
secretion of PAPs from hemocytes, in response to E. coli and that the prophenoloxidase 
system participates in phagocytosis and melanization. 
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ΑΠΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΠΟ 
ΕΝ∆ΟΓΕΝΗ ΘΕΡΜΟΦΙΛΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ 

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΟΥ 
ΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΓΟΝΙ∆ΙΟ alkJ 
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Η χρήση θερµόφιλων βακτηριακών στελεχών για τη βιοαποικοδόµηση αλκανίων µεγάλου 
Μοριακού Βάρους παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον εξαιτίας της αυξηµένης διαλυτότητας 
των υδρογονανθράκων σε υψηλές θερµοκρασίες. Η αποικοδόµηση  αλκανιών από µεσόφιλα 
βακτήρια σε θερµοκρασίες 25 – 28 οC, έχει µελετηθεί εκτενώς σε αντίθεση µε τους 
µηχανισµούς αποικοδόµησης των θερµόφιλων βακτηριών. Οι θερµόφιλοι µικροοργανισµοί 
είναι ανθεκτικότεροι στην αποδιάταξη και παρουσιάζουν υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης. Στην 
παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε η ανίχνευση του γονιδίου alkJ σε 150 θερµόφιλα 
βακτήρια τα οποία αποµονώθηκαν από διαφορετικές οικοθέσεις του ηφαιστειακού 
συµπλέγµατος της Σαντορίνης. Το γονίδιο alkJ κωδικοποιεί µια αφυδρογονάση των 
αλειφατικών αλκοολών η οποία αποτελεί ένα ένζυµο κλειδί στο µεταβολισµό των αλκανίων σε 
βακτήρια που ανήκουν στο γένος Pseudomonas.  Το γονίδιο alkJ εντοπίστηκε σε 10 
θερµόφιλα βακτήρια τα οποία παρουσιάζουν φυλογενετική συγγένεια µε στελέχη που 
ανήκουν στα είδη Bacillus και Geobacillus, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα ανάλυσης 
αλληλουχίας του γονιδίου 16S rRNA. Τα στελέχη που φέρουν το γονίδιο alkJ, είχαν την 
ικανότητα να αποικοδοµούν µεγαλοµοριακούς υδρογονάνθρακες του αργού πετρελαίου. Τα 
αποτελέσµατα υποδηλώνουν ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο για τα θερµόφιλα βακτήρια µε 
ικανότητα αποικοδόµησης, αφού υπάρχει η δυνατότητα χρησιµοποίησής τους στη 
βιοεξυγίανση επιβαρυµένων περιοχών και στο βιολογικό καθαρισµό της πετροχηµικής 
βιοµηχανίας. 
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The use of thermophiles for biodegradation of long chain alkanes is of interest as 
bioavailability of hydrocarbons at high temperatures is enhanced due to solubility increase. 
Degradation of long chain alkanes by mesophiles at temperatures between 25 oC and 28 
oC has been extensively studied in contrast with biodegradation pathways in thermophiles 
that are not yet well characterized .  It is recognized that enzymes from thermophiles are 
more resistant to physical and chemical denaturation, while another advantage of using 
thermophiles in bioremediation processes would be faster growth rates. 
In this study we used an alkJ gene probe to detect the presence of a wide-range 
distribution gene of Pseudomonas hydrocarbon catabolism in the thermophilic isolates. 
AlkJ gene encodes a major alkane hydroxylase, with homologues in different species, 
necessary for Pseudomonas growth on petroleum hydrocarbons. One hundred fifty 
different thermophilic bacteria isolated from volcanic habitats were screened for detection   
of the alkJ gene. Alkane hydroxylase alkJ gene was detected in 10 of them by PCR and 
DNA-DNA hybridization. Strain typing performed by sequencing of a region of the 16s 
rRNA gene, identified the isolates carrying the alkJ gene as Bacillus and Geobacillus 
strains. Isolates found to be carrying the alkJ gene were further examined for their ability 
to degrade long chain crude oil alkanes. Results indicate that indigenous thermophilic 
hydrocarbon degraders are of special significance as they could be efficiently used for 
bioremediation of oil-polluted desert soils and composting process.   
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Τα τελευταία χρόνια παράλληλα µε την µελέτη της επίδρασης µαγνητικού πεδίου, της κινητής 
κυρίως τηλεφωνίας σε ζωντανούς οργανισµούς, εξετάζεται και η δυνατότητα χρήσης 
µαγνητικών πεδίων για ιατρικούς σκοπούς. Στην παρούσα µελέτη εξετάσθηκε η επίδραση 
µαγνητικού πεδίου φάσµατος συχνοτήτων: 0,3 – 250 ΜΗz, έντασης 125 Gauss, παλµικής 
εκποµπής 50 µsec, στην ανάπλαση δέρµατος νεοσσών κότας. Από την κάτω πλευρά της µίας 
πτέρυγας νεοσσών ηλικίας 3 εβδοµάδων αφαιρέθηκε τµήµα δέρµατος (1x0,8) cm2. Οι 
νεοσσοί χωρίστηκαν σε δύο οµάδες των δέκα ατόµων. Τα άτοµα της µίας οµάδας (οµάδα Ρ) 
υπoβάλονταν στην επίδραση του πεδίου για 10 λεπτά την ηµέρα και τα άτοµα της άλλης 
οµάδας (οµάδα C) χρησίµευσαν ως µάρτυρες. Τα τραύµατα και των δύο οµάδων που δεν 
υπέστησαν καµµία φαρµακευτική αγωγή ελέγχονταν καθηµερινά µακροσκοπικά και 
φωτογραφίζονταν.  Παράλληλα, σε συγκεκριµένες ηµέρες λαµβάνονταν µικρό τµήµα από το 
αναγεννώµενο δέρµα, για ιστολογική επεξεργασία και παρατήρηση στο Φωτονικό 
Μικροσκόπιο.  Η διαδικασία αυτή γίνονταν µέχρι την πλήρη αποκατάσταση του τραύµατος.  
∆ιαπιστώθηκε ότι στα άτοµα που υπέστησαν την επίδραση του πεδίου η επούλωση του 
τραύµατος έγινε γρηγορότερα σε σχέση µε τα άτοµα µάρτυρες. Συγκεκριµένα η εικόνα της 
ανάπλασης δέρµατος κατά την έκτη ηµέρα των µαρτύρων έµοιαζε µε την εικόνα που 
ενεφάνιζαν τα εκτεθειµένα στο πεδίο κατά την τρίτη ηµέρα, και της δωδεκάτης µε την έκτη 
αντίστοιχα. Η γρηγορότερη ανάπλαση ήταν αποτέλεσµα έντονης παραγωγής κυττάρων 
(αυξηµένος αριθµός µιτωτικών διαιρέσεων) που ακολούθως συνοδεύτηκε µε έντονη 
κερατινοποίηση και απολέπιση. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης του δέρµατος δεν 
παρατηρήθηκε καµµία µορφολογική διαφορά µεταξύ δέρµατος µαρτύρων και εκτεθειµένων 
στο πεδίο ούτε και στον ρυθµό των κυτταρικών διαιρέσεων, παρ’ όλο που εξακολούθησαν να 
εκτίθενται στο πεδίο. Μερικά άτοµα εκτράφηκαν µέχρι την ηλικία των 8 µηνών χωρίς να 
παρατηρηθεί καµµία διαφορά στην ανάπτυξή τους, στη συµπεριφορά τους και στα φυλετικά 
τους γνωρίσµατα. 
 
Η µελέτη χρηµατοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας 
Πανεπιστηµίου Αθηνών.  
 
Ευχαριστούµε τον  Καθηγητή ∆ρ. Παναγιώτη Παππά για την ευγενική παραχώρηση 
της συσκευής.  Η συσκευή PAPIMI έχει Ιατρική Έγκριση CE0120 για Μαγνητοθεραπεία 
για τις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Οργανισµό Πιστοποίησης SGS 
UK και GOSSTANDART Medical Approval. 
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INFLUENCE OF MAGNETIC FIELD ON CHICKEN SKIN REPAIR 
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During the last years along with the study of the influence of magnetic fields, mainly of 
mobile telephones on living organisms, is also examined the ability to use magnetic fields 
for medical applications. In the present study was examined the influence on chicken skin 
repair of a magnetic field in the frequency range 0.3 – 250 MHz, with an intensity of 125 
Gauss. There was removed a segment of skin sized (1x0,8) cm2  from the underside area 
of the one wing of 3 weeks old chickens. The chickens were separated into two groups of 
ten. The chickens of the first group (group P) were exposed to the influence of the 
magnetic field for 10 minutes per day and the chickens of the second group (group C) 
were used as witnesses. The wounds which did not undergo any pharmaceutical 
treatment were checked macroscopically and photographed daily.  In parallel, in a certain 
number of days a small sample of the regenerative skin were taken for histological 
preparation and observation in the photonic microscope.  This procedure was repeated 
until the complete wound healing. 
It was established that for the individuals that were exposed to the influence of the field 
the wound healed faster than the witnesses’. Specifically, the witnesses’ image of skin 
repair on the sixth day resembled the image of the chickens exposed to the field on the 
third day, and of the twelfth to that of the sixth day respectively. The faster skin repair 
was a result of intense cell production (increased number of mitotic divisions) that was 
followingly accompanied by intense keratinization and flaking off from skin surface. After 
the completion of skin repair there was not observed any morphological difference 
between the skin of the witnesses and the individuals exposed to the field, nor in the 
number of cell divisions, even though they continued being exposed to the field. Some 
individuals were bred to the age of 8 months without observing any difference neither in 
their growth, nor in their behavior, nor in their sexual characteristics.  The experiment was 
repeated three times and the results found in all cases identical. 
 
We would like to thank Professor Papas for the gratuitous supply of the magnetic 
field device. 
 
The present study was supported by the Special Account for Research Grants of 
Athens University.  
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Σκοπός: Η διαταραχή στην έκφραση γονιδίων του κυτταρικού κύκλου σχετίζεται άµεσα µε τη 
δηµιουργία καρκίνου. Σε αυτή τη µελέτη αναλύσαµε τη διαφορική έκφραση γονιδίων 
σχετιζοµένων µε την απόπτωση (p53, γονίδια οικογένειας bcl-2) και του ογκογονιδίου c-myc 
σε δείγµατα ασθενών µε υπερπλασία και καρκίνο του προστάτη. 
Υλικά: 66 δείγµατα ασθενών µε υπερπλασία και 81 µε  καρκίνο του προστάτη.  
Μέθοδοι: Η µοριακή ανάλυση της έκφρασης των γονιδίων πραγµατοποιήθηκε µε τις 
µεθόδους RT-PCR και M-PCR, η στατιστική επεξεργασία µε τις µεθόδους  x2 Pearson’s και 
Fischer exact test. 
Αποτελέσµατα : Στην υπερπλασία, τα ποσοστά έκφρασης των γονιδίων ήταν p53 16.7% 
(11/66), bcl-2 37.9% (25/66), bax 13.6% (9/66), bad 45.5% (30/66), bag-1 9.1% (6/66), bim 
4.5% (3/66), c-myc 7.6% (5/66)  ενώ στο 25.8% (17/66) των δειγµάτων δεν εκφράστηκε 
κανένα από τα υπο έλεγχο γονίδια. 
Στον καρκίνο του προστάτη, τα ποσοστά έκφρασης των γονιδίων ήταν p53 19.8% (16/81), 
bcl-2 18.5% (15/81), bax 11.1%  (9/81), bad 11.1% (9/81), bag-1 23.5% (19/81), bim 8.6% (7/81), 
c-myc 27.2%  (22/81) ενώ στο 49.4 % (40/81) των δειγµάτων δεν εκφράστηκε κανένα από 
τα υπο έλεγχο γονίδια.. 
Συµπεράσµατα: Παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά στην έκφραση των γονιδίων 
bcl-2, bag-1 και bad. Περαιτέρω µελέτες µε τη χρήση και άλλων τεχνικών ποσοτικοποίησης 
(ανοσοιστοχηµεία , Real-Time PCR) είναι απαραίτητες για την αποσαφήνιση του ρόλου και 
της σπουδαιότητας των γονιδίων αυτών στον καρκίνο του προστάτη.  
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Aim: Deregulated proliferation is one of the main events in neoplastic transformation. 
Prostate cancer progression has been largely related to a number of genes abnormality 
that affect molecules involved in the regulation of apoptotic pathways. This study focuses 
on the analysis of differential expression of genes related to apoptosis (p53, bcl-2, bad, 
bax, bag-1, bim) and the c-myc oncogene in benign and malignant tissue biopsies.     
Materials: We collected samples from 66 patients with benign prostate hyperplasia 
(BPH) and 81 from patients with prostate cancer (PCa) 
Methods: The expression of the above genes was examined by RT-PCR and M-PCR using 
specific primers. Statistical analysis was performed using x2 Pearson’s and Fischer exact 
test. 
Results: Hyperplasia : p53 16.7% (11/66), bcl-2 37.9% (25/66), bax 13.6% (9/66), bad 45.5% 
(30/66), bag-1 9.1% (6/66), bim 4.5% (3/66), c-myc 7.6% (5/66)  and in 25.8% (17/66) 
showed no expression. 
Prostate cancer : p53 19.8% (16/81), bcl-2 18.5% (15/81), bax 11.1%  (9/81), bad 11.1% (9/81), 
bag-1 23.5% (19/81), bim 8.6% (7/81), c-myc 27.2%  (22/81) and in  49.4 % (40/81)  
showed no expression. 
Conclusions: Our results indicate that bcl-2, bag-1 and bad genes expression varies 
significantly between BPH and PCa. Ongoing studies using immunostaining and real-time 
PCR will determine the differential expression of these genes to further define their role in 
the development of prostate tumorigenesis.  
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Τα βαρέα µέταλλα είναι τοξικές ουσίες και συµπεριλαµβάνονται µεταξύ των κυριότερων 
ρυπαντών του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το κάδµιο αντιπροσωπεύει έναν από αυτούς. 
Έκθεση των κυττάρων του πεπτικού αδένα του Μytilus galloprovincialis σε αυξανόµενες 
συγκεντρώσεις Cd, προκάλεσαν αύξηση στην ενσωµάτωση [3Η] θυµιδίνης. Στη συνέχεια 
επώαση των κυττάρων του πεπτικού αδένα µε τον φωρβολεστέρα PMA προκάλεσε επίσης 
σηµαντική αύξηση στην ενσωµάτωση θυµιδίνης. Παρόµοια αποτελέσµατα έδειξε η επώαση 
των κυττάρων µε dibutyrylcAMP. Αντίθετα, επώαση µε τον αναστολέα της αντλίας 
ανταλλαγής ιόντων Na+/H+, αµιλορίδιο µαζί µε Cd, προκάλεσε αντίθετα αποτελέσµατα απ’ 
αυτά του καδµίου. Όµοια αναστολή της δράσης του καδµίου έδειξε η επώαση των κυττάρων 
µε τον ανταγωνιστή των β-αδρενεργικών υποδοχέων, προπρανολόλη. Τα αποτελέσµατα 
έδειξαν ότι έκθεση σε Cd, επάγει σηµαντικά τη σύνθεση DNA, όπως κρίνεται από την 
αύξηση της ενσωµάτωσης της [3Η] θυµιδίνης σε κύτταρα πεπτικού αδένα του Mytilus 
galloprovincialis. Επίσης τα πρώτα αποτελέσµατα έδειξαν ότι  πιθανά αυτή η απόκριση  είναι 
αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης του Cd µε τους β-αδρενεργικούς υποδοχείς και πιθανοί 
ρυθµιστές είναι η αντλία ανταλλαγής ιόντων Na+/H+, η PKC και το cAMP. 
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Cd INDUCES DNA SYNTHESIS IN DIGESTIVE GLAND CELLS OF 

Mytilus galloprovincialis 
 

A. Mixafendi & M. Kaloyianni 
 

Laboratory of Animal Physiology, Zoology  Department, School  of Biology, Aristotle 
University of Thessaloniki, 54124 

 
Heavy metals are ranked as highly toxic substances and are among the major 
contaminants of the marine environment. Cadmium represents one of the major aquatic 
pollutants. Exposure to various Cd concentrations of digestive gland cells of Mytilus 
galloprovincialis caused a significant increase of [3Η]- thymidine incorporation. Incubation 
with the phorbol ester PMA also caused an increase of [3Η] thymidine incorporation. 
Similar results obtained after dibutyrylcAMP effect on digestive gland cells. On the 
contrary, incubation with the inhibitor of Na+/H+ exchanger amiloride, reversed Cd effect. 
Similar reversal of Cd effect was observed after incubation with propranolole, the 
antagonist of β-adrenergic receptors. The results showed that exposure of digestive gland 
cells to Cd significantly increased DNA synthesis, as judged from [3Η] thymidine 
incorporation. In addition our first results revealed that the observed response is possibly 
due to Cd interaction with β-adrenergic receptors with possible mediators Na+/H+ 
exchanger, protein kinase C and cAMP. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΡΑΝΙΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ 
∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ: Ποσοτική 

σύγκριση Επιγενετικών µη-µετρήσιµων χαρακτηριστικών  
 

Μιχαλίτση Ε.1, Χασιακού Α.2, ∆ρετάκη Ο.1 και Σ.Κ. Μανώλης1 
 

1Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη, 157 84, Αθήνα. Ε-mail: smanol@biol.uoa.gr 

2 Τοµέας Αρχαιολογίας, Τµήµα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη, 157 84, Αθήνα. 

 
Η ερµηνεία της ποικιλοµορφίας των µορφολογικών κρανιακών χαρακτηριστικών, 
συµπεριλαµβανοµένων και των µη-µετρήσιµων χαρακτηριστικών καθώς και οι σχέσεις µεταξύ 
των ανθρώπινων πληθυσµών εξαρτώνται από το αν υπήρξε µια µακροχρόνια τοπική 
προσαρµογή ή αν έχει δράσει η γενετική παρέκκλιση. Πιο συγκεκριµένα, η ποικιλοµορφία 
µεταξύ των πληθυσµών µπορεί: α) να είναι ένα προσαρµοστικό αποτέλεσµα σε τοπικό 
επίπεδο και β) οι παρατηρούµενες διαφορές να δείχνουν διαφορετικό γενετικό υπόβαθρο 
(κάτω από µικροεξελικτικό πλαίσιο) και συνεπώς µπορεί να δηµιούργησαν ποικιλοµορφία στη 
διάρκεια της εξελικτικής πληθυσµιακής ιστορίας. 
Στην παρούσα εργασία αναλύθηκε η κρανιακή ποικιλοµορφία διάφορων αρχαίων ελληνικών 
πληθυσµών, χρησιµοποιώντας επτά επιγενετικά µη-µετρήσιµα χαρακτηριστικά. Τα επιγενετικά 
χαρακτηριστικά που καταγράφηκαν είναι: Βρεγµατικό οστό, Οστάριο στο Λάµδα, Λαµδοειδή 
οστάρια, Οστάριο στο αστέριο, Βρεγµατικό τρήµα, Υπερκόγχιο τρήµα και ο Μετωπισµός. 
Η καταγραφή αφορά στην αµφίπλευρη παρουσία ή απουσία του χαρακτηριστικού  
(εξαιρείται το Οστάριο στο Λάµδα και ο Μετωπισµός). Τα πληθυσµιακά δείγµατα 
προέρχονται από διάφορες γεωγραφικές περιοχές (Αττική, Μεσσηνία, Βοιωτία, Κέρκυρα, 
Έδεσσα) και χρονολογούνται σε διαφορετικές εποχές (Εποχή Χαλκού, Κλασική, Ελληνιστική 
και Μεσαιωνική εποχή). Συγκρίθηκαν και αξιολογήθηκαν οι κατανοµές των επτά αυτών 
χαρακτηριστικών, για κάθε πληθυσµό. Η παρατηρούµενη ποικιλοµορφία, θα µπορούσε να 
εξηγηθεί ως αποτέλεσµα των µικροεξελικτικών διαδικασιών (π.χ. γενετική παρέκκλιση), αν και 
υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα του διαφορετικού γενετικού υπόβαθρου λόγω της εισβολής 
πληθυσµιακών οµάδων σε διάφορες χρονικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας. 
  
 
Η εργασία αυτή επιχορηγήθηκε από το Πρόγραµµα «Καποδίστριας» του Ειδικού 
Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. 
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STUDY OF THE CRANIAL VARIATION IN PREHISTORIC AND 
HISTORIC POPULATION SAMPLES: Quantitative comparison of non-

metric traits 
 

Michalitsi E.1, Chassiacou A.2, Dretaki O.1,  & S.K. Manolis1 
1Dept of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, National & Kapodistrian 

University of Athens, Panepistimiopolis 15784, Athens-Greece, E-mail: smanol@.biol.uoa.gr 
2Department of Archaeology, Faculty of History & Archaeology, National & Kapodistrian 

University of Athens, Panepistimiopolis 15784, Athens-Greece 
 

The interpretation of diversity of morphological cranial characteristics, also included non -
metric traits, as well as the relationships between the human populations depend upon 
whether existed, a long-lasting local adaptation or if has acted the genetic drift. More 
concretely, the diversity between the populations a) can be an adaptive result in local 
level and b) the observed differences of showing different genetic background (under 
microevolutionary frame) and consequently they created diversity during the evolutionary 
demographic history. 
In the present work was analyzed the cranial diversity of various ancient Greek 
populations, using seven non-metric traits. The epigenetic traits that were recorded are: 
Bregmatic ossicle, Ossicle at Lambda, Lambdoid ossicles, Ossicle at asterion, Parietal 
foramen, Supraorbital foramen and Metopism. Recording concerns in the bilateral 
presence or absence of the trait (Ossicle at Lambda and Metopism are excluded). The 
population samples emanate from various geographic regions (Attica, Messinia, Viotia, 
Corfu, Edessa) and are dated in different eras (Bronze Age, Classical and Hellenistic 
times, Medieval period. Were compared and evaluated the distributions of these seven 
characteristics, for each population. The observed diversity, could explain itself as result of 
microevolutionary processes (eg genetic drift), even if exists always the probability of 
different genetic background because the invasion of various populations in different time 
periods of the Greek history.  
 
 
This study was funded by the Special Research Account of the National & 
Kapodistrian University of Athens. 
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ΒΙΟΣΥΝΘΕΣΗ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΟ∆ΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 
ΘΕΡΜΟΦΙΛΟ ΜΥΚΗΤΑ Sporotrichum thermophile   ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΕ  ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΛΚΑΝΙΩΝ 

 
Μουκούλη Μ.1,2, Π. Καταπόδης1, ∆.Γ. Χατζηνικολάου2, Α.∆. Καραγκούνη2,  

Π. Χριστακόπουλος1 
 

1Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, ΕΜΠ 
2Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, 

15781 Αθήνα 
 
Η παραγωγή µικροβιακών επιφανειοδραστικών ουσιών κατά τη ζύµωση αλκανίων και 
σακχάρων παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον λόγω της βιοαποικοδοµησιµότητάς τους 
καθώς και της µικρής τοξικότητας που εµφανίζουν  [1]. 
Κατά την ανάπτυξη του θερµόφιλου µύκητα Sporotrichum thermophile σε θρεπτικά µέσα µε 
υψηλή συγκέντρωση αλκανίων, όπως επτάνιο, οκτάνιο, ενεάνιο και δεκάνιο, παρατηρήθηκε η 
βιοσύνθεση ουσιών µε επιφανειοδραστικές ιδιότητες. Οι µέγιστες τιµές κυτταρικής ανάπτυξης 
(11 g DCW/l) και παραγωγής βιοεπιφανειοδραστικών ουσιών (ποσοστό γαλακτωµατοποίησης 
65%, όπως µετρήθηκε µε εφαρµογή της µεθόδου των Neufeld και Zajic [2]) ελήφθησαν 
κατά την ανάπτυξη του µύκητα σε σακχαρόζη (20 g /l) και εκχύλισµα ζύµης (10 g /l) ως 
πηγές άνθρακα και αζώτου αντίστοιχα, παρουσία 20% (ο/ο) επτανίου. Οι τιµές αυτές 
επιτεύχθηκαν στην υψηλότερη χρησιµοποιηθείσα συγκέντρωση αλκανίου. Επίσης, µελετήθηκε 
ο µηχανισµός προσαρµογής του µύκητα στο επτάνιο. Η ανάλυση των λιπιδίων της κυτταρικής 
µεµβράνης έδειξε υψηλό ποσοστό κορεσµένων λιπιδίων γεγονός που σχετίζεται µε τη χαµηλή 
διαπερατότητα  της κυτταρικής µεµβράνης.  
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BIOSYNTHESIS OF BIOSURFACTANTS BY  
Sporotrichum thermophile DURING SUBMERGED BATCH 

CULTIVATION IN HIGH ALKANE MEDIA 
 

Moukouli Μ.1,2, P. Katapodis1, D.G. Hatzinikolaou2, A.D. Karagouni2,  
P. Christakopoulos 

 
1Biotechnology Laboratory, School of Chemical Engineering, National Technological 

University of Athens. 
2Department of Botany, Faculty of Biology, National and Kapodistrian University of 

Athens, 157 81 Athens, Greece. 
 
Production of microbial biosurfactants through fermentation of n-alkanes and sugars as 
carbon sources was generated considerable interest because of biodegradability and low 
toxicity [1]. 
Biosynthesis of biosurfactants was observed during growth of the thermophylic fungus 
Sporotrichum thermophile on media containing high n-alkanes concentrations. Different n-
alkanes were used such as heptane, octane, nonane and decane.  
Maximum (11 g DCW/l) values of cell growth and biosurfactant production (65% 
emulsification rate according to the Neufeld and Zajic method [2]) were obtained during 
growth on 20 g sucrose/l and 10 g yeast extract/l as the primary carbon and nitrogen 
sources, respectively in the presence of 20% (v/v) heptane and were related to the 
highest alkane concentration.  
The alkane adaptation mechanism of S. thermophile was investigated and fatty acids 
analysis of the membrane lipids showed a relatively high percentage of saturated lipids, 
which is known to be associated with low membrane fluidity. 
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MΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, MΕΓΑΛΟΙ ΡΟΛΟΙ: 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΛΑΓΚΤΟΥ 

ΣΕ Υ∆ΑΤΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ EΛΛΑ∆ΑΣ 
 

Mουστάκα-Γούνη Μ. ● 
 

Τοµέας Βοτανικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 109, 541 24, 
Θεσσαλονίκη (email: mmustaka@bio.auth.gr) 

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται ορισµένα πρόσφατα αποτελέσµατα από την έρευνα του 
πλαγκτού σε ανθρωπογενώς εύτροφα υδάτινα συστήµατα της Eλλάδας. H επιλογή έγινε µε 
βάση τη γενικότερη οικολογική σηµασία και αξία τους σε ότι αφορά στη βασική γνώση για 
την αποκατάσταση της οικολογικής ποιότητας του νερού. Tα παραδείγµατα που 
παρουσιάζονται περιλαµβάνουν κύκλους ζωής και στρατηγικές ειδών φυτοπλαγκτού, δυναµική 
πληθυσµών και λειτουργικών οµάδων πλαγκτού, καθώς και οικολογικά χαρακτηριστικά σε 
επίπεδο βιοκοινότητας και οικοσυστήµατος. O κύκλος ζωής του γνωστού τοξικού 
πρυµνεσιοφύκους Prymnesium parvum κατά τη διάρκεια άνθισης (1500x106 cells L-1) που 
συνέπεσε µε µαζικό θάνατο πουλιών και ψαριών στη Λίµνη Kορώνεια το Σεπτέµβριο 2004 
έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρουσιάζεται η διαδοχή του φυτοπλαγκτού στη Λίµνη Kαστοριά, 
όπου δύο στάδια ισορροπίας κυανοβακτηρίων έχουν µεγάλη διάρκεια και ερµηνεύονται από 
τις χαρακτηριστικές στρατηγικές των ειδών που συµµετέχουν (Limnothrix redekei, 
Cylindrospermopsis raciborskii και Microcystis aeruginosa). Σε επίπεδο οικοσυστήµατος τα 
παραδείγµατα περιλαµβάνουν τη δοµή και λειτουργία του µικροβιακού τροφικού πλέγµατος 
στον Όρµο της Θεσσαλονίκης και στη Λίµνη Kαστοριά. Στον Όρµο της Θεσσαλονίκης τα 
ετερότροφα βακτήρια µετατρέπουν ένα µεγάλο µέρος του αυτόχθονου πρωτογενώς 
παραγόµενου οργανικού υλικού σε βακτηριακή βιοµάζα. Στη Λίµνη Kαστοριά, η οποία έχει 
ιστορία σε τοξικές ανθίσεις κυανοβακτηρίων, οι προκαρυωτικοί οργανισµοί έχουν ρόλο κλειδί 
για το σύστηµα. Tα ετερότροφα βακτήρια κυριαρχούσαν στη δεξαµενή άνθρακα των 
ετερότροφων οργανισµών του πλαγκτού (>50%) ανεξαρτήτως του µεγέθους της δεξαµενής 
άνθρακα των πρωτογενών παραγωγών. Ωστόσο, ο µικροβιακός βρόγχος παρατηρήθηκε 
ασθενής στη λίµνη εξαιτίας της αρνητικής επίδρασης τοξικών ανθίσεων κυανοβακτηρίων στα 
ετερότροφα νανοµαστιγωτά και βλεφαριδωτά του µικροβιακού βρόγχου. H µελέτη του 
πλαγκτικού τροφικού πλέγµατος στη Λίµνη Kορώνεια, που δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί, 
αναµένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  
 

                                                 
● Προσκεκληµένη οµιλήτρια 
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SMALL ORGANISMS, LARGE ROLES: EXAMPLES OF PLANKTON 
STUDIES IN GREEK AQUATIC SYSTEMS 

 
Moustaka-Gouni M. ● 

 
Department of Botany, Aristotle University of Thessaloniki, P.O. Box 109, 541 24, 

Thessaloniki (email: mmustaka@bio.auth.gr) 
 
This is a selected account of our recent research on plankton ecology in anthropogenically 
eutrophic marine and freshwater systems. The examples have been chosen for their 
general ecological importance and their significance concerning the needed measures to 
restore water quality. They range from phytoplankters life cycles and strategies over 
interactions between populations and functional groups to community and ecosystem 
ecology. The life cycle of the known toxic prymnesiophyte Prymnesium parvum during its 
exterme bloom (1500x106 cells L-1) coinciding with bird and fish kill in Lake Koronia 
(September 2004) is examined. Population and community level studies are represented 
by phytoplankton species succession in Lake Kastoria, where cyanobacteria steady-states 
(Limnothrix redekei, Cylindrospermopsis raciborskii and Microcystis aeruginosa) persisted 
for months as the result of species specific abilities. Ecosystem level studies are 
represented by microbial food web structure and function in Thessaloniki Bay and Lake 
Kastoria. In Thessaloniki Bay, heterotrophic bacteria convert large amounts of organic 
matter originating from high primary production into bacterial biomass constituting an 
important food source for heterotrophic nanoflagellates, ciliates and higher trophic levels. 
In Lake Kastoria, with a history of toxic cyanobacterial blooms, prokaryotes played a key 
role in the ecosystem. Heterotrophic bacteria had a dominant role in the heterotrophic 
compartment of the plankton carbon pool (>50%) regardless of the size of autotrophic 
carbon pool. However, the microbial food web was weak in the lake because the 
heterotrophic nanoflagellates and ciliates had been negatively influenced by the presence 
of toxic cyanobacterial blooms. The study of plankton food web in lake Koronia is still 
undergoing. The bacterial, phytoplankton and protozooplankton densities are among the 
highest ones recorded in natural systems.  
 

                                                 
● Invited speaker 
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ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ HER-2/neu ΟΓΚΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ 
 

Μπαξεβάνης Κ.Ν. ● 
 

Κέντρο Ανοσολογίας & Ανοσοθεραπείας του Καρκίνου, Νοσοκοµείο «Ο Αγιος Σάββας», 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 171, Αθήνα, 115 22. 

 
Κατά την τελευταία δεκαετία ανακαλύφθηκαν πολλά καρκινικά αντιγόνα, ανοσογονικές 
περιοχές των οποίων αναγνωρίζονται από Τ λεµφοκύτταρα. Αυτή η ανακάλυψη οδήγησε στην 
εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εφαρµογή πεπτιδικών εµβολίων για την ανοσοθεραπεία 
στον καρκίνο. Η HER-2/neu είναι µια γλυκοπρωτεΐνη µε µοριακό βάρος 185kDa η οποία 
υπερεκφράζεται σε µια πληθώρα τύπων καρκίνου συµπεριλαµβανοµένων εκείνων του µαστού, 
ωοθηκών, πνεύµονα, προστάτη και παχέος εντέρου. Επίσης πολλοί αντιγονικοί επίτοποι της 
HER-2/neu έχουν δειχθεί να αναγνωρίζονται από κυτταροτοξικά και βοηθητικά Τ 
λεµφοκύτταρα. Πολλοί εκ των ασθενών µε όγκους που υπερεκφράζουν την HER-2/neu 
ογκοπρωτεΐνη, παρουσιάζουν αυξηµένα ποσοστά Τ λεµφοκυττάρων στο περιφερικό τους αίµα 
µε ειδικότητα για HER-2/neu πεπτίδια. Υπάρχουν διάφορα in vitro και in vivo µοντέλα 
ανοσοθεραπείας HER-2/neu θετικών όγκων, στα οποία µεταξύ των άλλων συµπεριλαµβάνεται 
και ο εµβολιασµός δηλ. η ενεργή ανοσοποίηση, µέσω ανοσογονικών πεπτιδίων. Σε παρόµοιες 
µελέτες όµως που έγιναν σε κλινικές δοκιµές, τα αποτελέσµατα ήταν κατώτερα των 
αναµενόµενων, παρόλο που σε προηγούµενες in vitro µελέτες, ανθρώπινα Τ λεµφοκύτταρα 
δείχθηκαν να αναγνωρίζουν και να ενεργοποιούνται παρουσία HER-2/neu πεπτιδίων. Η HER-
2/neu επειδή εκφράζεται σε χαµηλά επίπεδα και σε υγιή ιστό θεωρείται «εαυτή» (self) 
πρωτεΐνη και σαν τέτοια ο οργανισµός έχει αναπτύξει ανοσολογική ανοχή εναντίον της. 
Γι’αυτόν τον λόγο πρόσφατες πειραµατικές διατάξεις χρησιµοποιώντας HER-2/neu πεπτιδικά 
ανάλογα αποσκοπούν στο «σπάσιµο» αυτής της ανοσολογικής ανοχής ώστε ο οργανισµός να 
είναι σε θέση να αναπτύξει εντονότερη και πιο αποτελεσµατική ανοσολογική απάντηση 
εναντίον καρκινικών κυττάρων που υπερεκφράζουν την HER-2/neu. Τέτοια πεπτιδικά 
ανάλογα αποτελούν τη µελλοντική ανοσοθεραπεία του καρκίνου υπό µορφή εµβολιασµού.  
 
 

                                                 
● Προσκεκληµένος οµιλητής 
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Baxevanis C.N. ● 
 

Cancer Immunology & Immunotherapy Center, Saint Savas Hospital, 171, Alexandras Av., 
Athens 115 22, Greece. 

 
During the last decade, a large number of tumor-associated antigens (TAA) have been 
identified which can be recognized by T cells. This has led to renewed interest in the use 
of active immunization as a modality for the treatment of cancer. HER-2/neu is a 185-
KDa receptor-like glycoprotein that is overexpressed by a variety of tumors including 
breast, ovarian, lung, prostate and colorectal carcinomas. Several immunogenic HER-2/neu 
peptides recognized by cytotoxic T lymphocytes (CTL) or helper T lymphocytes (TH) have 
been identified thus far. Patients with HER-2/neu over-expressing cancers exhibit 
increased frequencies of peripheral blood T cells recognizing immunogenic HER-2/neu 
peptides. Various protocols for generating T cell-mediated immune responses specific for 
HER-2/neu peptides have been examined in pre-clinical models or in clinical trials. 
Vaccination studies in animals utilizing HER-2/neu peptides have been successful in 
eliminating tumor growth. In humans, however, although immunological responses have 
been detected against the peptides used for vaccination, no clinical responses have been 
described. Because HER-2/neu is a self-antigen, functional immune responses against it 
may be limited through tolerance mechanisms. Therefore it would be interesting to 
determine whether abrogation of tolerance to HER-2/neu using appropriate adjuvants 
and/or peptide analogs may lead to the development of immune responses to HER-2/neu 
epitopes that can be of relevance to cancer immunotherapy. Vaccine preparations 
containing mixtures of HER-2/neu peptides and peptides from other tumor-related 
antigens might also enhance efficacy of therapeutic vaccination. 
 

                                                 
● Invited speaker 
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∆ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ NMR ΤΗΣ ΟΥΜΑΝΙΝΗΣ, ΕΝΟΣ 24-
ΠΕΠΤΙ∆ΙΟΥ ΜΕ ΝΕΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ 

ΤΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER 
 

Μπενάκη ∆.1, Ζήκος Χρ.2, Ευαγγέλου Α.2, Λιβανίου Ε.2, Βλάση Μ.1, Μικρός Εµ.,3 και 
Πελεκάνου Μ.1 

 
Ινστιτούτα 1Βιολογίας, και 2Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, ΕΚΕΦΕ 
"∆ηµόκριτος", 3 Φαρµακευτική Σχολή,  Τοµέας Φαρµακευτικής Χηµείας, Πανεπιστήµιο 

Αθηνών 
 
Η ουµανίνη είναι ένα γραµµικό πεπτίδιο µήκους 24 αµινοξέων το οποίο καταστέλλει in vitro 
τον θάνατο νευρικών κυττάρων που προκαλείται από τα γονίδια της οικογενούς Alzheimer 
και από το β-αµυλοειδές πεπτίδιο (β-ΑP).  Ανακαλύφθηκε το 2001 µε εφαρµογή της 
µεθοδoλoγίας της  "ανίχνευσης λειτουργικής έκφρασης" σε ινιακό λοβό ασθενούς µε 
Alzheimer.  Παρόλο που ο µηχανισµός της νευροπροστατευτικής της δράσης δεν είναι 
γνωστός, θεωρείται ότι καταστέλλει τους τοξικούς ενδοκυττάριους µηχανισµούς που 
ενεργοποιούνται στην νόσο Alzheimer χωρίς να επηρεάζει τον σχηµατισµό των αµυλοειδών 
πλακών που χαρακτηρίζουν την νόσο.   
Η αµινοξική αλληλουχία της ουµανίνης χαρακτηρίζεται από µία κεντρική υδρόφοβη περιοχή 
διαδοχικών λευκινών, Leu9-Leu10-Leu11-Leu12, και µία περιοχή φορτισµένων αµινοξέων, 
Lys21-Arg22-Arg23, που εντοπίζεται στο C-τελικό άκρο του πεπτιδίου.  Η περιοχή της 
αλληλουχίας Pro3 έως Pro19 θεωρείται ότι είναι απαραίτητη για την δράση του πεπτιδίου.   
Αντικατάσταση της Ser14 µε γλυκίνη (S14G) οδηγεί σε παράγωγο µε 1000 φορές εντονότερη 
νευροπροστατευτική ικανότητα. 
Η δοµή της ουµανίνης µελετήθηκε σε υδατικά διαλύµατα διαφόρων pH και σε µίγµατα 
διαλυµάτων H2O-τριφθοροαιθανόλης (TFE) µε φασµατοσκοπία πυρηνικού µαγνητικού 
συντονισµού (NMR) και φασµατοπολαριµετρία κυκλικού διχρωισµού.  Σε υδατικό περιβάλλον 
η ουµανίνη δεν  εµφανίζει τυπική δευτεροταγή δοµή, είναι όµως εµφανής η παρουσία 
στροφών στα τµήµατα  Gly5 - Leu10 και Glu15 - Leu18 της αλληλουχίας που υποδηλώνει την 
εγγενή τάση του πεπτιδίου για δοµή α-έλικας.  
Στο λιγότερο πολικό περιβάλλον του διαλύµατος 30% TFE το πεπτίδιο υιοθετεί τη δοµή α-
έλικας που εκτείνεται µεταξύ των αµινοξέων Gly5 έως Leu18.  Μελέτες µοριακής 
µοντελοποίησης είναι σε συµφωνία µε τα πειραµατικά αποτελέσµατα των φασµατοσκοπικών 
µεθόδων.    Έχει επίσης ολοκληρωθεί η πειραµατική µελέτη της δοµής του δραστικοτέρου 
παραγώγου S14G και η ερµηνεία των αποτελεσµάτων θα συνεισφέρει στην διερεύνηση της 
σχέσης δοµής- κυτταροπροστατευτικής  δράσης της ουµανίνης. 
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A PEPTIDE AGAINST ALZHEIMER' S DISEASE-RELATED  

NEUROTOXICITY 
 

Benaki D.1, Zikos C.2, Evangelou A.2, Livaniou E.2, Vlassi M.1, Mikros E.3, 
and Pelecanou M.1 

 
Institutes of 1Biology, and 2Radioisotopes & Radiodiagnostic Products NCSR 

"Demokritos", 3Department of Pharmacy, University of Athens 
 

Humanin is a 24-residue peptide that suppresses neuronal cell death caused by a wide 
spectrum of familial Alzheimer' s disease genes and the β-amyloid peptide (β-AP), thus 
offering a new perspective for a therapeutic approach to Alzheimer’s disease.   Humanin 
was identified in 2001 through functional expression screening and, although little is 
known about its exact mode of action, it is believed to suppress the intracellular 
mechanisms triggered by familial Alzheimer mutations and β-AP, without directly affecting 
β-AP production or aggregation.  
Humanin is a rather hydrophobic linear peptide containing a hydrophobic stretch of Leu 
residues, Leu9-Leu12, and a charged area Lys21-Arg22-Arg23 at its C-terminus.  The 
minimal domain for full neuroprotective activity is from Pro3 to Pro19.   Substitution of 
Ser14 by glycine (S14G) results in a 1000-fold increase in neuroprotective activity.   
NMR and circular dichroism (CD) studies of synthetic humanin have been performed in 
aqueous solutions at different pHs and in H2O-trifluorethanol (TFE) mixtures. In aqueous 
solution, humanin exists predominantly in an unstructured conformation in equilibrium 
with turn-like structures involving residues Gly5 to Leu10 and Glu15 to Leu18, providing 
indication of nascent helix.  In the less polar environment of 30% TFE, humanin readily 
adopts helical structure with long-range order spanning residues Gly5 to Leu18.  
Comparative 3D modeling studies and topology predictions are in qualitative agreement 
with the experimental findings in both environments.    These studies reveal a flexible 
peptide in aqueous environment which is free to interact with possible receptors that 
mediate its action, but may also acquire a helical conformation necessary for specific 
interactions and/or passage through membranes.  In addition, the NMR and CD 
experimental work on the S14G humanin derivative have been completed and the 
interpetation of results will contribute to the establishment of structure - neuroprotective 
activity relationships for humanin. 
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ΕΝ∆ΟΜΗΤΡΙΟ ΠΟΝΤΙΚΩΝ 

 
Μπερέτσος1,2 Π., Κουσουλάκος1 Σ., Μαργαρίτης1 Λ., Λουτράδης2 ∆. 

 

1Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2A΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΓΝΑ “Αλεξάνδρα” 

 
Κατά την εµφύτευση του προεµβρύου στη µήτρα συµµετέχει πλήθος ορµονών και άλλων 
µηνυτόρων, δηµιουργώντας κατάλληλο περιβάλλον για το έµβρυο και συµµετέχοντας στην 
«επικοινωνία» και στην αλληλεπίδραση ενδοµητρίου και εµβρύου. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα αποτελεί η οκυτοκίνη - ένα µικρό εννεαπεπτίδιο - και ο υποδοχέας της - µια 
διαµεµβρανική πρωτεΐνη συνδεδεµένη σε G-πρωτεΐνη. Σκοπός αυτής της µελέτης ήταν η 
αποκάλυψη της in vivo έκφρασης του υποδοχέα της οκυτοκίνης στο ενδοµήτριο του 
ποντικού, καθ’ όλη τη διάρκεια του αναπαραγωγικού κύκλου, καθώς και κατά τη διάρκεια της 
εµφύτευσης του προεµβρύου στη µήτρα. 
Για τη µελέτη της έκφρασης κατά τη διάρκεια του αναπαραγωγικού κύκλου ελήφθησαν 
µήτρες ποντικών ανά 24 ώρες για διάστηµα πέντε ηµερών, µετά από πρόκληση πολλαπλής 
ωοθυλακιορρηξίας. Επιπλέον, ελήφθησαν µήτρες από έγκυα ποντίκια σε διάφορες φάσεις της 
κύησης. Οι ιστοί υπέστησαν ιστολογική διαδικασία παραφίνωσης και µελετήθηκε η έκφραση 
του υποδοχέα της οκυτοκίνης µε ανοσοϊστοχηµεία (HRP-AEC). 
∆ιαπιστώθηκε η έκφραση του υποδοχέα της οκυτοκίνης στο ενδοµήτριο των ποντικών καθ’ 
όλη τη διάρκεια του αναπαραγωγικού κύκλου, κυρίως στα επιθηλιακά κύτταρα και στους 
αδένες του ενδοµητρίου. Κατά την ωορρηξία και την εκκριτική φάση (περι-εµφυτευτική 
περίοδος) παρατηρήθηκε µείωση της έντασης της χρώσης (συγκέντρωση υποδοχέα). Σε 
µήτρες ποντικών µε κύηση κατά τη διάρκεια της εµφυτευτικής περιόδου ο υποδοχέας της 
οκυτοκίνης ανιχνεύθηκε µόνο στους αδένες του ενδοµητρίου και στα εµβρυϊκά κύτταρα, ενώ 
απουσίαζε στα κύτταρα των περι-εµφυτευτικών περιοχών.  
Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις συνάγεται ότι, η εµφύτευση του προεµβρύου 
συνοδεύεται από ελεγχόµενη µείωση ή/και αναστολή της έκφρασης του υποδοχέα της 
οκυτοκίνης στο ενδοµήτριο του ποντικού, ιδιαίτερα στην περι-εµφυτευτική περιοχή. Η 
διαδικασία αυτή εµφανίζεται να συµβαίνει ως µέρος του φυσιολογικού αναπαραγωγικού 
κύκλου, αν και υπάρχουν συγκεκριµένες αναφορές σχετικά µε µηχανισµούς αναστολής της 
έκφρασης του υποδοχέα (ιντερφερόνη τ) οι οποίοι συνδέονται µε την παρουσία του εµβρύου 
στη µήτρα.  
 
 
Οικονοµική ενίσχυση από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του ΕΚΠΑ (70/4/5709) και από το Πρόγραµµα 
«Ηράκλειτος». 
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2Division of Reproductive Medicine, First Department of Obstetrics and Gynecology, 
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The process of proembryo implantation includes a series of complex biochemical 
processes, with the participation of a large number of hormones and transmitters. Those 
molecules are responsible for the endometrial preparation and participate in the 
interaction between endometrium and embryo. A typical example is oxytocin, a 
nonapeptide, and its receptor, a trans-membrane protein coupled to a G-protein. The aim 
of this study was to investigate the expression of the oxytocin receptor in vivo in the 
endometrium of the female mouse throughout its normal reproductive cycle and the 
implantation of a proembryo. The uterus of female mice was collected daily for five days 
or during the implantation phase of an established pregnancy. Induction of ovulation was 
previously performed, in order to obtain a controlled cycle. The tissues were fixed and 
embedded in paraffin. The expression of the oxytocin receptor was detected on tissue 
sections with the use of the avidin-biotin complex and the HRP-AEC system. The 
expression of the oxytocin receptor in the mouse emdometrium was observed throughout 
the reproductive cycle. The oxytocin receptor was mainly localized at the endometrial 
epithelial cells and the endometrial glands, with little if any expression in the stroma. In 
fact, a decrease in the intensity of staining (receptor concentration) was observed during 
the late secretory phase (peri-implantation period). In pregnant mice, the receptor during 
implantation was localized only at the endometrial glands and embryonic cells. The 
receptor was not detected at any endometrial cells of the peri-implantation area. 
Implantation in mice seems to be accompanied by a controlled decrease or even 
inhibition of the oxytocin receptor expression at the endometrial cells, especially at the 
peri-implantation area. This process appears to occur as part of the physiological 
reproductive cycle, although certain studies report embryonically controlled mechanisms, 
such as interferon τ (tau). 
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της επίδρασης της αυξηµένης συγκέντρωσης 
ενδοθηλίνης στον αντιµεταφορέα Να+/Η+ (ΝΗΕ) σε µονοκύτταρα ανθρώπου και στην 
έκφραση του υποδοχέα «ρακοσυλλέκτη» CD36 στην επιφάνεια των µονοκυττάρων. Η 
έκφραση των CD36 υποδοχέων σχετίζεται µε την αθηροσκλήρυνση. Η ενδοθηλίνη είναι ένα 
δραστικό αγγειοσυσταλτικό και µιτωγόνο, µε 21 αµινοξέα, πεπτίδιο που παράγεται από τα 
ενδοθηλιακά κύτταρα που έχουν εµπλακεί στην παθογένεση της αθηροσκλήρωσης. Eπώαση 
των µονοκυττάρων για 30 λεπτά µε ενδοθηλίνη (10pg/ml) προκάλεσε σηµαντική αύξηση του 
ενδοκυτταρικού pΗ (pΗi) των µονοκυττάρων, όπως έδειξαν µετρήσεις µε χρήση της 
φθορίζουσας ουσίας  BCECF-AM. Η ενεργοποίηση του ΝΗΕ επιβεβαιώθηκε µε µετρήσεις 
που έγιναν µετά από επώαση των κυττάρων µε ενδοθηλίνη µαζί µε τον ειδικό αναστολέα του 
ΝΗΕ, cariporide (20nM), όπου παρατηρήθηκε µείωση του pHi των µονοκυττάρων. Η 
µέτρηση του φθορισµού µε χρήση της φθορίζουσας ουσίας FITC συνδεδεµένη µε 
µονοκλωνικό αντίσωµα για τους CD36 επιφανειακούς υποδοχείς των µονοκυττάρων έδειξε 
στατιστικά σηµαντική αύξηση του αριθµού των CD36 υποδοχέων µετά από επίδραση 
ενδοθηλίνης σε σύγκριση µε τον µάρτυρα. Προσθήκη του  αναστολέα του ΝΗΕ µαζί µε 
ενδοθηλίνη εµπόδισε αυτή την αύξηση. Επιπλέον, στην παρούσα εργασία µελετήθηκε µία 
ακόµη ιδιότητα των µονοκυττάρων που σχετίζεται µε την αθηροσκλήρυνση: η επίδραση της 
ενδοθηλίνης στην ικανότητα προσκόλλησης µονοκυττάρων, σηµασµένων µε µεθειονίνη 35S, σε 
υπόστρωµα λαµινίνης. Μετά από µέτρηση της ραδιενέργειας των προσκολληµένων 
µονοκυττάρων παρατηρήθηκε αύξηση της ικανότητας προσκόλλησης µε χρήση ενδοθηλίνης, 
ενώ µε χρήση cariporide µαζί µε ενδοθηλίνη η αύξηση αυτή παρεµποδίστηκε. Τα 
αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι στα µονοκύτταρα η ενδοθηλίνη ενεργοποιεί τον 
αντιµεταφορέα ΝΗΕ ο οποίος  παίζει σηµαντικό ρόλο στην επαγωγή αθηρωγόνων ιδιοτήτων 
τους.  
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The aim of the present study is to investigate the influence of high concentrations of 
endothelin on human monocyte sodium/hydrogen exchanger (NHE) activity and on the 
expression of CD36 scavenger receptors on the surface of monocytes. CD36 expression 
on monocytes is related to atherosclerosis. Endothelin is a potent vasoconstrictive and 
mitogenic 21-amino-acid peptide produced by endothelial cells that has been implicated in 
the pathogenesis of atherosclerosis. Incubation of monocytes for 30min with endothelin 
(10pg/ml) caused an increase in intracellular pH (pHi), as estimated by the fluorescent 
indicator BCECF-AM. The stimulation of NHE was verified by measurements of the effect 
of endothelin in the presence of the NHE inhibitor, cariporide (20nM). In this case a 
reversal of endothelin effect on pHi was observed. The number of CD36 receptors on the 
surface of monocytes was estimated using a fluorescein isothiocyanate (FITC)-linked anti 
CD36 monoclonal antibody. Endothelin significantly increased the number of CD 36 on 
monocytes as compared to controls. This effect of endothelin was not seen after inhibition 
of NHE. In addition, another atherosclerosis-related function of monocytes was studied; 
the effect of endothelin on the 35S methionin radiolabelled monocyte laminin attachment. 
After endothelin treatment an increase of the adhesive capacity of monocytes was 
observed as estimated by the radioactivity of bound cells. Cariporide abolished this effect 
as well. Our results indicate that endothelin stimulates the NHE that plays a significant 
role on atherosclerosis-related functions of human monocytes. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ Na+/H+ ΣΤΟ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΟ 
Synechococcus SP PCC 7942 

 
Μπιλλίνη Μ., Σοφιανοπούλου Β., και Σταµατάκης Κ. 

 
Ινστιτούτο Βιολογίας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «∆ηµόκριτος», 15310, Αγία Παρασκευή, Αττικής 

 
Η αλατότητα είναι ένας από τους κύριους περιβαλλοντικούς παράγοντες που αναστέλλουν 
την ανάπτυξη τόσο των ανωτέρων φυτών, όσο και των ευκαρυωτικών φυκών και 
κυανοβακτηρίων. Ειδικότερα, οι φωτοσυνθετικοί οργανισµοί διαθέτουν µηχανισµούς 
πρόσληψης (µέσω παθητικής κίνησης ιόντων) και αποβολής (µέσω ενεργητικής κίνησης 
ιόντων) των ιόντων Νa+ δια µέσου της κυτταρικής µεµβράνης. Η ενεργητική αποβολή 
επιτυγχάνεται κυρίως µέσω της δράσης αντιµεταφορέων Νa+/Η+. Ένας σηµαντικός αριθµός 
γονιδίων που κωδικοποιούν για αντιµεταφορείς Na+/H+ σε βακτήρια (π.χ. Εscherichia coli, 
Vibrio cholerae), µύκητες (π.χ. Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe), 
φυτά (π.χ. Arabidopsis thaliana, Mesebryanthemum crystallinum), ανώτερα θηλαστικά και 
τον άνθρωπο, έχει καταχωρηθεί µέχρι σήµερα στις τράπεζες δεδοµένων. Το κυανοβακτήριο 
του γλυκού νερού Synechococcus sp. PCC 7942 χαρακτηρίζεται από ταχεία παθητική είσοδο 
ιόντων Na+ και ενεργητική αποβολή τους από το εσωτερικό του κυττάρου. Επιπλέον, 
προηγούµενες µελέτες έχουν αποδείξει την ύπαρξη ενεργότητας αντιµεταφορέα Na+/H+  γι΄ 
αυτό τον οργανισµό. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η κλωνοποίηση ενός γονιδίου 
(SycNaH1), το οποίο κωδικοποιεί για αντιµεταφορέα Na+/H+  του S. 7942 και ο µοριακός  
χαρακτηρισµός  του. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται ο λειτουργικός χαρακτηρισµός της 
αντίστοιχης πρωτεΐνης SycNaH1, µέσω της ετερόλογης έκφρασής της σε κατάλληλο στέλεχος 
της Ε. coli, στο οποίο έχουν εξαλειφθεί οι γενετικοί τόποι που κωδικοποιούν για τους τρεις 
ενδογενείς αντιµεταφορείς Na+/H+ .  



HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 
Proceedings of 27th Scientific Conference, Nafplio, May 2005 

 

256

MOLECULAR AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF 
A Na+/H+ ANTIPORTER OF THE CYANOBACTERIUM 

SYNECHOCOCCUS SP.  PCC 7942 
 

Billini M., Sophianopoulou V., and Stamatakis K. 
Institute of Biology,  NCSR Demokritos, 15310, Aghia Paraskevi, Athens, Greece 

 
High salinity is one of the major environmental factors that restricts the growth of higher 
plants, green algae and cyanobacteria. Photosynthetic organisms present specific 
mechanisms for the import (through passive ion transport) and export (through active ion 
transport) of Na+ across the cytoplasmic membrane. Na+/H+ antiporters are mainly 
responsible for the active extrusion of Na+. A significant number of genes encoding for 
Na+/H+ antiporters from bacteria (i.e. Εscherichia coli, Vibrio cholerae), fungus (i.e. 
Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe), plants (i.e. Arabidopsis thaliana, 
Mesebryanthemum crystallinum), mammals and from human, have been subscribed in 
databases. Freshwater cyanobacterium Synechococcus sp. PCC 7942, is characterized by 
extensive passive import and active export of Na+. Moreover, in previous studies an 
antiporter Na+/H+ activity has been detected in this organism. The present work 
demonstrates the cloning of a gene (SycNaH1), encoding for a Na+/H+ antiporter form S. 
7942 and its molecular characterization. At the same time this work presents its 
functional characterization, via its heterologous expression in an appropriate E. coli strain, 
that lacks the three endogenous Na+/H+ antiporters. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ C 
ΚΑΙ LBD ΤΩΝ  ΥΠΟ∆ΟΧΕΩΝ PPAR ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΑ ΕΙ∆Η 

ΨΑΡΙΩΝ 
Μπουκουβάλα Ε., και Γρ. Κρέη 

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Νέα Πέραµος, 64007, Καβάλα 
 
Οι Peroxisome Proliferator - Activated Receptors (PPARs) είναι µεταγραφικοί παράγοντες 
που ανήκουν στην υπεροικογένεια των πυρηνικών ορµονικών υποδοχέων. Στα ανώτερα 
σπονδυλωτά έχουν αναγνωριστεί τρεις τύποι, ο α, ο β ή δ και ο γ, µε διαφορετικούς και 
διακριτούς ρόλους ο καθένας τους. Ενεργοποιούνται από ακόρεστα λιπαρά οξέα, 
εικοσανοειδή, υπολιπιδαιµικά και αντιδιαβητικά φάρµακα. Η δοµή τους είναι παρόµοια µε 
των υπολοίπων µελών της υπεροικογένειας, αποτελούµενη από τέσσερις λειτουργικές 
περιοχές: την Α/Β περιοχή µε µεταγραφική λειτουργία ανεξάρτητη από την παρουσία 
υποκαταστάτη, την  περιοχή C ή DBD µε την οποία προσδένονται σε συγκεκριµένες 
ακολουθίες στους προαγωγείς των γονιδίων στόχων τους (αποκρινόµενα στοιχεία των PPARs-
PPREs), την περιοχή D που συνδέει την C µε την E/F ή LBD περιοχή, η οποία LBD περιοχή 
καταλαµβάνει το καρβοξυτελικό άκρο του υποδοχέα και παρουσιάζει µεταγραφική λειτουργία 
άµεσα εξαρτώµενη από την παρουσία προσδετών. Η µεταγραφική ενεργοποίηση γονιδίων 
στόχων των PPARs προϋποθέτει τη σύνδεση του υποδοχέα στο PPRE του γονιδίου, ως 
ετεροδιµερές µε τους υποδοχείς Χ του ρετινοϊκού οξέως (retinoid-X receptors, RXRs) και 
την παρουσία προσδετών και για τους δύο υποδοχείς. Παρουσία των προσδετών, αλλάζει η 
στερεοδιάταξη της LBD περιοχής των υποδοχέων, η οποία έχει σαν αποτέλεσµα την 
απελευθέρωση των συνκαταστολέων και τη στρατολόγηση των συνενεργοποιητών, οι οποίοι 
θα οδηγήσουν στο σχηµατισµό του βασικού συµπλόκου για τη µεταγραφή των γονιδίων 
στόχων. Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράµµατος “Cloning and functional analysis of fish 
peroxisome proliferator-activated receptors: The transcriptional control of lipid metabolism 
in farmed fish”(EU 5FP Q5RS-2000-30360), µελετήθηκαν οι PPARs από τέσσερα είδη 
καλλιεργούµενων ψαριών, της τσιπούρας (Sparus aurata), του λαβρακιού (Dicentrarchus 
labrax), του καλκανιού (Pleuronectes platessa) και του σολωµού (Salmo salar). 
Αποµονώθηκαν τα cDNA και τα γονίδια των τριών τύπων PPAR και από τα τέσσερα είδη, τα 
οποία παρουσίασαν σηµαντική οµοιότητα µε τους αντίστοιχους τύπους από τα θηλαστικά και 
τα αµφίβια. Στην παρούσα εργασία αναφερόµαστε στις περιοχές DBD και LBD. Σύµφωνα 
µε τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της µεθόδου µελέτης της ηλεκτροφορητικής 
κινητικότητας των συµπλόκων DNA-πρωτεϊνών (Electrophoretic Mobility Shift Assay), 
φαίνεται ότι oι PPARs των ψαριών µπορούν να σχηµατίζουν ετεροδιµερή µε διάφορους 
τύπους των υποδοχέων RXR και να συνδέονται σε καθιερωµένα PPREs από γονίδια των 
θηλαστικών και υποτιθέµενα PPREs από γονίδια ψαριών. Η µέθοδος CARLA (CoActivator 
Receptor Ligand Assay) χρησιµοποιήθηκε για την αναγνώριση ουσιών, που αποτελούν 
προσδέτες των PPARs των ψαριών. Για το σκοπό αυτό δηµιουργήθηκαν ανασυνδυασµένες 
πρωτεΐνες της περιοχής LBD των PPARs των ψαριών µε την πρωτεΐνη της τρανσφεράσης της 
γλουταθειόνης και δοκιµάστηκαν αρκετοί γνωστοί προσδέτες των PPARs των θηλαστικών. 
Από τα αποτελέσµατα µας, φαίνεται  ότι οι PPAR α και β των ψαριών εκτός του σολωµού, 
αναγνωρίζουν αρκετούς από τους προσδέτες των PPARs των θηλαστικών, ενώ ο PPARγ των 
ψαριών παρουσιάζει χαµηλή ή καθόλου συγγένεια για τις ουσίες που δοκιµάστηκαν. 
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STUDY OF TWO FUNCTIONAL PPAR DOMAINS, C AND LBD, IN 
FARMED FISH SPECIES 

 
Boukouvala E., and G. Krey 

 
Fisheries Research Institute, Nea Peramos, 64007, Kavala 

 
Peroxisome proliferator-activated receptors (PPARs) are ligand-inducible transcription 
factors belonging to the nuclear hormone receptor superfamily. In higher vertebrates three 
PPAR isotypes, termed α, β/δ, and γ, with distinct tissue distribution and functions have 
been identified. PPARs share the typical modular organization of nuclear receptors 
consisting of four functional domains, i.e. the A/B domain containing a ligand-independent 
transcriptional activation function; the DNA binding (DBD) or C domain through which 
PPARs bind to PPREs (PPAR Response Elements) in the promoters of target genes; the D 
domain which serves as a hinge between the DBD and the ligand binding (LBD) or E/F 
domain. The latter domain also contains the ligand-dependent transcriptional activation 
function of the receptor. Transcriptional activation of PPAR target genes requires the 
binding of PPARs as heterodimers with retinoid X receptors (RXRs) on PPREs and the 
presence of ligands for both receptors. In the presence of ligands, conformational changes 
of the receptors’ LBD domain result in the release of co- repressor proteins, recruitment of 
coactivator proteins and subsequent assembly of a protein complex which enhances 
transcription of the target gene. Known PPAR ligands are unsaturated fatty acids, 
eicosanoids, hypolipidemic agents, and antidiabetic drugs. 
In the frame of the project “Cloning and functional analysis of fish peroxisome 
proliferator-activated receptors: The transcriptional control of lipid metabolism in farmed 
fish” (EU 5FP Q5RS-2000-30360), we have studied the PPARs from the sea bream 
(Sparus aurata), the sea bass (Dicentrarchus labrax), the plaice (Pleuronectes platessa) 
and the Atlantic salmon (Salmo salar). cDNAs and genes corresponding to the three 
PPAR isotypes have been identified from each of the above fish species. The fish PPARs 
exhibit considerable structural similarity with their mammalian and amphibian 
counterparts. 
This report focuses on our results concerning the function of the DBD and LBD of the fish 
PPARs. Through the electrophoretic mobility shift assay (EMSA) we demonstrate that 
these receptors are capable of forming heterodimers with RXR isotypes of mammalian or 
piscine origin and of binding to established PPREs of mammalian genes and to presumed 
PPREs of piscine genes. The coactivator receptor ligand assay (CARLA), a GST pull-down-
based ligand identification screen, was used to test a battery of bona fide mammalian 
PPAR ligands on the fish PPARs. Our results with the sea bass PPAR α and β, the plaice 
PPARγ and the three PPAR isotypes from Atlantic salmon suggest that the marine fish 
PPARs α and β share common ligands with their mammalian counterparts. In contrast, 
the marine fish PPARγ as well as all Atlantic salmon PPARs exhibit low or no affinity for 
any of the compounds tested. 
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Στην παρούσα µελέτη, µετράται η συχνότητα της οστεοαρθρίτιδας σε τρεις βασικές 
αρθρώσεις σε έναν σύγχρονο σκελετικό πληθυσµό από την Αθήνα. Εξετάστηκε ένα σύνολο 
208 ενηλίκων από δύο νεκροταφεία, όσον αφορά την παρουσία οστεοαρθρίτιδας στις 
αρθρώσεις του ώµου, του ισχίου και του γόνατος. Τα κριτήρια µε τα οποία καταγράφηκε 
ήταν τα ίδια και για τις τρεις αρθρώσεις. Η πάθηση θεωρήθηκε παρούσα σε µία άρθρωση, 
όταν τουλάχιστον µία από τις επιφάνειες που την αποτελούν εµφάνιζε στοιχεία σκλήρυνσης, 
που είναι διαγνωστική της παθολογίας, και απουσία της σκλήρυνσης, όταν παρουσίαζε 
τουλάχιστον δύο από τα κάτωθι παθολογικά στοιχεία: περιφερειακά οστεόφυτα, συνοστέωση, 
πορότητα στην αρθρική επιφάνεια, διαφοροποίηση στη µορφολογία του οστού και 
οστεογένεση. Η κάθε αρθρική επιφάνεια βαθµολογήθηκε ως προς την παρουσία ή την 
απουσία της καθώς και ως προς την παθολογία ή µη, χρησιµοποιώντας συγκεκριµένο 
πρωτόκολλο. Όπου η οστεοαρθρίτιδα εθεωρείτο παρούσα, η περιοχή και οι αλλαγές του 
οστού που  παρατηρούνταν καταγράφονταν. Για να αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα της 
έλλειψης κάποιων αρθρικών επιφανειών, η συχνότητα της ασθένειας στον πληθυσµό 
υπολογίστηκε από το σύνολο των παθολογικών περιοχών σε σχέση µε τοv συνολικό αριθµό 
των αρθρικών περιοχών που υπήρχαν στο δείγµα. Υπολογίστηκε επίσης και το ποσοστό των 
ατόµων που παρουσιάζουν αρθρίτιδα σε µία τουλάχιστον επιφάνεια της άρθρωσης. Τα 
στοιχεία και η στατιστική ανάλυση υπέδειξαν ότι το ισχίο είναι η συχνότερα προσβαλλόµενη 
άρθρωση µεταξύ των τριών που εξετάστηκαν, ακολουθούµενη από την άρθρωση του γόνατος 
και τελικά του ώµου, η οποία  είναι και η λιγότερο προσβαλλόµενη. Οι γυναίκες γενικά 
φαίνεται ότι προσβάλλονται από οστεοαρθρίτιδα συχνότερα από τους άνδρες, παρότι αυτό 
δεν ισχύει πάντα· για παράδειγµα, οι άνδρες εµφανίζουν µεγαλύτερη συχνότητα της πάθησης 
στην άρθρωση του ώµου και φαίνεται να προσβάλλονται από την ασθένεια στις αρθρώσεις 
του γόνατος σε νεότερη ηλικία από ότι οι γυναίκες.  
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In the present study, the prevalence of osteoarthritis in three major joints was measured 
in a modern skeletal population from Athens, Greece. A total of 208 adult individuals 
from two cemeteries was examined for the presence of osteoarthritis in the shoulder, hip 
and knee joints. The criteria for recording osteoarthritis were the same for all three joints. 
The condition was considered to be present in a joint when at least one of the surfaces 
comprising it shows evidence of eburnation, which is pathognomonic, or, in the absence of 
eburnation, exhibits at least two of the following pathological lesions: marginal 
osteophytes, fusion, pitting on the joint surface, alteration in the bony contour of the joint 
and new bone formation. Each joint surface of each individual skeleton was scored as 
being present or absent and pathological or non-pathological, using a standard recording 
form. Where osteoarthritis was considered to be present in a surface, the site and the 
bone changes observed were noted. In order to control the problem of differential 
preservation, the prevalence of the disease in the population was calculated by measuring 
the pathological surfaces out of the total number of the joint surfaces represented in the 
osteological assemblage. The percentage of individuals who exhibit arthritis on any surface 
of a joint is also presented.  The data and statistical analysis indicate that the hip is the 
most commonly affected joint among the three examined here, followed by the knee and 
finally the shoulder joint, which is the least affected. Women seem to be generally more 
frequently affected by osteoarthritis than men, although this is not always the case; for 
instance, men show higher frequencies of the condition in the shoulder joint and seem to 
be affected by the disease in the knee joints at a younger age than women.  
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Η προθυµοσίνη α (προΤα) είναι ένα ισχυρά όξινο πολυπεπτίδιο, µήκους 109 αµινοξέων µε 
ασυνήθιστη πρωτοταγή δοµή και σηµαντικές ανοσορυθµιστικές δραστικότητες. Σύµφωνα µε 
πρόσφατες µελέτες του εργαστηρίου µας, η ανοσοδραστική περιοχή της προΤα εντοπίζεται 
στο καρβοξυτελικό άκρο του πολυπεπτιδίου. Σκοπός µας είναι να διερευνήσουµε in vivo την 
αντίστοιχη αυτή δραστικότητα. Γνωρίζοντας ότι συνθετικά πεπτίδια της προΤα µιµούνται τη 
δράση φυσικών πεπτιδίων της, χρησιµοποιήσαµε συνθετικά πεπτίδια οµόλογα του 
καρβοξυτελικού άκρου της. ∆οκιµάσαµε τα πεπτίδια 94-109, 98-109,102-109 και 103-109 της 
προΤα σε πειραµατικά µοντέλα όγκου ποντικών, σε δύο διακριτά πρωτόκολλα, ένα 
θεραπευτικό και ένα προστατευτικό. Ποντίκια της φυλής Balb/c ενοφθαλµίστηκαν υποδόρια 
(ηµέρα 0) µε 1x105 συγγενικά κύτταρα καρκίνου του εντέρου, CT26. Στο θεραπευτικό 
µοντέλο, τις ηµέρες 0, 7 και 14 χορηγήσαµε ενδοπεριτοναϊκά σε µη πλήρες ανοσοενισχυτικό 
Freund’s, 350ng προΤα, 200ng του πεπτιδίου προΤα (94-109) ή 100ng του πεπτιδίου προΤα 
(103-109) ανά ποντίκι. Στο προστατευτικό µοντέλο, τις ηµέρες    -10, -5 και 0 τα ποντίκια 
έλαβαν ενδοπεριτοναϊκά 350ng προΤα, 100ng πεπτιδίου προΤα (102-109), 150ng πεπτιδίου 
προΤα (98-109) ή 200ng πεπτιδίου προΤα (94-109). Στη συνέχεια και ανά 2 ηµέρες, 
µετρήθηκε η πορεία ανάπτυξης του όγκου µε χάρακα τύπου vernier. Τα αποτελέσµατά µας 
έδειξαν ότι οι οµάδες πειραµατοζώων στις οποίες χορηγήθηκαν προΤα ή τα πεπτίδια της 
102-109, 98-109 και 94-109 παρουσίασαν µείωση στο ρυθµό ανάπτυξης του όγκου και 
αύξηση της συνολικής επιβίωσής τους. Μελλοντικά θα διερευνηθεί η δράση των πεπτιδίων 
του καρβοξυτελικού τµήµατος της προΤα σε πειραµατικά µοντέλα ανθρώπινων καρκίνων, σε 
SCID ποντίκια. 
 
Χρηµατοδότηση: ΓΓΕΤ (Ελληνο-Ρουµανική ∆ιακρατική Συνεργασία), ΙΚΥ (ΙΚΥDA 2003), 
Εµπειρίκειο Ίδρυµα Αθηνών. 
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IN VIVO STUDY OF THE CARBOXYTERMINAL FRAGMENT OF 
PROTHYMOSIN α IN EXPERIMENTAL TUMOR MODELS 

 
Nezos Α.1, Xirakia H.1, Georgaki S.1, Skopeliti Μ.1, Voutsas Ι.1,     Voelter W.2, 

Tsitsilonis Ο.1 
 

1Department of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, University of Athens and 
2Department of Physiological Biochemistry, University of Tuebingen, Germany 

 
Prothymosin α (proTα) is a highly acidic polypeptide, with 109 amino acid residues, 
unusual primary structure and important immunomodulating activities. Recent data from 
our laboratory showed that the immunologically active site of proTα is located at the 
carboxy (C)-terminal sequence of the polypeptide. The purpose of this study was to 
evaluate the activity of proTα C-terminal fragments in vivo. Considering that synthetic 
peptides exert similar activity to the natural proTα fragments, we synthesized peptides 
spanning the C-terminus of the polypeptide. We assayed peptides proTα 94-109, 98-109, 
102-109 and 103-109 in tumor models in mice, using two different protocols, i.e., for 
therapeutic and protective administration. Balb/c mice were subcutaneously inoculated 
with 1x105 CT26 syngeneic colon carcinoma cells (day 0). In the therapeutic model, on 
days 0, 7 and 14, mice were injected intraperitoneally (ip) either with 350 ng proTα, 200 
ng peptide 94-109 or 100 ng peptide 103-109, all emulsified with incomplete Freund’s 
adjuvant. In the protective model, mice were injected ip with 350 ng proTα, 200 ng 
peptide 94-109, 150 ng peptide 98-109 or 100 ng peptide 102-109, on days -10, -5 and 0. 
Tumor growth was measured every other day, using a vernier ruler. Our results show that 
mice administered proTα or its peptides 102-109, 98-109 and 94-109 present decreased 
rate of tumor growth and prolonged overall survival. In the future, the activity of peptides 
homologous to the C-terminal region of proTα will be tested in SCID mice inoculated with 
human tumors. 
 
Funding: GSRT (Greek-Romanian Bilateral Co-operation), ΙΚΥ (ΙΚΥDA 2003), 
Empeirikeion Foundation Athens. 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΚΕΤΥΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΝΗΣ Η4 ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΝΗΣ Η1ο ΣΕ ΛΕΥΧΑΙΜΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 

Νινιός Ι.Π. 1, Κ.Π. Κυπραίου2, Π. Σαλπέα3, Κ.Ε. Σέκερη-Παταργιά1  
και Θ.Γ. Σουρλίγκα1 

 

1Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», 2Εργαστήριο Ιστολογίας, Ιδρυµα 
Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών, 3Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών. 

 
Η τριχοστατίνη Α (TSA) είναι ένας ειδικός αναστολέας των τάξεων Ι και ΙΙ των 
αποακετυλασών των ιστονών. H TSA επάγει την ακετυλίωση της ιστόνης Η4 και την έκφραση 
της ιστόνης Η1ο σε λεµφοκύτταρα περιφερικού αίµατος ανθρώπου και παράλληλα οδηγεί τα 
κύτταρα σε απόπτωση, όπως εδειξαν προγούµενες µελέτες του εργαστηρίου µας.  Στην 
ικανότητα της TSA να επάγει απόπτωση οφείλεται και η χρήση της σαν αντικαρκινικό 
θεραπευτικό µέσο. Η TSA ως αναστολέας των αποακετυλασών των ιστονών προκαλεί την 
συσσώρευση ακετυλιώσεων στις ιστόνες του πυρήνα του νουκλεοσώµατος, οι οποίες 
επιφέρουν χαλάρωση της δοµής της χρωµατίνης, µε αποτέλεσµα την ευκολότερη πρόσβαση 
µεταγραφικών παραγόντων και την ενεργοποίηση της έκφρασης ορισµένων γονιδίων, ένα εκ 
των οποίων είναι και αυτό της ιστόνης του συνδέτου DNA, την Η1ο. H κυτταροστατική και 
αποπτωτική δράση της TSA συνδέεται µε τις αλλαγές που επιφέρει µέσο ακετυλίωσης της 
χρωµατίνης στην µεταγραφή σχετικών γονιδίων.  Με γνώµονα το ενδεχόµενο να υπάρχει 
διαφορική απόκριση στην επίδραση αυτού του αναστολέα, η οποία να οφείλεται στον τύπο 
του κυτταρικού συστήµατος, σε µια πρώτη προσέγγιση, στην παρούσα µελέτη, ελέγξαµε την 
επίδραση της TSA στον βαθµό ακετυλίωσης της ιστόνης Η4 και στην επαγωγή της έκφρασης 
της ιστόνης Η1ο σε έξι λευχαιµικές σειρές ανθρώπου (Molt-4, NB4, HL60, U937, K562, 
Jurkat). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχουν διαφορές µεταξύ των κυτταρικών σειρών, 
τόσο στον βαθµό ακετυλίωσης της Η4 όσο και στα επίπεδα έκφρασης της Η1ο.  
Μελλοντικές µελέτες θα δείξουν αν αυτές οι διαφορές στην ακετυλίωση των ιστονών και στην 
έκφραση της Η1ο συνδέονται µε την ενδεχόµενη επαγωγή απόπτωσης από την TSA στις έξι 
αυτές  λευχαιµικές σειρές. 
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COMPARATIVE STUDY OF THE ACETYLATION OF ΗISTONE H4 
AND ΗISTONE H1o ΕXPRESSION IN ΗUMAN LEUKEMIC CELL 

LINES 
 

Ninios J.P.1, K.P. Kypreou2, P.D. Salpea3, K.E. Sekeri-Pataryas1 and T.G. Sourlingas1 
 

1Institute of Biology, NCSR “DEMOKRITOS”, 2Laboratory of Histology, Foundation of 
Biomedical Sciences, Academy of Sciences, 3Biology  Department,  University of Athens. 

 
Trichostatin A (TSA) is a specific inhibitor of the class I and II histone deacetylases.  
Previous studies from our lab have shown that TSA induces histone H4 acetylation and 
histone H1o expression along with the concomitant induction of apoptosis in human 
peripheral blood lymphocytes.  The induction of apoptosis by TSA is the reason for its use 
as an anticancer therapeutic agent.  By inhibiting histone deacetylases, TSA causes the 
accumlation of acetylation of the nucleosomal core histones, that in turn ‘loosen’ 
chromatin structure, thus facilitating the accessibility of transcriptional proteins to DNA 
which results in the activation of certain genes, one of which is the DNA linker histone, 
H1o. The cytostatic and apoptotic action of TSA is linked to changes in the transcriptional 
activity of genes associated with these processes.  In light of the possibility that there may 
exist differential responses to the effects of this inhibitor in different cell types, as an initial 
approach, in the present investigation, we studied the effect of TSA on the level of histone 
H4 acetylation and on the level of histone H1o induction in six human leukemic cell lines 
(Molt-4, NB4, HL60, U937, K562, Jurkat).  The results from this investigation showed that 
there are differences amongst these cell lines, both with respect to the level of histone H4 
acetylation and the level of histone H1o induction.  Future studies will show whether these 
differences in histone acetylation and H1o induction may be associated with the possible 
induction of apoptosis by TSA in these six leukemic cell lines.  
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Τ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ  
ΤΟΥ ΙΟΥ SV40 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
ΡΕΤΡΟΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ VL30 ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ  

ΝΙΗ3Τ3 ΕΠΙΜΥΟΣ 
 
Νουτσόπουλος1 ∆ηµήτριος, Κολιού1 Μαρία, Μαρκόπουλος1 Γεώργιος, Κολαΐτης2 

Νικόλαος, Βαρθολοµάτος2 Γεώργιος, Αγγελίδης1 Χαράλαµπος & Τζαβάρας1 

Θεόδωρος 
 

1. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας  45 110 Ιωάννινα. 
2. Αιµατολογικό Εργαστήριο, Μονάδα Μοριακής Βιολογίας, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 

Ιωαννίνων, Ιωάννινα. 
 
Έως σήµερα δεν υπάρχουν πειραµατικά δεδοµένα που συσχετίζουν τα φαινόµενα της 
ρετροµετάθεσης και του κυτταρικού µετασχηµατισµού. Έχει όµως παρατηρηθεί ότι ο 
µετασχηµατισµός κυττάρων επίµυος in vitro καθώς και η κακοήθης µετατροπή τους in vivo 
αυξάνουν την έκφραση των στοιχείων VL30 σε επίπεδο RNA, ενώ ρετροµεταθέσεις των 
στοιχείων VL30 έχουν ανιχνευθεί σε λέµφωµα θύµου επίµυος. Μελετήσαµε τη συσχέτιση 
µεταξύ της επαγωγής της συχνότητας  ρετροµετάθεσης των VL30 και του κυτταρικού 
µετασχηµατισµού από τον ογκογόνο ιό SV40 σε κύτταρα ΝΙΗ3Τ3 επίµυος. Κατασκευάσαµε 
ένα ανασυνδυασµένο στοιχείο VL30 (NVL-3*/EGFP-INT) σηµασµένο µε ειδική κασσέττα 
ανίχνευσης της ρετροµετάθεσης βασιζόµενη στο φθορισµογόνο γονίδιο EGFP. ∆ιαµόλυνση 
της ανασυνδυασµένης κατασκευής σε κύτταρα κλώνων ΝΙΗ3Τ3 µετασχηµατισµένων από τον 
SV40, έδειξε ότι γεγονότα ρετροµετάθεσης µπορούν να ανιχνευθούν ως EGFP-θετικά 
κύτταρα είτε µε µικροσκόπιο υπεριώδους φωτός ή µε FACS και µε PCR, αλλά όχι σε 
κανονικά κύτταρα ΝΙΗ3Τ3 και σε ανθρώπινα κύτταρα µετασχηµατισµένα από τον SV40. Για 
να µελετηθεί η δυνατότητα ρετροµετάθεσης ενός ενσωµατωµένου/ανασυνδυασµένου 
στοιχείου VL30, διαµολύναµε κανονικά κύτταρα ΝΙΗ3Τ3 παράγοντας κλώνους που 
εκφράζουν σταθερά το ανασυνδυασµένο στοιχείο σε µεταγραφικό επίπεδο. ∆ιαµολύνοντας 
τους παραπάνω κλώνους µε το γονίδιο αγρίου τύπου του µεγάλου Τ αντιγόνου του SV40 ή 
ένα µεταλλαγµένο LE1135Τ, που δεν εκφράζει το µικρό t αντιγόνο, δείξαµε ότι αµφότερες οι 
πρωτεΐνες µπορούν να επάγουν ρετροµετάθεση σε υψηλή συχνότητα. Επιπλέον, ιϊκή µόλυνση 
των κλώνων αυτών µε σωµατίδια SV40 έδειξε ότι γεγονότα ρετροµετάθεσης ανιχνεύονται 24 
ώρες µετά την µόλυνση και η συχνότητα της ρετροµετάθεσης αυξάνεται εκθετικά µε την 
πάροδο του χρόνου σε υψηλά επίπεδα. 
Τα αποτελέσµατά µας αποδεικνύουν, για πρώτη φορά, ότι το µεγάλο Τ αντιγόνο του ιού SV40 
επάγει τη συχνότητα της ρετροµετάθεσης των στοιχείων VL30 συνδέοντας τα φαινόµενα της 
ρετροµετάθεσης και του κυτταρικού µετασχηµατισµού και κατά προέκταση µπορεί να 
συµβάλλει στην µελέτη κυτταρικών παραγόντων ρύθµισης της ρετροµετάθεσης. 
 
 
* Η εργασία αυτή χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα “Ηράκλειτος”του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευµάτων. 
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CORRELATION BETWEEN THE EXPRESSION OF SV40 LARGE T 
ANTIGEN AND INDUCTION OF RETROTRANSPOSITION 

FREQUENCY OF VL30 ELEMENTS IN MOUSE NIH3T3 CELLS 
 
Noutsopoulos D.1, M. Koliou1, G. Markopoulos1, N. Kolaitis2, G. Vartholomatos2, 

Ch. Angelidis1 & Th. Tzavaras1. 
 

1University of Ioannina, Medical School, Laboratory of General Biology 45 110 Ioannina & 
2Laboratory of Hematology, Unit of Molecular Biology, University Hospital of Ioannina, 

Ioannina. 
 
 Until today there are not experimental data for a correlation between retrotransposition 
and cellular transformation. It has been reported that transformation of mouse cells in 
vitro and malignant conversion in vivo result in a significant increase of the expression of 
VL30 elements at transcriptional level and retrotransposition events of VL30 elements 
have been detected in mouse thymic lymphoma. 
   We investigated the correlation between the induction of retrotransposition frequency 
of VL30 and cellular transformation by SV40 virus in mouse NIH3T3 cells. We constructed 
a recombinant VL30 element (NVL-3*/EGFP-INT) tagged with a specific cassette for 
detection of retrotransposition events based on the enhanced green fluorescence protein 
(EGFP) gene. Upon transfection studies with this recombinant we showed that 
retrotransposition events could be detected by UV microscopy or fluorescence-activated 
cell scanning (FACS) as GFP-positive cells and PCR analysis in clones of SV40-transformed 
NIH3T3 cells but not in normal NIH3T3 mouse cells and human SV40-transformed cells. 
To study the retrotransposition potential of a pre-integrated VL30 element, we 
transfected NIH3T3 cells and produced stable clones expressing the NVL-3*/EGFP-INT 
recombinant. Transfecting these cells the wild type or a mutant LE1135T SV40 large T 
antigen not expressing the small t antigen we showed that both wild type and mutant 
large T antigen proteins could induce retrotransposition in a high frequency. In addition, 
infection of these cells with SV40 viral particles showed that retrotransposition events 
could be detected as early as 24 hours post-infection increasing exponentially in a time-
dependent manner. 
Our results provide strong evidence, for first time, that SV40 large T antigen induces the 
frequency of VL30 retrotransposition and correlates retrotransposition with induced-cellular 
transformation. In addition SV40 virus could be used in studying cellular agents involved in 
regulation of VL30 retrotransposition.  
 
 
* This work was funded from the program "Heraklitos" of the Hellenic Ministry of 
Education under the 3rd Community Support Framework and the European Social 
Fund. 
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ FAK ΚΑΙ PAXILLIN ΣΤΑ ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΥΓΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ 
 

Ντάλλας Κ.1, Φερτάκης Β.1, Μάµαλη Ε.1, Ζέρβας Χ.2, Λαµπροπούλου Μ.1, 
Μαρµάρας Β.I.1 

 

1Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 2Ίδρυµα  Ιατρο-βιολογικών Ερευνών, Ακαδηµία 
Αθηνών. 

 
Τα κύτταρα αποκρίνονται σε εξωγενή ερεθίσµατα µε τον ενδοκυτταρικό σχηµατισµό 
εξειδικευµένων πρωτεϊνικών συµπλόκων, που έχουν συνήθως ως σκοπό την µεταγωγή των 
µηνυµάτων στον πυρήνα. 
Χρησιµοποιώντας ως µοντέλο τα αιµοκύτταρα της µύγας της Μεσογείου (Ceratitis capitata) 
από το τρίτο προνυµφικό στάδιο ανάπτυξης, θελήσαµε να διαπιστώσουµε αν προϋπάρχουν 
σύµπλοκα µεταγωγής µηνυµάτων στα αιµοκύτταρα, σε εναιώρηµα, χωρίς την επίδραση 
εξωγενούς παράγοντα.  
Αρχικά, πιστοποιήθηκε µε ανοσοκατακρήµνιση η παρουσία της κινάσης FAK (Focal Adhesion 
Kinase) καθώς και οι πρωτεΐνες-ικριώµατα (adaptor proteins) Paxillin. Ακολούθως, µε 
ανάλυση κατά Western µελετήθηκε το αναπτυξιακό πρότυπο των παραπάνω πρωτεϊνών, 
κατά τη µετατροπή της προνύµφης σε νύµφη και διαπιστώθηκε ότι η έκφρασή τους ποικίλλει. 
Επίσης, προσδιορίστηκε µε ανοσοφθορισµό η κατανοµή των παραπάνω πρωτεϊνών στα 
αιµοκύτταρα του εντόµου όπου επιβεβαιώνονται τα αποτελέσµατα κατά Western. Κατόπιν, 
σε πρωτεϊνικό εκχύλισµα αιµοκυττάρων, έγινε ανοσοκατακρήµνιση µε anti-FAK και ανάλυση 
του ιζήµατος µε Western blot, µε τη χρήση αντισωµάτων έναντι paxillin, τουµπουλίνης και 
ακτίνης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι FAK, παξιλίνη, τουµπουλίνη και ακτίνη βρίσκονται ως  
σύµπλοκο σε εναιώρηµα κυττάρων.  
Συµπερασµατικά η κινάση FAK µαζί µε παξιλίνη, τουµπουλίνη και ακτίνη βρίσκονται ως 
σύµπλοκο σε εναιώρηµα αιµοκυττάρων, χωρίς καµία εξωγενή επίδραση.   
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LOCALIZATION OF FAK AND PAXILLIN  IN MEDFLY HEMOCYTES 
DURING DEVELOPMENT: POSSIBLE RELATIONSHIP BETWEEN 
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Research, Academy of Athens, Athens, Greece 

 
Cells respond to extracellular stimuli with the recruitment of multiple cytoskeletal and 
regulatory proteins, which form specialized complexes. These complexes are usually 
involved in the promotion of integrin- mediated signals to the nucleus. 
In this study, we investigated whether any signal transduction complexes are constitutively 
present, in Medfly hemocyte suspension, in the absence of external stimuli. 
Hemocytes from the 3rd instar larvae were isolated and protein crude extracts were 
prepared. In hemocyte lysates, the presence of FAK (focal adhesion kinase) and the 
adaptor protein Paxillin was identified with immunoprecipitation and immunoblot analysis. 
The presence of these proteins was also confirmed with immunofluorescence microscopy, 
in attached hemocytes on glass slides. Co-immunoprecipitation with FAK and immunoblot 
analysis with anti-Paxillin, anti-tubulin and anti-actin revealed the complex formation of 
FAK with Paxillin, Tubulin and Actin in hemocyte suspensions. The profiles of this complex 
and of each one of these proteins, separately, varies, during development.  
Consequently, it was demonstrated that FAK forms complex with paxillin, tubulin, and 
actin, in Medfly hemocytes, without the influence of any extracellular stimuli. 
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ 
ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙ-ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ Βcl-2  

ΣΕ ΚΑΡ∆ΙΟΜΥΟΚΥΤΤΑΡΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥ 
 

Dowling A.A., Cieslak D., Τσίντζου Μ., Λάζου Α. 
 

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 54124 

 
Στα καρδιοµυοκύτταρα, το οξειδωτικό στρες το οποίο επάγεται από υψηλές συγκεντρώσεις 
Η2Ο2, οδηγεί στην απόπτωση µέσω του µονοπατιού των µιτοχονδρίων. Αντίθετα, µικρότερες 
συγκεντρώσεις Η2Ο2 είναι µη τοξικές και µπορεί να έχουν προστατευτικό αποτέλεσµα. Οι 
µηχανισµοί µέσω των οποίων το Η2Ο2 οδηγεί είτε σε απόπτωση είτε σε υπερτροφία των 
καρδιοµυοκυττάρων δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόµη. Είναι όµως γνωστό ότι σηµαντικό ρόλο 
σε αυτή τη διαδικασία παίζουν πρωτεϊνικές κινάσες καθώς και οι πρωτεϊνες της οικογένειας 
Bcl-2, οι οποίες µπορεί να είναι είτε προ-αποπτωτικές (Bad, Bax) ή αντι-αποπτωτικές (Bcl-2, 
Bcl-xL). Πρόσφατες ενδείξεις υποστηρίζουν ότι η φωσφορυλίωση της Bcl-2 σχετίζεται άµεσα 
µε τη ρύθµιση της απόπτωσης. Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί αν η ενεργοποίηση 
συγκεκριµένων πρωτεϊνικών κινασών, ως απόκριση στο οξειδωτικό στρες, µπορεί να 
τροποποιεί την έκφραση ή/και τη φωσφορυλίωση της Bcl-2 µε αποτέλεσµα τη ρύθµιση της 
αποπτωτικής διαδικασίας. Καρδιοµυοκύτταρα ενήλικου αρουραίου εκτέθηκαν σε 
διαφορετικές συγκεντρώσεις Η2Ο2 (0.02-1mM) και η έκφραση και φωσφορυλίωση των 
ERK1/2, p38 MAPK και Bcl-2 προσδιορίστηκε µε ανοσοστύπωση. Ο βαθµός της απόπτωσης 
των καρδιοµυοκυττάρων κάτω από αυτές τις συνθήκες προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο 
TUNEL. Ο ρόλος κάθε πρωτεϊνικής κινάσης στην φωσφορυλίωση της Bcl-2 διερευνήθηκε µε 
χρήση ειδικών αναστολέων. Συµπεραίνεται ότι η επίδραση του Η2Ο2 στα καρδιοµυοκύτταρα 
καθορίζεται από τη συγκέντρωσή του, η οποία ενεργοποιεί ένα συγκεκριµένο σηµατοδοτικό 
µονοπάτι. Με αυτό τον τρόπο ελέγχεται η φωσφορυλίωση της Bcl-2 και κατά συνέπεια 
ενισχύεται ή αναστέλλεται η διαδικασία της απόπτωσης.  
 
 
Η εργασία αυτή χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ενωση στο πλαίσιο των Marie 
Curie Host Development Fellowships. 
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EXPRESSION AND PHOSPHORYLATION OF BCL-2 PROTEIN IN 
ADULT RAT CARDIAC MYOCYTES DURING OXIDATIVE STRESS 

 
Dowling A.A., Cieslak D., Tsintzou M., Lazou A.  

 
Lab. of Animal Physiology, Dept of Zoology, School of Biology, Aristotle University of 

Thessaloniki, Thessaloniki 54124, Greece 

 
In cardiac myocytes, high concentrations of H2O2, as an example of oxidative stress, 
promote apoptosis through the mitochondrial death pathway. However, lower 
concentrations are non-toxic and may have cytoprotective and/or growth promoting 
effects. The mechanisms by which varying concentrations of H2O2 lead to either myocyte 
hypertrophy or apoptosis are not clear, although it is known that protein kinases may play 
a major role in this process. Bcl-2 family proteins, consisting of both pro-apoptotic and 
anti-apoptotic members, are key regulators of apoptosis in cardiac myocytes. Bcl-2 and 
Bcl-xL are the principal Bcl-2 family proteins that protect cells from apoptosis. Recent 
evidence indicates that Bcl-2 can be phosphorylated and this phosphorylation is closely 
associated with regulation of apoptosis. We therefore tested the hypothesis that 
activation of specific kinase signaling pathways by H2O2, in a concentration dependent 
manner, may modulate either the expression or the phosphorylation of Bcl-2, with the 
resulting effect of a decrease or increase in anti-apoptotic function. Adult rat cardiac 
myocytes were exposed to varying concentrations of H2O2 (0.02-1mM) and the activation 
of ERK1/2 and p38-MAPK was assessed by immunoblotting using phosphorylation state 
specific antibodies. Cardiomyocyte apoptosis, under these conditions, was determined by 
TUNEL staining. The role of each kinase in Bcl-2 phosphorylation was further assessed 
using specific inhibitors of the pathways. We conclude that the effects of H2O2 on cardiac 
myocytes are determined by the concentration of H2O2 which in turn activates a specific 
kinase signaling pathway that regulates the phosphorylation of Bcl-2 either promoting 
anti-apoptotic or pro-apoptotic activity.  

 
 
This research work was supported through a European Community Marie Curie Host 
Development Fellowship. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ S14 ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Escherichia coli 

 
Ξαπλαντέρη, Μ. Α.,1 Λεοντιάδου, Φ.,2 Χολή-Παπαδοπούλου, Θ.2  

& Καλπαξής, ∆. Λ.1 
 

1Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Τµήµα Ιατρικής, Παν/µιο Πατρών, 26500-Πάτρα, 
2Εργαστήριο Βιοχηµείας, Τµήµα Χηµείας, Αριστοτέλειο Παν/µιο θεσσαλονίκης, 54006-

Θεσσαλονίκη 
 
Η δοµική και λειτουργική σηµασία της κυστεΐνης 23 (Cys23) της ριβοσωµατικής πρωτεΐνης S14 από το 
θερµοβακτήριο Thermus thermophilus (TthS14) µελετήθηκε αντικαθιστώντας την Cys23 µε σερίνη και 
ενσωµατώνοντας την προκύπτουσα πρωτεΐνη σε ριβοσώµατα από Escherichia coli. H  Cys23 
συµµετέχει σ’ ένα µοτίβο αλληλουχίας CXXC-X12-CXXC της S14 που δηµιουργεί χηλικό σύµπλοκο µ’ 
ένα ιόν Ζn2+. Yβριδικά E. coli ριβοσώµατα που έφεραν τη µεταλλαγµένη πρωτεΐνη ΤthS14 επέδειξαν 
την ίδια ικανότητα να δεσµεύουν tRNA µε εκείνη ριβοσωµάτων που είχαν ενσωµατώσει ΤthS14 αγρίου-
τύπου. Όµως, και τα δύο είδη υβριδικών ριβοσωµάτων εκδήλωναν 20% χαµηλότερη συγγένεια για 
tRNA, συγκρινόµενα µε φυσιολογικά E. coli ριβοσώµατα. Αντίθετα, τα υβριδικά ριβοσώµατα διέφεραν 
ως προς καταλυτική τους δραστικότητα , η οποία ήταν πολύ µικρότερη εκείνης φυσιολογικών E. coli 
ριβοσωµάτων. Επίσης, η 30S υποµονάδα τους χαρακτηρίζονταν από ελαττωµένη ικανότητα σύζευξης 
µε 50S ριβοσωµατικές υποµονάδες. Ωστόσο, η ενσωµάτωση µεταλλαγµένης ή αγρίου τύπου  ΤthS14 σε 
E. coli ριβοσώµατα δεν είχε επιπτώσεις στη συναρµολόγηση των 30S υποµονάδων. Έχει δειχθεί από 
άλλους ερευνητές ότι η πρωτεΐνη S14 εµπλέκεται στη δέσµευση του tRNA και εγκαθίσταται στη 30S 
υποµονάδα σ’ ένα αργοπορηµένο στάδιο κατά τη διάρκεια της συναρµολόγησης. Τα αποτελέσµατά 
µας βρίσκονται σε συµφωνία µ’ αυτές τις παρατηρήσεις. ΄Οµως, το καταλυτικό κέντρο του 
ριβοσώµατος εδράζεται στην 50S υποµονάδα και έτσι φαίνεται απίθανο να επηρεάζεται άµεσα από 
µικρές αλλαγές στη δοµή της S14. Μάλλον, φαίνεται ότι οι διαταραχές που επάγονται από την 
µετάλλαξη της S14 µεταφέρονται στο καταλυτικό κέντρο µέσω των µορίων του tRNA και προκαλούν 
εξασθένηση της δραστικότητα του υποστρώµατος-δότη. 
 
 
Η εργασία αυτή επιχορηγήθηκε από τη ΓΓΕΤ και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Στήριξης. 
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THE ROLE OF RIBOSOMAL PROTEIN S14 IN THE CATALYTIC 
PROPERTIES OF ESCHERICHIA COLI RIBOSOMES 

 
Xaplanteri, M. A.,1 Leontiadou, F., 2 Choli-Papadopoulou, T., 2 and Kalpaxis, D. L.1 

 
1 Laboratory of Biochemistry, School of Medicine, University of Patras, 26500-Patras; 2 
Laboratory of Biochemistry, School of Chemistry, Aristotle University of Thessaloniki, 

54006-Thessaloniki 
 
The structural and functional importance of cysteine 23 (Cys23) of ribosomal protein S14 
from Thermus thermophilus (TthS14) was studied by replacing this residue by serine and 
by incorporating the resulting mutant into Escherichia coli ribosomes. Cys23 participates in 
a CXXC-X12-CXXC zinc-finger motif that coordinates a zinc ion. The ability of hybrid E. 
coli ribosomes bearing mutant TthS14 to bind tRNA was equal to that obtained with 
ribosomes incorporating wild-type TthS14. In fact, both hybrid ribosomal species exhibited 
20% lower tRNA affinity for the P and A-sites, compared to native E. coli ribosomes. In 
contrast, the peptidyltransferase activity of the hybrid ribosomes, estimated by the 
puromycin reaction, was different and much lower than that measured in native E. coli 
ribosomes. In addition, replacement of the native S14 by wild-type or mutant TthS14 
resulted in reduced capability of the 30S ribosomal subunits for association with 50S 
subunits. Nevertheless, the assembly of the 30S subunits was not affected. It has been 
found by other investigators that S14 is involved in tRNA and puromycin binding, and 
assembles to the 30S subunit in a late phase. Our results correlate well with these 
observations. However, the catalytic center of ribosome is located within the 50S subunit 
and, therefore, it is unlikely to be directly affected by small changes in the structure of S14. 
Rather, it appears that the perturbing effects of S14 mutation on peptidyltransferase are 
propagated through the tRNA molecules, and result in weakening of the donor-substrate 
reactivity. 

 
 

This work was supported by a grant from the General Secretariat of Research and 
Technology, Ministry of Development of Greece and the European Social Fund. 
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IN VITRO ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟ∆ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΘΥΜΟΣΙΝΗΣ α ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΠΕΠΤΙ∆ΙΩΝ 

ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΒΟΞΥΤΕΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟ  
 
Ξηρακιά Χ.1, Νέζος Α.1, Γεωργάκη Σ.1, Σκοπελίτη Μ.1, Βουτσάς Ι.1, Voelter W.2, 

Τσιτσιλώνη Ο.1 
 

1Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών και 
2Τµήµα Φυσιολογικής Βιοχηµείας, Πανεπιστήµιο Tuebingen, Γερµανία 

 
Η προθυµοσίνη α (προΤα) είναι πολυπεπτίδιο 109 αµινοξέων, µε έντονη ανοσοενισχυτική 
δράση in vitro και in vivo. Πρόσφατες µελέτες του εργαστηρίου µας, έδειξαν ότι η 
ανοσοδραστική περιοχή της προΤα εντοπίζεται στο καρβοξυτελικό της άκρο, αφού 
πρωτεολυτικά παραχ-θέντα πεπτίδια, µε τις αλληλουχίες προΤα (103-109) και προΤα (89-
102), παρουσίαζαν παρόµοια ενεργότητα µε την ακέραια προΤα in vitro. Στην παρούσα 
µελέτη, χρησιµοποιήσαµε συνθετικά πεπτίδια, µε αυξανόµενη κατά ένα αµινοξύ αλληλουχία 
(103-109 µέχρι 94-109), µε σκοπό να προσδιορίσουµε την ακριβή αλληλουχία της 
καρβοξυτελικής περιοχής της προΤα µε τη µέγιστη ανοσοδραστικότητα. Η δράση των 
συνθετικών πεπτιδίων συγκρίθηκε µε αυτήν της ακέραιας προΤα σε πρότυπες ανοσολογικές 
δοκιµασίες (αυτόλογη και ετερόλογη µικτή λεµφοκυτταρική αντίδραση, δοκιµασία 
κυτταροτοξικότητας). Αναλυτι-κότερα, περιφερικά λεµφοκύτταρα φυσιολογικών δοτών 
επωάστηκαν µε προΤα ή τα συνθετικά πεπτίδια συνεργιστικά µε χαµηλές δόσεις (20 IU/ml) 
ιντερλευκίνης-2 και µετά από τρεις ηµέρες ελέγχθηκε η ικανότητα πολλαπλασιασµού τους 
(δοκιµασία ενσωµάτωσης 3Η-θυµι-δίνης) και η επαγωγή της κυτταροτοξικότητας τους 
(δοκιµασία απελευ-θέρωσης 51Cr από ενδοκυτταρικά σηµασµένα κύτταρα-στόχους). Τα µέχρι 
τώρα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το συνθετικό πεπτίδιο 98-109 επάγει τις λεµφοκυτταρικές 
απαντήσεις σε επίπεδα ανάλογα µε αυτά της προΤα και υψηλότερα από το πεπτίδιο 103-109. 
Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι συνθετικά πεπτίδια οµόλογης αλληλουχίας µε τη καρβοξυ-
τελική περιοχή της προΤα, θα µπορούσαν να υποκαταστήσουν ως προς τις 
ανοσοτροποποιητικές ιδιότητες το ακέραιο πολυπεπτίδιο, ώστε στο µέλλον δυνητικά να 
χρησιµοποιηθούν σε µελέτες διερεύνησης του µηχανισµού δράσης της προΤα.  
 
 
Χρηµατοδότηση: ΓΓΕΤ (Ελληνο-Ρουµανική ∆ιακρατική Συνεργασία), ΙΚΥ (ΙΚΥDA 2003), 
Εµπειρίκειο Ίδρυµα Αθηνών. 
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IN VITRO STUDY OF THE IMMUNOMODULATORY SITE OF 
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Prothymosin α (proTα) is a polypeptide of 109 amino acids, with distinct 
immunoenhancing activity in vitro και in vivo. Recent studies in our laboratory have shown 
that the immunomodulating site of proTα is located at its carboxy-terminus, since 
proteolytically produced peptides, spanning the sequences proΤα (103-109) and proΤα 
(89-102), presented similar in vitro activity to intact proΤα. In this study, we used synthetic 
peptides with prolonged, by one amino acid, sequence (103-109 to 94-109), in order to 
determine the exact sequence of the carboxy-terminus of proΤα with maximal 
immunoenhancing activity. The activity of these peptides was compared to that of intact 
proΤα in standard immunological assays (autologous and allogeneic mixed lymphocyte 
reaction and cytotoxicity assay). In detail, peripheral blood mononuclear cells from healthy 
blood donors were incubated with proΤα or the synthetic peptides synergistically with low 
doses (20 IU/ml) of interleukin-2 and after a 3-day incubation were tested for their ability 
to proliferate (standard 3Η-thymidine incorporation assay) and to induce their cytotoxicity 
(standard 51Cr-release assay using intracellularly labelled target cells). Until now, our 
results show that the synthetic peptide proTα (98-109), enhances lymphocyte responses 
to levels comparable to those of proΤα and higher than those of the peptide 103-109. We 
conclude that synthetic peptides corresponding to the carboxy- terminus of proΤα, could 
substitute for the intact polypeptide with respect to its immunological properties, and can 
be eventually used in further investigations of proTα’s mechanism of action.  
 
 
Funding: GSRT (Greek-Romanian Bilateral Co-operation), ΙΚΥ (ΙΚΥDA 2003), 
Empeirikeion Foundation Athens. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ Pinna nobilis Linnaeus, 1758, 
ΕΝ∆ΗΜΙΚΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΤΡΙΣΤΟΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. 
 

Ξυδάκης Σ., Καστρίτση Καθαρίου Ι. 
 

Τοµέας Ζωολογίας Θαλάσσιας Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστηµιόπολη 
Αθήνα 157 84. 

 
Η Pinna nobilis L. είναι δίθυρο µαλάκιο, ενδηµικό της Μεσογειακής λεκάνης. Ανήκει στην 
οικογενεια Pinnidae και είναι το µεγαλύτερο δίθυρο που απαντάται στην περιοχή, µε µέγιστο 
µήκος τα 120 cm. Η κατακόρυφη εξάπλωση της ξεκινά από τα 0,5 m και φτάνει τα 60 m 
βάθος. Η παρουσία της σχετίζεται µε την ύπαρξη θαλάσσιων φανερόγαµων κυρίως της 
Posidonia oceanica. Η πρόσδεση της P. nobilis γίνεται σε µαλακό υπόστρωµα κατά την λήξη 
του πλαγκτονικού προνυµφικού σταδίου και είναι ιδιαίτερα ισχυρή λόγω των πυκνών υφών του 
βύσσου, που κρατούν τις θυρίδες σταθερές, µε το οπίσθιο τµήµα τους βυθισµένο στο 
υπόστρωµα. Πυκνοί πληθυσµοί εµφανίζονται κυρίως σε αβαθείς κόλπους µε µικρή κλίση 
πυθµένα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιου ενδιαιτήµατος είναι το επιλεγµένο 
δειγµατοληπτικό πεδίο στην περιοχή του Τριστόµου, στο Βόρειο τµήµα της Καρπάθου. 
Πρόκειται για έναν κλειστό υπήνεµο κόλπο, µε αβαθή νερά και ιλυώδη σύσταση πυθµένα που 
συντηρεί έναν ικανό πληθυσµό από πίννες. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η εκτίµηση 
του µεγέθους και της πυκνότητας του πληθυσµού, η συλλογή µορφοµετρικών στοιχείων, ενώ 
για τον προσδιορισµό του ρυθµού αύξησης των διθύρων στο µέλλον, έγινε σήµανση και 
µέτρηση 20 ατόµων στο πεδίο. Όλες οι µετρήσεις έγιναν µε ελεύθερη κατάδυση. Η 
καταµέτρηση των ατόµων για τον υπολογισµό της πυκνότητας έγινε µε σάρωση σε 6 τµήµατα 
εµβαδού 200 m2 έκαστο (συνολικά 1200m2), σε τρεις δειγµατοληπτικές θέσεις εντός του 
κόλπου. Η µέση πυκνότητα του πληθυσµού ανέρχεται στα 15,66 ατοµα/100m2, τιµή που 
θεωρείται µε βάση την διεθνή βιβλιογραφία, εξαιρετικά υψηλή. Ακόµα µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι σε τµήµατα του κόλπου µετρήθηκαν πυκνότητες άνω των 50 
ατοµων/100 m2. Παράλληλα προσεγγίζονται οι σχέσεις µέγιστου µήκους-µέγιστου πλάτους 
θυρίδας, µέγιστου µήκους-ηλικίας και µέγιστου µήκους-ολικού µήκους αποτυπώµατος του 
πρόσθιου προσαγωγού µυώνα. Επίσης παρουσιάζονται σηµαντικά στοιχεία για την συµβίωση 
της Pinna nobilis µε ∆εκάποδα του είδους Pontonia pinnophylax. Βάσει των ανωτέρω 
ευρηµάτων είναι πρόδηλη η αναγκαιότητα προστασίας της περιοχής του Τριστοµου, όχι µόνο 
σαν πεδίο διατήρησης ενός ακµαίου πληθυσµού πίννας αλλά και σαν χώρος µελέτης του 
είδους. 
 
 
Υποστηριζόµενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Φυσικού Σχεδιασµού και 
∆ηµοσίων Έργων (Πρόγραµµα ΕΤΕΡΠΣ). 
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STUDY OF POPULATION OF THE FAN MUSSEL Pinna nobilis 
Linnaeus, 1758, ENDEMIC SPECIES IN THE MEDITERRANEAN SEA, 

IN THE REGION OF TRISTOMO KARPATHOS 
 

Xydakis S., Castritsi Catharios I. 
 

Dept. of Zoology-Marine Biology, Sch. of Biology, University of Athens, Athens 157 84 
 

Pinna nobilis L. is an endemic bivalve mollusk in the Mediterranean Sea. It belongs in the 
Pinnidae family and it is the largest Mediterranean bivalve, with specimens of up to 120 
cm in length. Individuals are recorded from 0.5 to 60 m depth. Its presence is related with 
the existence of marine flowering plants mainly Posidonia oceanica. Settlement is taking 
place in soft substratum at the expiry of the larval stage. Pinna nobilis lives with the 
anterior part of the valve buried in the seabed, strongly anchored to the substratum by 
byssus threads. Dense populations can be found mainly in shallow gulfs with small incline 
of seabed. A characteristic example of such dwelling is the selected sampling area in the 
gulf of Tristomo, in the Northern part of Karpathos Island. It is a narrow gulf, with small 
depth and soft substratum that hosts a large population of Pinna nobilis. The project 
intended to estimate the size and the density of the fan shell population in Tristomo. Also 
aimed to collect additional data about the size and the age of the bivalves in the 
sampling area. Twenty individuals were marked and measured for the determination of 
growth rate. All the measurements were performed whilst free diving. The density of the 
population was determined from the individuals that had been measured in six blocks of 
200 m2 each (total measured area 1200m2), in three sampling areas. The average density 
of the population of Pinna nobilis in Tristomo is 15,66ind/100m2, price considered 
exceptionally high. More interesting is the fact that in some areas of the Tristomo gulf the 
density of the population is over 50ind/100m2. At the same time equations are proposed 
to describe the relationship between maximum length – maximum width of the valve, 
maximum length – age and maximum length – total length of posterior adductor muscle 
scar. Also, important observations are presented concerning the symbiosis between Pinna 
nobilis and Pontonia pinnophylax (Decapoda). The study of the fan mussel in Tristomo 
stresses the need for protecting the specific area, not only for preserving a healthy 
population, but also for studying the species extensively. 
 
 
Supported by the Hellenic Ministry of Environment, Physical Planning and Public 
Works (project ETERPS).   
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ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ GABAA ΥΠΟ∆ΟΧΕΑ ΣΕ 
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Ρ19-Ν ΝΕΥΡΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 

 
Ξυλούρη Μ., Παπουτσή Α. και Παπαζαφείρη Π. 

 
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
Η πρόσδεση του γ-αµινοβουτυρικού οξέος (GABA) στον ιονοτροπικό υποδοχέα GABAΑ 
(δίαυλος ιόντων Cl-) ευθύνεται για την ταχεία συναπτική αναστολή στο ώριµο κεντρικό 
νευρικό σύστηµα των σπονδυλωτών. Ενίσχυση της GABAA-εργικής αναστολής έχει 
παρατηρηθεί από ενδογενή νευροστεροειδή, υποστηρίζοντας έναν πιθανό 
νευροπροσταστευτικό ρόλο των νευροστεροειδών έναντι της αυξηµένης ενεργοποίησης των 
γλουταµινεργικών υποδοχέων και της επακόλουθης εισόδου ασβεστίου. 
Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήθηκαν Ρ19 πολυδύναµα εµβρυϊκά καρκινικά κύτταρα, τα 
οποία µπορούν να διαφοροποιηθούν σε πλήρως µετα-µιτωτικούς νευρώνες (Ρ19-Ν) µε 
λειτουργικούς GABAA και NMDA υποδοχείς. Κατά τη διάρκεια διαφοροποίησης των Ρ19-Ν 
κυττάρων µελετήθηκε το πρότυπο έκφρασης των υποµονάδων α1 και β2 του GABAA 
υποδοχέα, της υποµονάδας NR1 του NMDA υποδοχέα, καθώς και η έκφραση των 
αντίστοιχων πρωτεϊνών, απουσία και/ή παρουσία νευροστεροειδών. Τα αποτελέσµατά µας 
δείχνουν ότι οι συγκεκριµένες υποµονάδες εκφράζονται νωρίς κατά τη διαφοροποίηση (5η 
ηµέρα) ενώ η προσθήκη αλλοπρεγνανολόνης -ο πιο ισχυρός θετικός τροποποιητής του 
GABAA υποδοχέα- οδηγεί σε αύξηση (µέχρι 4 φορές) των επιπέδων των mRNA της α1 και 
β2 υποµονάδας. 
Επίσης, η ενεργοποίηση του υποδοχέα NMDA προκαλεί κατάτµηση του DNA -όπως 
επιβεβαιώθηκε από τις δοκιµασίες DNA laddering και TUNEL-και απελευθέρωση του 
κυτοχρώµατος c στο κυτταρόπλασµα. Προεπώαση µε αλλοπρεγνανολόνη οδηγεί σε µείωση 
του φαινοµένου. Εποµένως, ο αντι-αποπτωτικός µηχανισµός δράσης της αλλοπρεγνανολόνης 
µπορεί να αποδοθεί τόσο στη διατήρηση του κυτοχρώµατος c στα µιτοχόνδρια µετά την 
επίδραση NMDA, όσο και στην αυξηµένη έκφραση των α1 και β2 υποµονάδων του GABAA 
υποδοχέα, οι οποίες θεωρούνται σηµαντικές για την ενίσχυση της GABAA-εργικής αναστολής 
από τα νευροστεροειδή. 

 
Η εργασία αυτή χρηµατοδοτείται από την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΠΕΝΕ∆ 2001) 
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EXPRESSION AND FUNCTION OF THE GABAA RECEPTOR 
DURING DIFFERENTIATION OF P19-N NEURONS 
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Department of Animal and Human Physiology, Faculty of Biology, National and 
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γ-aminobutyric acid binding to GABAA ionotropic receptor (Cl- channel) mediates the main 
fast synaptic inhibition in the vertebrate central nervous system. Enhancement of GABAA 
synaptic inhibition (increase in the frequency and duration of the Cl- channel opening) is 
reported by endogenous neurosteroids supporting a potent neuroprotective role of 
neurosteroids against over-activation of glutamate receptors and the subsequent Ca2+ 
overload. 
In the present study we used murine P19 pluripotent embryonic tumor cells in order to 
investigate GABAA receptor gene expression and function. These cells can differentiate 
into post-mitotic neurons with functional GABAA and NMDA receptors, after being treated 
with retinoic acid and mitotic inhibitors. During the differentiation process of P19-N 
neurons, we have studied the expression profile of the α1 and β2 subunit genes of GABAA 
receptor, and the NR1 subunit gene of NMDA receptor and the relative proteins, in the 
absence and/or presence of neurosteroids. Our results showed that the above subunit 
genes are being expressed early during the differentiation of P19-N neurons (5 days after 
retinoic acid removal), while addition of allopregnanolone -the most potent positive 
modulator of the GABAA receptor-, results in a 4 fold increase of α1 and β2 mRNA levels. 
Over-activation of NMDA receptor and the subsequent calcium overload in P19-N 
neurons, causes DNA fragmentation -as shown by DNA laddering and TUNEL assay- and 
cytochrome c release in the cytoplasm. Pre-incubation of P19-N neurons with 
allopregnanolone, results in attenuation of this effect. Therefore the anti-apoptotic effect 
of allopregnanolone could be attributed to both the cytochrome c preservation in the 
mitochondria upon NMDA treatment and the increased expression of α1 and β2 subunits 
of GABAA receptors, which are considered to mediate the neuroprotective action of 
endogenous neurosteroids. 
 
This work is funded by the General Secreteriat of Research and Technology, Athens, 
Greece (PENED, 2001)  
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∆ΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ‘ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ’ ΠΕΠΤΙ∆ΙΩΝ- 
ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ 
ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΤΗΣ Α-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΥ ΤΩΝ 

ΩΟΘΥΛΑΚΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΩΝ: 
ΕΠΑΓΩΓΗ/ΑΝΑΣΤΟΛΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΜΥΛΟΕΙ∆ΩΝ ΙΝΙ∆ΙΩΝ 

 
Οικονοµίδου, Β.Α και Χαµόδρακας Σ.Ι 

 
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

Αθήνα 157 01 
 
Το χόριο είναι το κύριο συστατικό του χορίου των ωοθυλακίων των µεταξοσκωλήκων. Ένα 51-
πεπτίδιο-ανάλογο της κεντρικής συντηρητικής περιοχής της Α-οικογένειας των πρωτεϊνων του 
χορίου των µεταξοσκωλήκων αυτοσυγκροτείται in vitro, σε ποικιλία συνθηκών, οδηγώντας στο 
σχηµατισµό ινιδίων που µοιάζουν µε αµυλοειδή.  Προκειµένου να µελετηθεί µε λεπτοµέρεια η 
µοριακή βάση των µηχανισµών αυτοσυγκρότησης, δύο ‘µεταλλαγµένα’ πεπτίδια, τµήµατα του 
51-πεπτιδίου σχεδιάστηκαν προσεκτικά και συντέθηκαν: τα cA_m1 και cA_m2.  Αυτά τα 
‘µεταλλαγµένα’ πεπτίδια µελετήθηκαν τόσο σε διάλυµατα, σε ποικιλία συνθηκών, όσο και σε 
στερεά κατάσταση, χρησιµοποιώντας περίθλαση ακτίνων-Χ, Τ.Ε.Μ. (αρνητική χρώση και 
σκίαση) και φασµατοσκοπίες FT-Raman, ATR FT-IR, CD και NMR.  Από αυτές τις µελέτες 
είναι φανερό ότι, µόνο το πεπτίδιο cA_m1 οργανώνεται σε ινίδια µε αµυλοειδή 
χαρακτηριστικά, δηλ. ινίδια που έχουν την ίδια δοµή µε τα ινίδια του εκτεταµένου cA 
πεπτιδίου: δεσµεύουν Congo red και θειοφλαβίνη-Τ, είναι ελικοειδή και παρουσιάζουν cross-β 
δευτεροταγή δοµή.  Αντιθέτως, το πεπτίδιο cA_m2 αυτοσυγκροτείται, µετά από πολλούς 
µήνες, σε ινίδια, που έχουν την τάση να συγκολλούνται πλευρικά µεταξύ τους δηµιουργώντας 
µεγάλες ταινίες ή µακρείς κυλίνδρους µε άγνωστες ακόµα ιδιότητες.  Η παρούσα µελέτη 
δείχνει ότι το φαινόµενο της δηµιουργίας των αµυλοειδών σχετίζεται στενά µε: α) την ύπαρξη 
ειδικών τύπων αµινοξέων που είναι ισχυρά αµυλοειδικά και β) τις ειδικές τους θέσεις µέσα 
στην πρωτεϊνική ακολουθία, που έχει την τάση να αυτοσυγκροτείται σε ινίδια που µοιάζουν µε 
αµυλοειδή.  Αυτό σηµαίνει ότι κατάλληλα σχεδιασµένες υποκαταστάσεις ειδικών καταλοίπων 
µέσα σε µια πρωτεϊνη, αναστέλλουν ή ευνοούν την δηµιουργία αµυλοειδών.  
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Chorion is the major component of silkmoth eggshell.  A 51-residue peptide-analogue of 
the central conservative domain of the A-family of silkmoth chorion (eggshell) proteins 
self-assembles in vitro, in various conditions, leading to amyloid-like fibril formation.  In 
order to study in detail the molecular basis of self-assembly mechanisms, two “mutant” 
peptides, parts of the 51-residue peptide were carefully designed and synthesised.  These 
“mutant” peptides were studied both in solution, under a variety of conditions, and in the 
solid state, utilizing X-ray fiber diffraction, T.E.M. (negative staining and shadowing), FT-
Raman, ATR FT-IR, CD and NMR spectroscopy.  It is clear from these studies, that only 
the cA_m1 peptide self-assembles into fibrils with amyloid-like characteristics.  These fibrils 
have the same structure as the amyloid-like fibrils of the extended cA peptide: they bind 
Congo red and thioflavin-T, they are twisted - with an average width of the basic unit ~90 
Å and a helical pitch of ~400 Å – and they indicate a β-sheet type of structure as 
revealed from the CD, atr FT IR and FT-Raman spectroscopy.  X-ray diffraction patterns 
collected from fibers of the cA_m1 peptide, taken with a double-mirror camera, clearly 
indicate a “rich” cross-β fiber pattern, characterized by a meridional reflection at ~4.68 Å 
and an equatorial reflection at ~10.5 Å.  On the contrary, the cA_m2 peptide self-
assembles into fibrils after several months, which have the tendency to coagulate one 
with another, creating large tapes or long cylinders of unknown yet properties.  The 
present study obviously shows, that amyloid fibril creation phenomenon is tightly related 
with: a) the existence of specific types of aminoacids that are strongly amyloidogenic and 
b) their specific positions along the protein sequence that has the tendency to self 
assemble into amyloid-like fibrils.  This, obviously, means that suitably designed 
substitutions of specific residues in a protein, inhibit or favour amyloid-fibril formation.   
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Η παρούσα µελέτη εντάσσεται σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο ελέγχου της ανασυνδυαστικής και 
της µεταλλαξιγόνου δράσης των αιθέριων ελαίων. Τα αιθέρια έλαια, είναι προϊόντα του 
µεταβολισµού των αρωµατικών φυτών και τα τελευταία χρόνια βρίσκουν πληθώρα 
εφαρµογών αρκετές από τις οποίες σχετίζονται µε τον άνθρωπο.   
Στην παρούσα εργασία, το αιθέριο έλαιο (ΑΕ) του αρωµατικού φυτού  Mentha viridis (κοινή 
ονοµασία δυόσµος) αναλύθηκε σε αέριο χρωµατογράφο SHIMADZU GC-14A και έγινε 
έλεγχος της τοξικής και γενοτοξικής του δράσης. Ως πειραµατόζωο, χρησιµοποιήθηκε το 
δίπτερο έντοµο Drosophila melanogaster, το οποίο θεωρείται ως ένας από τους 
ιδανικότερους οργανισµούς-µοντέλα για τον in vivo καθορισµό της τοξικότητας διαφόρων 
ουσιών ευρείας χρήσης. Για την µελέτη της τοξικότητας του αιθέριου ελαίου 
πραγµατοποιήθηκαν οξείες (18 ώρες) και χρόνιες (12 ηµέρες) επιδράσεις µε διάφορες 
συγκεντρώσεις (από 2.5µl/ml έως 15 µl/ml) του ΑΕ σε προνύµφες και ενήλικα άτοµα D. 
melanogaster. Υπολογίστηκε η τιµή LD50 (Lethal Dose 50%) δηλαδή η συγκέντρωση της 
ουσίας, που προκαλεί το θάνατο του 50% των ατόµων. Για τον προσδιορισµό της 
µεταλλαξιγόνου ή ανασυνδυαστικής δράσης του ΑΕ της Μ. viridis εφαρµόστηκε η δοκιµή 
SMART (Somatic Mutation And Recombination Test), µια ευρέως χρησιµοποιούµενη και 
γενικά αποδεκτή µέθοδος. Η ικανότητα γενοτοξικής δράσης της υπό έλεγχο ουσίας γίνεται 
αντιληπτή από την παρουσία µωσαϊκών κηλίδων στα φτερά των trans-ετερόζυγων ενηλίκων 
ατόµων ως προς δυο γενετικούς δείκτες (mwh και flr). Η καταγραφή του αριθµού των 
κηλίδων και η σύγκριση τους µε τον αντίστοιχο µάρτυρα επιτρέπει το προσδιορισµό της 
µεταλλαξιγόνου και ανασυνδυαστικής δράσης. 
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The present study was undertaken in the frame of a more general project of screening 
the natural products for possible mutagenic and recombinogenic activities. Essentials oils 
are products of aromatic plants, and the past years have a wide range of applications 
several of which are related to humans. 
In this study, the essential oil (EO) of the aromatic plant Mentha viridis was analyzed by 
chromatography SHIMADZU GC-14A, and it was screened for toxic and genotoxic 
activities. For the in-vivo experiments, Drosophila melanogaster, one of the best model- 
organisms for such studies was used. Toxic effects were measured by calculating the LD50 
value after acute (18 hours) and chronic (12 days) exposure of larvae  and adults to 
different concentrations of the EO (from 2.5µl/ml to 15 µl/ml). For screening the genotoxic 
activity of the tested compound, the wing Somatic Mutation And Recombination Test 
(SMART) was applied. 
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Τα ασκίδια αποτελούν µία από τις σηµαντικότερες οµάδες του βένθους, καθώς η 
τροφοληπτική τους συµπεριφορά (διηθηµατοφαγία) συµβάλλει, σύµφωνα µε πρόσφατες 
έρευνες, καθοριστικά στην ανάδευση του αιωρούµενου σωµατιδιακού φορτίου στη στήλη του 
νερού. Συνεπώς, η µελέτη της πυκνότητας και της δοµής  των πληθυσµών τους σε θαλάσσιες 
περιοχές κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική. Στην περιοχή του Κόλπου της Θεσσαλονίκης 
βρέθηκαν 3 κυρίαρχα είδη (Microcosmus savigni, Phallusia mamillata, Styella partita). Τα 
είδη M. savigni και P. mamillata εµφανίζονται µε πυκνότητες 183 άτοµα/ 20 min (Β.Α. 
ακτές) και 140 άτοµα/ 20 min (Β.∆. ακτές) αντίστοιχα και πάνω σε οριζόντιο φυσικό 
υπόστρωµα. Το S. partita καταγράφηκε σε τεχνητό σκληρό υπόστρωµα σε όλη την έκταση 
του Κόλπου, µε µεγαλύτερη πυκνότητα στα ανατολικά (677 άτοµα/ 20 min). Η βιοµετρική 
µελέτη των πληθυσµών έδειξε τις ακόλουθες τιµές των σηµαντικότερων µορφοµετρικών 
παραµέτρων: (1) M. savigni: ολικό µήκος χιτώνα (LH)33,4±7,97mm, ολικό πλάτος χιτώνα 
(DH)43,57±5,98mm, ολικό βάρος (W)24,11±7,38gr, ολικό µήκος µανδύα (LM)21,10±3,39mm, 
ολικό πλάτος µανδύα (DM)33,57±4,44mm, ολικό βάρος µανδύα (WM)5,15±1,85gr και βάρος 
γονάδας (WG)0,669±0,339gr. (2) P. mamillata: (LH)61,74±10,65mm, (DH)35,66±6,18 mm, 
(W)50,28±16,42gr, (LM)34,16±4,69mm, (DM)24,46±4,48mm, (WM)8,90±3,12gr. Στο είδος 
αυτό δε προσδιορίστηκε το βάρος της γονάδας λόγω προβληµάτων στην αποµόνωσή της. (3) 
S. partita: (LH)40,45±12,77mm, (DH)23,02±6,43mm, (W)12,93±8,46gr, (LM)33,65±7,19mm, 
(DM)18,99±4,49mm, (WM)4,95±2,07gr και (WG)1,02±0,480gr. Η ανάλυση των κλάσεων 
µεγέθους των πληθυσµών έδειξε ότι στο M. savigni τα άτοµα µε µήκος από 2,2-4cm 
φαίνεται να έχουν τη µεγαλύτερη αντιπροσώπευση ενώ στα P.  mamillata και S.  partita από 
5,4-7,3cm και 2,7-5,2cm αντίστοιχα. 
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POPULATION STRUCTURE OF THE DOMINANT BENTHIC 
ASCIDIANS (Microcosmus savigni, Phallusia mamillata, Styella partita) 

IN THE GULF OF THESSALONIKI 
 

Panagiotou M.1,  C. Antoniadou1, I. Krestenitis2 & C. Chintiroglou1 

 

1Department of Zoology, School of Biology,Box 134, Aristotle University of Thessaloniki, 
GR-54006, Thessaloniki, e-mail: chintigl@bio.auth.gr 

2 Division of Hydraulics and Environmental Engineering, Department of Civil Engineering, 
Polytechnic Faculty, Aristotle University of Thessaloniki 

 
Ascidians constitute a very important benthic group in marine ecosystems, as their feeding 
behavior (suspension feeding) contributes, according to recent evidence, to the stirring of 
the suspended particulate matter in the water column. Therefore, the study of their 
population structure in coastal areas is very important. In the Gulf of Thessaloniki three 
species were found as dominant: Microcosmus savigni, Phallusia mamillata and Styella 
partita. The population densities of M. savigni and P. mamillata were 183 
individuals/20min (N.E. coast) and 140 individuals/20min (N.W. coast) respectively, mainly 
found on even hard substratum. S. partita was recorded on artificial hard substrate, all 
over the Gulf, most dense in the eastern part (677 individuals/20min). The biometry of the 
populations showed the following values for the most important morphological 
parameters: (1) M. savigni: total length of tunic (LH)33.4±7.97mm, total width of tunic 
(DH)43.57±5.98mm, total weight (W)24.11±7.38gr, total length of mantle 
(LM)21.10±3.39mm, total width of mantle (DM)33.57±4.44mm, total weight of mantle 
(WM)5.15±1.85gr and gonad weight (WG)0.669±0.339gr. (2) P. mamillata: 
(LH)61.74±10.65mm, (DH)35.66±6.18 mm, (W)50.28±16.42gr, (LM)34.16±4.69mm, 
(DM)24.46±4.48mm, (WM)8.90±3.12gr. Gonad weight was not estimated for this species, 
due to problems in gonad extraction. (3) S. partita: (LH)40.45±12.77mm, 
(DH)23.02±6.43mm, (W)12.93±8.46gr, (LM)33.65±7.19mm, (DM)18.99±4.49mm, 
(WM)4.95±2.07gr και (WG)1.02±0.480gr. Length frequencies distributions (size classes 
analyses) showed that the population of M. savigni comprised of individuals of length 
between 2.2-4cm. Alike, the most common length in the population of P.  mamillata was 
5.4-7.3cm, whereas in the case of S.  partita 2.7-5.2cm. 
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ  ΣΕ 
ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ΑΝΑΣΚΟΠΙΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙ- 
ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ 
 

Παναγόπουλος ∆.Ι. και Μαργαρίτης Λ.Χ. 
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα της ευρύτερης περιοχής των ραδιοφωνικών-µικροκυµατικών 
συχνοτήτων, (104-1011Hz), σε εντάσεις κοντά στα ισχύοντα «όρια επιτρεπόµενης έκθεσης» για 
τον άνθρωπο, που έχουν προταθεί από την «ανεξάρτητη» ∆ιεθνή Επιτροπή Προστασίας από 
τη µη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) το 1998 σε συνεργασία µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό 
υγείας (WHO), έχει βρεθεί ότι προκαλούν ένα πλήθος βιολογικών επιδράσεων σε βιοµόρια, 
κύτταρα και ολόκληρους οργανισµούς. Ειδικά για συχνότητες στην περιοχή της κινητής 
τηλεφωνίας (108-1010Hz), οι επιπτώσεις στην υγεία έχουν πλέον τεκµηριωθεί µε προσεγγίσεις 
επιδηµιολογικές, µε ακτινοβόληση κυττάρων και πειραµατόζωων καθώς και µε εκτιµήσεις 
προσοµοιώσεων. Έχουν διαπιστωθεί αλλαγές στη µεταφορά ιόντων µέσω µεµβρανών, 
µεταβολές στους ρυθµούς σύνθεσης διαφόρων βιοµορίων, µεταβολές στους ρυθµούς 
κυτταρικού πολλαπλασιασµού, αλλαγή συµπεριφοράς σε ποντικούς, µεταβολές στην 
αναπαραγωγική ικανότητα εντόµων και αρουραίων, αλλοιώσεις στη µορφή 
ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος κατά τη διάρκεια συνοµιλίας σε κινητό τηλέφωνο, µείωση στο 
ρυθµό σύνθεσης µελατονίνης σε ανθρώπους µετά από παρατεταµένη χρήση των κινητών 
τηλεφώνων, αλλοιώσεις σε νευρικά εγκεφαλικά κύτταρα αρουραίων, και αύξηση της 
διαπερατότητας του αιµατοεγκεφαλικού φραγµού. Προσωρινή απώλεια µνήµης, πονοκέφαλοι, 
κόπωση και αύξηση της πιθανότητας δηµιουργίας καρκίνων, κυρίως ακουστικού νευρώµατος. 
αναφέρονται από τη διεθνή βιβλιογραφία ως συµπτώµατα που προκαλούνται µετά από 
έκθεση στην ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία της κινητής τηλεφωνίας και µάλιστα σε εντάσεις 
εντός των «ορίων ασφαλείας». Πρόσφατη έρευνα σε χρόνιους χρήστες κινητών τηλεφώνων 
έδειξε υπογονιµότητα στους άνδρες, διαπίστωση που επιβεβαιώνει δηµοσιευµένα 
αποτελέσµατά µας σε πειραµατόζωα. Πάντως, τόσο η όσο και ο δεν θεωρούν τα παραπάνω 
ευρήµατα σηµαντικά ώστε να επιβάλλουν την τροποποίηση των «ορίων ασφαλείας». 
Με δεδοµένο πως από βιολογικής πλευράς δεν µπορούµε να δεχθούµε «όρια ασφαλείας» 
για την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που εκπέµπεται από κάθε κινητό τηλέφωνο και από 
τις κεραίες βάσης, προτείνονται τα παρακάτω για την ελαχιστοποίηση των (όποιων) δυσµενών 
επιπτώσεων στο µέλλον επάνω στην υγεία των χρηστών: α) το κινητό θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται µε τον κλασικό τρόπο (δηλ. απ΄ευθείας στο αυτί) µόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και για σύντοµο διάστηµα, β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις µακράς η/και 
συχνής συνοµιλίας συνιστάται το hands-free, η το blue tooth, γ) στις περιπτώσεις αυτές, το 
κινητό που αυτό κυρίως εκπέµπει την ακτινοβολία θα πρέπει να τοποθετείται «µε κάποιο 
τρόπο» µακριά από το σώµα µας (το λιγότερο 50 εκατοστά), δ) η αποστολή µηνυµάτων και 
κάθε είδους αρχείων πολυµέσων (εικόνες, βίντεο, µουσική) διέπεται από το (γ) που 
αναφέρθηκε. 

 
Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτήθηκε από τον «Ειδικό λογαριασµό κονδυλίων έρευνας» 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
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EFFECTS  OF MOBILE  TELEPHONY  RADIATION ON  LIVING 
ORGANISMS. A REVIEW OF EXPERIMENTAL AND EPIDEMIO-
LOGICAL STUDIES. SUGGESTIONS FOR REDUCING THE RISK 

 
Panagopoulos D.J. and Margaritis L.H. 

Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens 
 
Electromagnetic waves of radio and microwave frequencies, (104-1011Hz), with power 
densities close to the exposure criteria established by the :independent” International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), in 1998, in coordination with 
the World Health Organization (WHO) are found to produce a number of biological 
effects on biomolecules, cells and whole organisms. Especially for the frequencies used in 
Mobile Telephony, (108-1010Hz) the effects on health are well documented by 
epidemiological, in vitro and in vivo studies, and by mathematical modeling as well. Some 
of the most important findings are, changes in intracellular ionic concentrations, changes 
in the synthesis rate of different biomolecules and cell proliferation rates, changes in the 
behavior of mice, changes in the reproductive capacity of insects and rats, changes in the 
electroencephalogram during conversation on mobile phone, changes in the synthesis rate 
of melatonin in humans after prolonged use of mobile phone, damage of brain nerve cells 
in rats and increase of the permeability of the blood-brain barrier. Memory problems, 
headaches, fatigue and increased probability for certain types of cancer, are reported as 
symptoms connected with exposure to “safety levels” of mobile telephony radiation. 
Recent study among long term users of mobile phones indicated reduced men fertility, 
finding which is in agreement with published results of ours from animal experiments. 
However both ICNIRP and WHO do not find these data convincing enough to reconsider 
safety levels. 
Biologically speaking we cannot accept any “safety levels” for the electromagnetic 
radiation emitted by mobile phones and base station antennas; we suggest therefore the 
following measures in order to minimize the health effects upon the mobile phone users: 
a)the phone should be used at the ear only in emergency cases and for a very short 
period, b)in all other cases of prolonged conversation the hands-free or the blue tooth is 
recommended, c)in this case, since emission takes place basically from the phone, we 
keep it “somehow”away from the body (at least 50 cm), d)sending messages and 
multimedia files (images, videos, music) is safe if we follow the above restrictions 
described under (c). 
 
This work has been supported by the Special Research Account of Athens University 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ GSM 900MHz ΚΑΙ DCS1800MHz 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑ-
ΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ DROSOPHILA 

MELANOGASTER 
 

Παναγόπουλος ∆.Ι., Χαβδούλα Ε., Πάσιου Ε. και Μαργαρίτης Λ.Χ. 
 

Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 

Τα πειράµατα αυτά πραγµατοποιήθηκαν προκειµένου να γίνει σύγκριση της βιολογικής 
δράσης των δύο συστηµάτων ακτινοβολίας που χρησιµοποιούνται στην Ευρώπη από την 
Κινητή Τηλεφωνία, δηλαδή GSM (Global System for Mobile Telecommunications) µε 
φέρουσα συχνότητα στα 900ΜΗz και DCS (Digital Cellular System) µε φέρουσα 
συχνότητα στα 1800ΜΗz. Και στα δύο αυτά συστήµατα η ακτινοβολία είναι παλµική, 
(σύστηµα TDMA), µε διαµόρφωση συχνότητας. Ως βιολογικός δείκτης χρησιµοποιήθηκε η 
αναπαραγωγική ικανότητα του εντόµου Drosophila melanogaster, όπως αυτή καθορίζεται 
από την ωοτοκία, που στα πειράµατά µας ταυτίζεται µε τον αριθµό F1 θυγατρικών 
χρυσαλίδων.  
To πειραµατικό πρωτόκολλο που εφαρµόστηκε, βασίσθηκε σε προγενέστερα πειράµατα του 
εργαστηρίου µας. Σε κάθε πείραµα νεοεκδυθέντα έντοµα µοιράζονταν σε τρεις οµάδες µε 
ίδιο αριθµό αρσενικών-θηλυκών εντόµων. Η 1η οµάδα εκτέθηκε σε ακτινοβολία κινητού 
σύνδεσης Telestet (900MHz), η 2η σε κινητό σύνδεσης Cosmote (1800MHz), ενώ η 3η 
οµάδα απετέλεσε το δείγµα – µάρτυρα. Τα έντοµα εκτίθεντο για 6min ηµερησίως, κατά τη 
διάρκεια των πρώτων 5 ηµερών της ενήλικης ζωής των εντόµων, στο κοντινό πεδίο της 
κεραίας των κινητών τηλεφώνων. Η ένταση της ακτινοβολίας µετρήθηκε να βρίσκεται εντός 
των «ορίων επιτρεπόµενης έκθεσης» που έχουν θεσπιστεί από την ∆ιεθνή Επιτροπή 
Προστασίας από τη µη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP) το 1998. Η εκπεµπόµενη 
ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της έκθεσης ήταν «διαµορφωµένη» από ανθρώπινη φωνή, 
(οµιλούσα εκποµπή).  
Και οι δύο τύποι ακτινοβολίας κινητής τηλεφωνίας προκάλεσαν µείωση στην ωοτοκία 
(αναπαραγωγική ικανότητα), του εντόµου. Οι µέσες τιµές µείωσης της αναπαραγωγικής 
ικανότητας των εκτεθειµένων οµάδων για δέκα επιτυχηµένα πειράµατα, σε σχέση µε την 
control οµάδα - µάρτυρα για τις συχνότητες 900ΜΗz και 1800ΜΗz, βρέθηκαν 19.13% και 
18.51% αντίστοιχα.  
Συνάγεται συνεπώς ότι και οι δύο τύποι ακτινοβολίας που εκπέµπονται από τα σύγχρονα 
κινητά τηλέφωνα  GSM, (Vodafon, Telestet) και DCS, (Cosmote), προκαλούν σηµαντική και 
συγκρίσιµη µείωση της αναπαραγωγικής ικανότητας των εντόµων.  
Στα τρέχοντα πειράµατα του εργαστηρίου µας, οι προσπάθειες εστιάζονται στην κυτταρική – 
µοριακή ερµηνεία του φαινοµένου και εξετάζουν µε λεπτοµέρεια το φαινόµενο επαγωγής 
κυτταρικού θανάτου (απόπτωσης) κατά την επίδραση της ακτινοβολίας.  
 
 
Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτήθηκε από τον «Ειδικό λογαριασµό κονδυλίων έρευνας» 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
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COMPARATIVE EFFECTS  OF GSM 900ΜΗz AND DCS 1800MHz, 
MOBILE PHONE RADIATION ON THE REPRODUCTIVE CAPACITY 

OF THE INSECT DROSOPHILA MELANOGASTER 
 

Panagopoulos D.J., Chavdoula E., Pasiou E. and Margaritis L.H. 
 

Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens 
 
These experiments were conducted in order to test and compare the biological action of 
the two different radiation systems used in Europe by Mobile Telephony, GSM (Global 
System for Mobile Telecommunications) with a carrier frequency at 900ΜΗz and DCS 
(Digital Cellular System) with a carrier frequency at 1800ΜΗz. As a biological indicator we 
used the reproductive capacity of the model insect Drosophila melanogaster, as this is 
defined by the number of F1 pupae, which has no statistically important difference from 
the oviposition under the conditions of our experiments. 
According to previous experiments of our laboratory, in each experiment, newly emerged 
adult insects were divided into three groups, each with the same number of males and 
females. In each experiment, the first group was exposed to a GSM, 900MHz cellular 
phone, the second group to a DCS, 1800MHz cellular phone and the third group was the 
control, (sham exposed). 
The insects were exposed to the near field of the mobile phones antenna for 6 min per 
day during the first 5 days of their adult lives. The power density of the radiation was 
found to be within the exposure criteria established by ICNIRP in 1998. The radiation 
during the 6min exposures was “modulated” by human voice, (speaking emission).  
Both types of mobile phone radiation were found to decrease the insects’ reproductive 
capacity. According to the mean values of oviposition from ten successful experiments, 
mobile phone radiation at 900MHz (GSM) decreased the insects’ reproductive capacity 
by 19.13%, whereas exposure to 1800MHz (DCS) decreased the reproductive capacity by 
18.51%. 
Thereby our results show that both types of mobile cellular phone radiation GSM, 
(provided by Vodafon, Telestet) and DCS, (provided by Cosmote) were found to produce 
an important and comparable decrease of the insects’ reproductive capacity.  
Our further efforts are now focused on the cellular-molecular explanation of the above 
biological effects during the process of oogenesis involving well defined characteristics such 
as cell migration, specific protein synthesis, apoptosis and others. 
 
 
This work was supported by the Special Account for Research Grants of the 
University of Athens 
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ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ DNA ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟ 
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ 

 
Παναγούλη Ε. 1,2, Κ. Κοντογιάννη1, Ε. Γκιόκα1, Ν. Μεσσήνη-Νικολάκη2,  

Κ. Χρήστου3, Κ.Ι. Γουργουλιάνης3, και Σ.Μ. Πιπεράκης1,4 
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4Βιολογία: ∆ιατροφή, Περιβαλλοντικοί Παράγοντες και Υγεία, Τµήµα Προσχολικής 
Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος 38221. 

 
Στην εργασία αυτή µελετήσαµε µε την τεχνική του comet assay την ευαισθησία του DNA 
λεµφοκυττάρων από ασθενείς µε καρκίνο του στοµάχου στην αιθανόλη και το Η2Ο2, την 
επιδιορθωτική τους ικανότητα καθώς και το ποσό των ενδογενών βλαβών. Από την ανάλυση 
των αποτελεσµάτων συµπεραίνουµε ότι το DNA των ασθενών µε καρκίνο του στοµάχου 
παρουσιάζει µεγαλύτερη ευαισθησία στην επίδραση των εξωτερικών αυτών παραγόντων 
(αιθανόλη και Η2Ο2), έχουν αυξηµένο αριθµό ενδογενών βλαβών και µειωµένη επιδιορθωτική 
ικανότητα σε σύγκριση µε τα φυσιολογικά άτοµα.   
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3Palmory Department, University of Thessaly, Larisa 
4Biology: Nutrition, Environmental Factors and Health, Department of Pre-School 

Education, Faculty of  Human Sciences, University of Thessal, Volos. 
 
In this study we examined with the comet assay the DNA damage caused with ethanol 
and H2O2, the DNA repair capacity and the amount of endogenous damage in a 
population of stomach cancer patients. Analysis of our results indicates that stomach 
cancer patients lymphocytes are more sensitive to the effects of these external factors, 
have a reduced DNA repair capacity and a higher level of endogenous DNA damage.  
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ Ε∆ΕΪΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΚΤΑΜΥΚΙΝΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣ∆ΕΣΗΣ ΤΟΥ tRNA ΣΤΗΝ P-ΚΑΙ 

Α-ΘΕΣΗ ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΩΝ ΖΥΜΗΣ 
 

Πανόπουλος Π.1, Γ. Ντίνος1, K.H. Nierhaus2 και ∆. Συνετός1 
 

1 Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, 261 10, Πάτρα 
2 Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik, AG Ribosomen, Ihnestr 73, D-14195 Berlin, 

Germany 
 
Τα αντιβιοτικά εδεΐνη και πακταµυκίνη έχει προταθεί ότι αναστέλλουν το στάδιο της έναρξης 
της πρωτεϊνοσύνθεσης. Επιπροσθέτως, ο µηχανισµός δράσης των αντιβιοτικών αυτών δεν έχει 
ακόµα πλήρως ξεκαθαριστεί. Έχει δειχθεί πρόσφατα ότι η πακταµυκίνη προσδένεται στην Ε-
περιοχή και όχι στην P-περιοχή όπως αρχικά πιστευόταν. Επιπλέον, η πρόσδεση της 
πακταµυκίνης µεταξύ των βάσεων G693 και C795 προκαλεί αναστολή της µετατόπισης του 
tRNA, ενώ δεν προκαλεί καµία αλλαγή στην έναρξη της µετάφρασης (1). Η εδεΐνη φαίνεται 
να επάγει την απώλεια της µεταφραστικής πιστότητας, όπως επίσης και το ζευγάρωµα των 
βάσεων G693 και C795 που ανήκουν στην περιοχή πρόσδεσης της πακταµυκίνης, µε 
αποτέλεσµα να αναστέλλει την πρόσδεση του tRNA στην P-περιοχή εµποδίζοντας την 
αλληλεπίδραση κωδικίου-αντικωδικίου. Η προσθήκη πακταµυκίνης προκαλεί αποσύζευξη του 
ζεύγους βάσεων και αντιστροφή της αναστολής (1). Στην παρούσα εργασία, εξετάσθηκε 
πιθανή προέκταση των νέων αυτών ευρηµάτων και στο ευκαρυωτικό ριβόσωµα. 
Προκαταρκτικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι η εδεΐνη µειώνει τη σύνθεση πολυφαινυλαλανίνης 
στη ζύµη, ενώ η πακταµυκίνη την αυξάνει. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι 0,5 µΜ εδεΐνης 
προκαλούν 10 φορές αύξηση της συχνότητας λάθους σε in vitro poly(U) εξαρτώµενου 
συστήµατος µετάφρασης. Αντιθέτως, 500 µΜ πακταµυκίνης δεν επηρέασαν σηµαντικά την 
συχνότητα λάθους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η µη σηµαντική αλλαγή στη συχνότητα λάθους 
κατά την ταυτόχρονη παρουσία των δύο αντιβιοτικών. Τα ανωτέρω υποδηλώνουν ότι και στο 
ευκαρυωτικό ριβόσωµα η πακταµυκίνη αίρει τη δράση της εδεΐνης. Επιπλέον, προκαταρκτικά 
αποτελέσµατα υποδεικνύουν πιθανή επίδραση της εδεΐνης και της πακταµυκίνης στη 
δέσµευση του tRNA στις Α- και P-θέσεις των ριβοσωµάτων ζύµης. 
 
1. Dinos, G., Wilson, D. N. et al. (2004) Mol. Cell 13, 113-124. 
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The antibiotic edeine and pactamycin are translation inhibitors proposed to target the 
initiation phase of protein synthesis. However, the mechanism of action of these 
antibiotics is not clearly defined. It was recently shown that pactamycin binds in the E-site 
and not in the P-site as previously thought. Moreover, binding of pactamycin between 
residues G693 and C795 inhibited translocation with tRNA specificity, while it had no 
effect in translational initiation (1). Edeine appears to induce translation misreading as 
well as base pairing of G693 and C795 residues of the pactamycin binding site, and 
thereby to inhibit tRNA binding to the P-site by preventing codon-anticodon interaction. 
Addition of pactamycin re-breaks the base pair and relieves this inhibition (1). In the 
present work, we examined if these new findings are extended into the eukaryotic 
ribosome. Preliminary results show that edeine lowers polyphenylalanine synthesis in yeast, 
whereas pactamycin increases it. Moreover, 0.5 µΜ edeine caused a ten-fold increase of 
the error frequency of a wild-type strain in an in vitro poly(U) dependent translation 
system. In contrast, 500 µΜ pactamycin had no significant effect in the error frequency of 
this strain. Interestingly, no significant change was observed in the error frequency in the 
concomitant presence of the two antibiotics. The above results indicate that in 
eukaryotes, as in prokaryotes, pactamycin inhibits the effect of edeine in the ribosome. In 
addition, preliminary results indicate a possible effect of edeine and pactamycin in the 
binding of tRNA in the P- and A-sites of yeast ribosomes.  
 
1. Dinos, G., Wilson, D. N. et al. (2004) Mol. Cell 13, 113-124. 
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Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών 

Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τ.Κ. 54 124 Θεσσαλονίκη 
 
Το Mytilus galloprovincialis είναι ένα ευρέως εµπορεύσιµο και καλλιεργούµενο είδος. 
Ωστόσο, είναι αρκετά περιορισµένα τα δεδοµένα που υπάρχουν για το είδος αυτό σε 
µοριακό επίπεδο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της γονιδιακής οικογένειας 
Hsp90 στο M. galloprovincialis. Τα µέλη της οικογένειας αυτής συµµετέχουν σε δίκτυα 
µεταγωγής µηνυµάτων του κυττάρου και εποµένως παίζουν βασικό ρόλο στην απόκριση σε 
ποικίλα περιβαλλοντικά ερεθίσµατα. Επιπρόσθετα, τα γονίδια της οικογένειας αυτής έχουν 
αποδειχτεί χρήσιµα εργαλεία σε φυλογενετικές µελέτες, λόγω του υψηλού βαθµού 
συντήρησής τους.  
Αρχικά, σχεδιάστηκαν εκφυλισµένοι εκκινητές µε εφαρµογή της στρατηγικής CODEHOP και 
µε βάση γνωστές πρωτεϊνικές ακολουθίες Hsp90 από τη βάση δεδοµένων BLOCKS. 
Ακολούθησε ενίσχυση ενός γονιδιωµατικού τµήµατος DNA µεγέθους περίπου 300 bp του M. 
galloprovincialis µε την αλυσιδωτή αντίδραση της πολυµεράσης (PCR). Η ανάλυση 
πρωτοταγούς ακολουθίας του τµήµατος αυτού επιβεβαίωσε ότι αποτελεί τµήµα της περιοχής 
της ATPάσης της Hsp90. Στη συνέχεια, η αποµονωµένη ακολουθία χρησιµοποιήθηκε ως 
ανιχνευτής για τη σάρωση γονιδιωµατικής βιβλιοθήκης του M. galloprovincialis. 
Πραγµατοποιήθηκαν δύο κύκλοι σάρωσης, και αποµονώθηκαν επτά κλώνοι. 
Πραγµατοποιήθηκαν πέψεις µε χρήση των ενζύµων περιορισµού EcoRI, SalI, HindIII, 
υβριδισµοί κατά Southern και χαρτογράφηση των επτά κλώνων. Ακολούθησε 
υποκλωνοποίηση σε φορέα pGEM και ανάλυση της πρωτοταγούς αλληλουχίας των 
επιθυµητών περιοχών. Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η ανάλυση της πρωτοταγούς 
αλληλουχίας, ενώ αναζητούνται ρυθµιστικά στοιχεία καθώς και θέσεις πρόσδεσης του Heat 
Shock Factor (HSF).  
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The mussel Mytilus galloprovincialis is the most common mussel species in the 
Mediterranean Sea. Despite its great economical importance, little is known about the 
species at the molecular level. The aim of this study is the analysis of the gene family 
Hsp90 in M. galloprovincialis. The members of this family take part in multiple cell 
pathways thus influence the response to various environmental stimuli. In addition, the 
members of this family are commonly used in phylogenetic studies, due to their high 
degree of conservation.  
Degenerate primers were designed, using CODEHOP strategy and Hsp90 protein 
sequences in BLOCKS database. Application of PCR with these primers resulted in the 
amplification of a 300 bp product, corresponding to the ATPase region of Hsp90. This 
product was used as a probe for screening a M. galloprovincialis genomic library. After 
two rounds of screening, seven clones were isolated and mapped using EcoRI, SalI, HindIII 
digestions and Southern hybridizations. Regions of interest were subcloned to vector 
pGEM and sequenced. Currently, we are working on sequence analysis and looking for 
regulatory elements, as well as binding sites for Heat Shock Factor (HSF).    
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(Κοµοτηνή) 

 
Η πλαγιοκεφαλία είναι µια µορφή µονόπλευρης πρόωρης συνοστέωσης της στεφανιαίας ή 
της λαµβδοειδούς ραφής. Η πρόωρη συνοστέωση των κρανιακών ραφών προκαλεί 
παραµόρφωση της κεφαλής και σε ορισµένες περιπτώσεις προβλήµατα στην ανάπτυξη και 
λειτουργία του οργανισµού. Η κρανιοσυνόστωση διακρίνεται σε συνδροµική (συνδέεται µε 
κάποιο σύνδροµο) και µη συνδροµική. Στις συνδροµικές µορφές οφείλεται σε µεταλλάξεις 
γονιδίων (FGFR1, FGFR2) και παρατηρείται σε µεγάλο ποσοστό κληρονοµικότητα, ενώ στα µη 
συνδροµικά περιστατικά δεν έχει διαπιστωθεί γενετική ανωµαλία. 
Στην εργασία περιγράφεται η περίπτωση άρρενος ατόµου ηλικίας 25-30 ετών (Tomils-Sogn 
Murezi, Graubuenden, ανατολική Ελβετία), πού εµφανίζει πρόωρη σύγκλειση τού αριστερού 
τµήµατος της στεφανιαίας ραφής. Το αριστερό τµήµα τού κρανίου έχει παραµορφωθεί, το 
µέτωπο είναι επίπεδο και ο αριστερός οφθαλµικός κόγχος έχει µετατοπιστεί ελαφρά προς τα 
πάνω, ενώ στην δεξιά πλευρά το µέτωπο προβάλει έντονα προς τα εµπρός. Οι υπόλοιπες 
ραφές παραµένουν ανοιχτές. Στόν σκελετό δεν παρατηρήθηκε υποπλασία της άνω γνάθου, ή 
συνδακτυλία χειρός ή ποδός (ακροκεφαλοσυνδακτυλία). Πρόκειται πιθανόν για µια µη 
συνδροµική περίπτωση εµπρόσθιας συνοστωτικής πλαγιοκεφαλίας. 
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Plagiocephaly is a type of craniosynostosis resulting from premature fusion of one of the 
coronal or lambdoid sutures. The premature fusion of cranial sutures cause deformity of 
the skull and in some cases functional and developmental problems. Craniosynostosis can 
be either syndromic or non-syndromic. In the syndromic cases the defect is caused by 
mutations in fibroblast receptor growth factor genes (FGFR1, FGFR2) and heredity has 
been observed while in the non-syndromic cases no genetic abnormality has been 
recorded and the aetiology is unclear. 
On the present study is described the case of a male young adult individual between 25 
and 30 years old (Tomis/Sogn Murezi, Grabuenden, East Switzerland) that exhibits 
primature unilateral (left side) fusion of the coronal suture. The left side of the skull is 
deformed, the left frontal bone has been assymetrically flattend, the left orbit is slightly 
elevated while the right side of the frontal bone protrudes abnormal to the front. The 
other sutures remain open. Maxilla hypoplasia or symphalangism of upper or lower limb 
that are normaly recorded on the the syndromic cases (Crouzon, Apert etc.) have been 
not noted. We are probably examining the case of a non-syndromic synostotic anterior 
plagiocephaly. 
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Παπαγεωργοπούλου Χρ. , Ξηροτύρης Ν.Ι. 

 
Εργαστήριο Ανθρωπολογίας ∆.Π.Θ. (Κοµοτηνή) 

 
Για την µελέτη των αρχαιολογικών πληθυσµών ιδιαίτερη σηµασία έχει αποκτήσει το οδοντικό 
υλικό, εξαιτίας του πλήθους και της ποιότητος των πληροφοριών τις οποίες παρέχει, καθώς 
καί της ανθεκτικότητάς του στις γεωχηµικές επιδράσεις. 
Στη συγκεκριµένη εργασία µελετήθηκε µακροσκοπικά οδοντικό υλικό από 106 άτοµα που 
ανασκάφηκαν από νεκροταφείο ελληνιστικής και πρώιµης ρωµαϊκής εποχής στα Μάταλα της 
Κρήτης. Μελετήθηκε η παθολογία της µόνιµης, της µεικτής και της νεογιλής οδοντοφύϊας.  
Εξετάστηκαν παλαιοπαθολογικά η τερηδόνα, η τρυγία, η απορρόφηση του φαντιακού οστού, 
οι ακρορριζικές κύστεις, η γραµµική υποπλασία της αδαµαντίνης και η αποτριβή. 
Το υπόδειγµα εµφάνισης κάθε παθολογίας µας οδηγεί στην υπόθεση ότι οι κάτοικοι του 
παραθαλασσίου οικισµού των Ματάλων είχαν µεικτή οικονοµία και διατροφή, τρέφονταν 
δηλαδή µε ψάρια και µε γεωργοκτηνοτροφικά προιόντα. Αυτό υποδεικνύεται από τα ποσοστά 
τερηδόνας και τρυγίας. Η παρουσία της γραµµικής υποπλασίας της αδαµαντίνης στο 
µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού υποδηλώνει έλλειψη συγκεκριµένων διατροφικών 
στοιχείων, γρήγορο απογαλακτισµό ή/και κακή διατροφή κατά την περίοδο του 
απογαλακτισµού. Η αποτριβή που παρατηρείται στους πρόσθιους οδόντες είναι δυνατόν να 
οφείλεται στη χρήση των δοντιών σε µη µασητικές λειτουργίες και δευτερευόντως στην 
σκληρότητα ορισµένων θαλάσσιων τροφών. 
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Dental material plays an important role on the study of prehistoric and historic 
populations because it maintains its integrity during taphonomic procedures more than 
skeletal remains and offers a lot and valuable information over health, diet, evolution, 
adaptation etc. 
On the present study we examined macroscopically the teeth of 106 individuals that have 
been excavated from a cemetery of Hellenistic and early Roman times from Matala 
(Crete). All permanent and deciduous teeth were examined for caries, calculus, alveolar 
resorption, periapical abscesses, linear enamel hypoplasia and wear. 
The frequency distributions of the pathologies indicate that the inhabitants of Matala had 
a mixed economy and nutrition. The frequencies of caries and calculus indicate a diet 
consisting both of marine and agricultural products. The presence of linear enamel 
hypoplasia on the biggest percent of the population indicates deficiency of certain 
nutrients, early weaning or/and inadequate nutrition during the time of weaning. The wear 
that has been recorded on the frontal teeth it is probably primary related to use of teeth 
in non-masticatory functions and secondary to hardness of certain marine food. 
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ΣΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΠΑΜΒΩΤΙ∆Α (Β∆ ΕΛΛΑ∆Α) 
 

Παπαδηµητρίου Θ., Κάγκαλου Ιφ. και Ι. Λεονάρδος 
 

Τµ. Βιολογικών Εφαρµογών & Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα. 
 

Η µαζική εµφάνιση ή η δηµιουργία «αθροίσεων» κυανοβακτηρίων θεωρείται πλέον συχνό 
φαινόµενο  στα ευτροφικά υδάτινα οικοσυστήµατα. Μέχρι σήµερα οι αρτιότερα µελετηµένες 
κυανοτοξίνες των εσωτερικών υδάτων, είναι οι νευροτοξίνες και οι ηπατοτοξίνες, Οι 
Μικροκυστίνες ( MCYSTs ) φαίνεται να είναι οι συχνότερα εµφανιζόµενες ηπατοτοξίνες, µε 
χηµική δοµή κυκλικών επταπεπτιδίων, οι οποίες προκαλούν εκτεταµένη καταστροφή του 
ήπατος και όγκους στα θηλαστικά, πτηνά και ψάρια. 
Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της ανίχνευσης και της συγκέντρωσης 
µικροκυστινών σε διάφορους ιστούς  του είδους Carrasius gibelio (πεταλούδα) στη λίµνη 
Παµβώτιδα 
Η λίµνη Παµβώτιδα  είναι µια ευτροφική λίµνη η οποία συχνά εµφανίζει «αθροίσεις» 
κυανοβακτηρίων. Το µελετώµενο είδος  ανήκει στην οικογένεια των Κυπρινοειδών και 
αποτελεί εισβολέα πολλών λιµναίων οικοσυστηµάτων. 
Χρησιµοποιήθηκαν δέκα άτοµα του είδους Carrasius gibelio( µε µέσο βάρος:1132,66gr και 
τυπική απόκλιση: 103,5375 gr  )  από τα οποία µελετήθηκαν το ήπαρ, οι νεφροί, ο 
εγκέφαλος, το έντερο οι γονάδες και µυικός ιστός. Οι ιστοί αναλύθηκαν ξεχωριστά 
χρησιµοποιώντας την δοκιµή ELISA ( Enzyme-linked Immunosorbent Assays ). 
Από τα ευρήµατα της µελέτης προέκυψε ότι το είδος Carrasius gibelio συσσωρεύει 
µικροκυστίνες σε συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος. Φαίνεται ότι τα όργανα- «στόχοι» είναι 
το έντερο και οι γονάδες και στη συνέχεια το ήπαρ και οι νεφροί. Μικρότερες συγκεντρώσεις 
εµφάνισαν ο εγκέφαλος και οι µύες. Η παρουσία MCYSTs στο συγκεκριµένο είδος 
υποδεικνύει την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση του επιπέδου των MCYSTs σε  
υδρόβιους οργανισµούς µε σκοπό την προστασία των οικοσυστηµάτων και της δηµόσιας 
υγείας. 
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COMPARATIVE STUDY OF MICROCYSTINS CONCENTRATIONS 
IN SEVERAL TISSUES OF CARASSIUS GIBELIO  IN LAKE PAMVOTIS 

(NW GREECE) 
 

Papadimitriou Th., Kagalou If. and I. Leonardos 
 

Dept. of Biological Applications & Technologies, University of Ioannina, 45110 Ioannina. 
 

Mass occurrence or “bloom” of cyanobacteria occurs world-wide in the eutrophic water 
bodies. 
The best characterized toxic compounds produced by cyanobacteria are the neurotoxins 
and hepatotoxins. Microcystins, which appear to be the most frequently occurring toxins 
produced by freshwater algae, are known to be hepatotoxic cyclic heptapeptides and also 
they are potent liver toxins and tumour promoters in mammals, birds and fish. 
The aim of the present study is to evaluate the occurrence and the concentration of 
microcystins in several tissues of the fish species Carrasius gibelio from Pamvotis Lake 
(NW Greece). 
Pamvotis  lake is a highly eutrophic ecosystem with frequent cyanobacterial blooms 
whereas Carrasius gibelio is an invasive cosmopolitic  cyprinid species. 
Ten specimen of Carrasius gibelio (weight average: 1132,66 gr, standard deviation: 
103,5375gr) were sacrificed and livers, Kidneys, muscle tissues, brain, gonads and intestine 
were excised. Tissues were separately analysed for MCYSTs concentration using ELISA 
test (Enzyme-linked Immunosorbent Assays). 
Our study findings support that MCYSTs may accumulate in Carrasius gibelio in the 
natural environment. It seems that the target organs are the intestine and gonads 
appearing  high concentrations following by liver and kidneys. Lower concentrations were 
recorded in brain and muscle tissues. The presence of MCYSTs in this non-edible fish 
species indicates the need for MCYSTs monitoring all food-chain components in order to 
evaluate possible ecosystem and health risks. 
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ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ ΡΙΒΟΣΩΜΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ Ρ0 ΤΟΥ 
ΜΥ∆ΙΟΥ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS 

 
Παπαδόπουλος Εµ. και  Σ. Κουγιανού – Κουτσούκου 

 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας,Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, 

Πανεπιστηµιόπολις, Αθήνα 15701 
 

Τµήµα του cDNA µορίου της  ριβοσωµικής πρωτείνης Ρ0  του µυδιού  Mytilus 
galloprovincialis κατασκευάσθηκε   µε τη µέθοδο RT-PCR. Ως µήτρα χρησιµοποιήθηκε ολικό 
cDNA  από µανδύα του  M.galloprovincialis και ως εναρκτές συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια 
ταυτόσηµα µε την εναρκτήρια και τελική   περιοχή ενός δηµοσιευµένου EST µορίου που 
αντιστοιχούσε σε τµήµα του γονιδίου Ρ0  του  M.galloprovincialis. Το προϊόν RCR, µεγέθους 
400 bp, που παρουσιάζει αξιοσηµείωτη οµολογία µε άλλα ευκαρυωτικά Ρ0 γονίδια, 
χρησιµοποιήθηκε  ως ανιχνευτής για την σάρωση µιας  cDNA βιβλιοθήκης του 
M.galloprovincialis που µας παραχωρήθηκε από τον Dr J. M. Lucas (Lucas et al, 2002). 
Ενας από τους θετικούς κλώνους που αποµονώθηκαν βρέθηκε να αντιστοιχεί σε τµήµα µόνο 
της P0 πρωτείνης του M.galloprovincialis, µεγέθους 760 bp,  (αναµενόµενο µέγεθος 951bp), 
ενώ µελετώνται άλλοι δύο κλώνοι, οι οποίοι φαίνεται να περιέχουν ολόκληρο το cDNA της 
MgP0 πρωτείνης – όπως έδειξε αρχικός έλεγχος µε PCR. Ανάλυση ριβοσωµάτων που 
αποµονώθηκαν από διάφορους ιστούς του M.galloprovincialis  µε SDS ηλεκτροφόρηση και 
ανοσοµεταφορά κατά Western  µε ειδικό µονοκλωνικό αντίσωµα, έδειξε ότι η πρωτείνη  
MgP0 του M.galloprovincialis έχει ΜΒ περίπου 34 KDa, παρόµοιο µε την αντίστοιχη ΥΡ0 
πρωτείνη του ζυµοµύκητα Saccharomyces cerevisiae και άλλων ευκαρυωτικών ειδών. Τα δύο 
άλλα συστατικά του ριβοσωµικού µίσχου του M.galloprovincialis, οι όξινες ριβοσωµικές 
πρωτείνες MgP1 και MgP2 ταυτοποιήθηκαν µε ανάλυση ριβοσωµάτων του µυδιού µε 
ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων, µε ισοηλεκτρική εστίαση παρουσία αµφολυτών pH 2.5-5.0 
στην πρώτη διάσταση, και SDS ηλεκτροφόρηση και ανοσοµεταφορά κατά Western  µε 
ειδικό µονοκλωνικό αντίσωµα στη δεύτερη διάσταση. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι  οι MgP1 
και MgP2 είναι βασικότερες από τις οµόλογες πρωτείνες άλλων ευκαρυωτικών ειδών, όπως ο 
ζυµοµύκητας S. cerevisiae και ο µεταξοσκώληκας Bombyx mori.  
 
 
To πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων 
Ερευνας του Πανεπιστηµίου Αθηνών (EΛΚΕ, 70/4/7803 στην Σ.Κ). 
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CLONING OF THE RIBOSOMAL PO PROTEIN OF THE MUSSEL 
MYTILUS GALLOPROVINCIALIS 

 
Papadopoulos Εm. and S. Kouyanou-Koutsoukou  

 
University of Athens, Faculty of Biology, Department of Genetics and Biotechnology, 

Athens 15701 
 

Part of the cDNA of the  ribosomal  Ρ0  protein of the mussel   Mytilus galloprovincialis 
was constructed by RT-PCR, using as  template total  cDNA  of   M. galloprovincialis and 
primers of  synthetic oligonucleotides, identical to the starting and terminal regions of one 
published EST molecule, corresponding to one part of the cDNA of the M.galloprovincialis 
P0 protein. The RCR product, with size of 400 bp, presented remarkable similarity to 
other eukaryotic P0 genes and was used as a probe to screen a cDNA library of 
M.galloprovincialis, kindly provided by Dr J. M. Lucas (Lucas et al, 2002). One positive 
clone was found to correspond to part only of the M.galloprovincialis P0 protein, of 760 
bp, (expected size 951bp). Two more clones are being studied, that seem to contain the 
whole cDNA molecule of MgP0 protein– as shown by preliminary PCR experiments. 
Analysis of ribosomes isolated from various tissues of M. galloprovincialis with SDS 
electrophoresis and  Western blot analysis with a specific monoclonal antibody  showed 
that the MW of the  MgP0 protein of M.galloprovincialis is approximately 34 KDa, similar 
with the corresponding YP0 protein of the yeast  Saccharomyces cerevisiae and other 
eukaryotic species. The two other members of the ribosomal stalk of M.galloprovincialis, 
the acidic ribosomal proteins MgP1 and MgP2, were identified with analysis of isolated 
ribosomes by two-dimensional electrophoresis, with isoelectrophocusing in the presence of 
ampholines pH 2.5-5.0 in the first dimension and SDS  electrophoresis and western blot 
analysis with a specific monoclonal antibody in the second dimension. The analysis 
showed that the MgP1 and MgP2 proteins are more basic than their counterparts of other 
eukaryotic species, like the yeast S. cerevisiae and the silkworm Bombyx mori.  
 
 
This project has been supported by the Special Αcount for Research Grants of 
Athens University (SARG, 70/4/7803 to SK). 
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΝΤΑ 
ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 

 
Παπαζαφείρη Π. ● 

 
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 15784, 

Αθήνα. 
 
Στη δηµιουργία των ενδοκυττάριων σηµάτων ασβεστίου συµµετέχουν δύο αλληλοεξαρτώµενοι 
και συνδεόµενοι µηχανισµοί: (α) ταχεία, παροδική απελευθέρωση από το ενδοπλασµατικό 
δίκτυο και (β) εισροή ασβεστίου από τον εξωκυττάριο χώρο. Η οργάνωση των σηµάτων 
ασβεστίου ελέγχεται από αντλίες ασβεστίου και διαµεµβρανικούς διαύλους, από πρωτεΐνες 
που προσδένουν ασβέστιο στο κυτταρόπλασµα και από ενδοκυττάρια οργανίδια που µπορούν 
να αποθηκεύσουν ασβέστιο και να το απελευθερώσουν µετά από ενεργοποίηση µεµβρανικών 
υποδοχέων και παραγωγή της τριφωσφορικής ινοσιτόλης. Αύξηση της χωρητικότητας των 
ενδοκυττάριων αποθηκών ασβεστίου µετά από επιµόλυνση µε καλσεκεστρίνη, οδηγεί σε 
µικρή µόνο ενίσχυση των σηµάτων ασβεστίου. ∆ιαπιστώσαµε ότι η περίσσεια της 
καλσεκεστρίνης τοποθετείται σε εκκριτικά και/ή άλλης φύσης κυστίδια, υποδεικνύοντας την 
ανάγκη διατήρησης της οµοιόστασης για όλα τα συστατικά που συµµετέχουν στη ρύθµιση 
της συγκέντρωσης ασβεστίου. Η επίδραση των αλλοιώσεων της συγκέντρωσης ασβεστίου 
είναι περισσότερο εµφανής σε νευρικά κύτταρα αφού προκαλούν ακόµα και κυτταρικό 
θάνατο κυρίως κατά την ενεργοποίηση των υποδοχέων NMDA. Χρησιµοποιώντας κύτταρα 
Ρ19, που διαφοροποιούνται σε ώριµους µεταµιτωτικούς νευρώνες, διαπιστώσαµε µείωση της 
εισροής ιόντων ασβεστίου που επάγεται από το NMDA, παρουσία νευροστεροειδών και 
τελικά, µείωση της απόπτωσης. Έτσι, ο νευροπροστατευτικός ρόλος των νευροστεροειδών 
στηρίζεται τουλάχιστον εν µέρει, στην άµεση µείωση του ρυθµού εισόδου ιόντων ασβεστίου. 
Τέλος, ινοβλάστες, που αποτελούν ένα κυτταρικό πρότυπο για τη µελέτη πολλών µηχανισµών 
που συνδέονται µε νευροεκφυλιστικές ασθένειες, χρησιµοποιήθηκαν για να διερευνηθεί η 
οµοιοστασία του ασβεστίου κατά την ανάπτυξη και τη γήρανση. Η σηµαντικότερη διαφορά 
που σηµειώθηκε, αφορά στη µείωση της εισροής ασβεστίου µετά την εκκένωση των 
ενδοκυττάριων αποθηκών, σε γηρασµένα κύτταρα γεγονός που υποδηλώνει την αδυναµία των 
κυττάρων να αποκριθούν σε φυσιολογικά ερεθίσµατα. 
 

                                                 
● Προσκεκληµένη οµιλήτρια 
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REGULATION OF CELL PHYSIOLOGY BY CALCIUM SIGNALS 
 

Papazafiri P. ● 
 

Department of Animal & Human Physiology, School of Biology, University of Athens, 
15784, Greece. 

 
Intracellular calcium concentration is stringently controlled, thus allowing calcium to act as 
a second messenger through transient concentration changes. The generation of these 
changes involves two interdependent and closely coupled processes: (a) rapid, transient 
release of calciun ions stored in the endoplasmic reticulum, followed (b) by slowly 
developing extracellular calcium entry. The coordination of calcium signals is mediated by 
calcium pumps, transmembrane channels, cytoplasmic calcium binding proteins and 
organelles which are responsible for calcium storage and its release upon membrane 
receptor stimulation and inositol 1,4,5-trisphosphate generation. Increase of intacellular 
calcium stores capacity after transfection with calsequestrin results in moderate 
enhancement of calcium signals. Our investigation on calsequestrin localisation showed 
that the majority of this calciun binding protein is distributed in diverse granules. This 
indicates a coordination in the maintainance of homeostasis for all the cellular 
constituants that contribute to the regulation of calcium concentration. The effects of 
calcium homeostasis alterations are more pronounced in neuronal cells, especially after 
NMDA receptor stimulation. Using P19 cells which can differenciate into mature 
postmitotic neurons, we observed a decrease of NMDA stimulated calcium entry in the 
presense of neurosteroids and eventually of apoptotic cell death. Therefore, the 
neuroprotective role of neurosteroids could be explained at least partially by the direct 
decrease of calcium influx. Finally, fibroblasts, which represent a cell model for the 
elucidation of neurodegenerative-related mechanisms, have been used in order to 
investigate age-related alterations of calciun homeostasis. The most important finding was 
a decrease of capacitative calcium entry in aged fibroblasts indicating the inability of 
these cells to respond to physiological stimuli. 
  

                                                 
● Invited speaker 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΘΕΡΙΚΩΝ 
ΦΩΣΦΟΛΙΠΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Παπαζαφείρη Π.1, ∆ιαµαντοπούλου Α.1, Καλογεροπούλου Θ.2 

 

1Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών,2 

Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρµακευτικής Χηµείας, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών 
 

Τα συνθετικά αιθερικά φωσφολιπιδικά ανάλογα (Antitumor Ether Lipids), µια νέα τάξη 
αντικαρκινικών παραγόντων, δρουν στο επίπεδο των κυτταρικών µεµβρανών, σε αντίθεση µε 
τα περισσότερα συµβατικά χηµειοθεραπευτικά φάρµακα, που στοχεύουν το DNA. Ο 
µηχανισµός  δράσης τους, αν και εξειδικευµένος για τα καρκινικά κύτταρα, δεν έχει ακόµα 
εξακριβωθεί. ∆ιάφορες µελέτες υποστηρίζουν, ότι η δράση τους διενεργείται µέσω επίδρασης 
στις φωσφολιπάσες C και D, την PKC, του µονοπατιού PI3K-Akt/PKB, ή/και ενεργοποίηση 
του υποδοχέα Fas. Η παρούσα εργασία στοχεύει στη µελέτη της επίδρασης δακτυλίων 
κυκλοαλκανίων στην αντιπολλαπλασιαστική ικανότητα των αλκυλοφωσφοχολινών (APCs) 
έναντι µιας σειράς κυτταρικών σειρών (PC3, MCF7, A431, Hela, PC12, U937, K562, CHO). 
Ειδικότερα, εξερευνήθηκε η επίδραση της παρουσίας της οµάδας του 4-
αλκυλιδενοκυκλοεξυλίου και κυκλοαλκυλιδενίου σε αλκοξυαιθυλικά και αλκοξυ-
φωσφοδιεστερικά αιθερικά λιπίδια, αντίστοιχα. Συγκεκριµένα, τα κύτταρα εκτίθενται σε 
διάφορες συγκεντρώσεις αυτών των ουσιών για 72 ώρες και η κυτταροτοξικότητα 
υπολογίστηκε µε τη µέθοδο αναγωγής της χρωστικής ΜΤΤ. Η πλειοψηφία των αναλόγων που 
δοκιµάστηκαν εκδήλωσε σηµαντική κυτταροτοξική δράση, η οποία εξαρτάται τόσο από το 
µέγεθος του δακτυλίου όσο και τη θέση του, αλλά τα κυκλοεξυλιδενο-υποκατεστηµένα είναι 
πιο δραστικά από τα κυκλοδεκαπεντυλιδενο-υποκατεστηµένα σε όλες τις κυτταρικές σειρές, 
εκτός των U937 και K562. Με υδρογόνωση του διπλού δεσµού στα κυκλοαλκυλιδενο-
υποκατεστηµένων αιθερικών λιπιδίων προκύπτει βελτίωση της αντικαρκινικής δράσης τους. Ο 
µηχανισµός δράσης των πιο δραστικών αναλόγων βασίζεται στην επαγωγή απόπτωσης, όπως 
προκύπτει από την δοκιµασία κατάτµησης του DNA και τη µαζική συσσώρευση ασβεστίου, 
σύµφωνα µε µετρήσεις φθορισµοµετρίας ασβεστίου. 
 
 
Η εργασία αυτή χρηµατοδοτείται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
(ΕΠαν, ΥΒ-39) 
 



HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 
Proceedings of 27th Scientific Conference, Nafplio, May 2005 

 

306

INVESTIGATING THE MECHANISM OF ACTION OF ANTITUMOR 
ETHER PHOSPHOLIPIDS 

 
Papazafiri P.1, Diamantopoulou A.1, Calogeropoulou Th.2 

 
1Department of Animal and Human Physiology, School of Biology, University of Athens 

2Institute of Organic and Pharmaceutical Chemistry, National Hellenic Research 
Foundation 

 
Synthetic ether-lipids represent a promising class of anticancer agents that, unlike most 
conventional chemotherapeutic drugs, do not target the DNA but act at the level of cell 
membrane. Their mechanism of action, which is selective for tumor cells, is yet to be 
elucidated. Various studies implicate that their action is mediated by affecting activity and 
protein levels of PLD and PLD, PKC, PI3K-Akt/PKB, or activation of Fas receptor. The 
current study was designed to study the influence of cycloalkane rings on the 
antiproliferative activity οf alkylphosphocholines (APCs) against a panel of cell lines (PC3, 
MCF7, A431, Hela, PC12, U937, K562, CHO). Specifically, we explored the effect of the 
presence of 4-alkylidenecyclohexyl and cycloalkylidene groups in alkoxyethyl and alkoxy 
phosphodiester ether lipids, respectively. Cells were exposed to various concentrations of 
the compounds for 72 hours. The cytotoxicity was determined with the MTT dye reduction 
assay. The majority of the compounds tested exhibited significant cytotoxic activity which 
depended both on the ring size and position with respect to the phosphate moiety, as 
well as the head group. Furthermore, the cyclohexylidene-substituted analogues are more 
potent against the cell lines tested,-with the exception of U937 and K562-, than the 
cyclodecapentylidene-substituted compounds. Hydrogenation of the double bond in the 
cycloalkylidene-substituted EPs results in improvement of anticancer activity. The 2-(4-
alkylidenecyclohexyloxy) ethyl-substituted EPs are more active against the more resistant 
cell lines U937, K562 and CHO than miltefosine. The mechanism of action of the most 
potent compounds is based on the induction of apoptosis as revealed by DNA 
fragmentation assay and massive calcium accumulation shown by calcium fluorimetry. 

 
This study is funded by General Secreteriat of Research and Technology (EPAN, YB-
39) 
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ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ∆ΟΜΩΝ 

 
Παπαθανασοπούλου A., Ηλιόπουλος Η., Τσάκας Σ. 

 
Τοµέας Γενετικής, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

  
Η εξελικτική πίεση για την προσαρµογή των πρωτεϊνικών µορίων στις συνθήκες  βέλτιστης 
λειτουργίας και εξειδίκευσης συνδέεται άµεσα µε την διαµόρφωση της τρισδιάστατης δοµής 
τους και αυτή µε την αµινοξική τους ακολουθία. Με αφετηρία την υπέρθεση των 
πειραµατικών τρισδιάστατων δοµών µιας πρωτεΐνης από ένα σύνολο οργανισµών, 
επιτυγχάνεται η στοίχιση των αµινοξικών τους ακολουθιών και µε την αντιστοίχιση των 
κωδικονίων των αµινοξέων των ευθυγραµµισµένων ακολουθιών, η στοίχιση των ακολουθιών 
cDNA από τις οποίες έχουν αυτές προκύψει. Μελετήθηκαν 6 πρωτεΐνες διαφορετικών 
κατηγοριών δευτεροταγούς δοµής (όλο α-έλικα, όλο β-κλώνοι, και µικτές α+β, α/β) 
(σφαιρίνες, αλκοολικές αφυδρογονάσες, υπεροξειδάσες του υδρογόνου, ισοµεράσης της 
φωσφοτριόζης, διυδροφολικές αφυδρογονάσες, αφυδρογονάσες της 3-φωσφορικής d-
γλυκεραλδεΰδης) µε γνωστή τρισδιάστατη δοµή και µε βάση τις ευθυγραµµισµένες 
ακολουθίες cDNA που προέκυψαν, κατόπιν δοµικής υπέρθεσης της τρισδιάστατης δοµής 
τους, προσδιορίστηκαν τα εξελικτικά σχήµατα των οργανισµών αυτών. Τα αποτελέσµατα 
δείχνουν ότι υπάρχει µεγάλη συσχέτιση των εν λόγω εξελικτικών σχηµάτων  και αυτών που 
προτείνει η NCBI Taxonomy, επιβεβαιώνοντας την επιλογή της µεθόδου για τον εντοπισµό 
της φυλογένειας, ιδιαίτερα σε οικογένειες πρωτεϊνών οργανισµών µε µεγάλη εξελικτική 
απόσταση και µικρή οµολογία στις ακολουθίες, αλλά µε σηµαντική συντήρηση στην 
τρισδιάστατη δοµή. 
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DEFINITION OF EVOLUTIONARY SPECIES CORRELATION 
THROUGH PROTEIN STRUCTURE ALIGNMENT  

 
Papathanasopoulou A., Eliopoulos E., Tsakas S. 

 
Division of Genetics, Department of Agricultural Biotechnology, Agricultural University of 

Athens 
 
The evolutionary pressure for the adjustment of protein molecules in optimum operational 
conditions and specificity is directly linked to their three dimensional structure and that to 
their aminoacid sequence. Starting with the superposition of experimental 3d structures of 
a protein from different organisms, the alignment of their aminoacid sequences is 
performed and then through the correlation of their codons the alignment of their original 
cDNA sequences. We have studied six proteins from  different structural categories (all α-
helix, all β-strand and mixed α/β, α+β) (heamoglobins, alcohol dehydrogenases, 
superoxide dismutates, triose phosphate isomerases, dihydrofolate reductases and 
gluceraldehyde phosphate dehydrogenases) with known 3d structure and based on their 
aligned cDNA sequences occurred from the protein structural superposition their 
evolutionary trees were calculated. The results show good correlation with the NCBI 
Taxonomy proposed evolutionary schemes, indicating the proposed methodology for the 
location of phylogeny, especially in protein families with known members with large 
evolutionary distances and small homology in their aminoacid sequences, but with good 
conservation in structural elements. 
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ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΗ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗΣ ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΟΥ 

 
Παπανικολάου Β., Καλιάφας Α., 

 
Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26500 Ρίο Πατρών 

 
Τις τελευταίες δεκαετίες εµφανίζεται ολοένα και πιο έντονη η ανάγκη για τη χρήση 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως είναι η βιοαιθανόλη. Η βιοαιθανόλη χρησιµοποιείται σε 
ορισµένες χώρες σαν καύσιµο και παράγεται από τη ζύµωση φθηνών σακχαρούχων πρώτων 
υλών. Η σταφίδα (Vitis vinifera) είναι ένα γεωργικό προϊόν µε µεγάλη περιεκτικότητα σε 
ιµβερτοσάκχαρο, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη πρώτη ύλη για την παραγωγή 
βιοαιθανόλης.  
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν τα όρια της αξιοποίησης δύο ποικιλιών σταφίδας 
(Σουλτανίνα και Κορινθιακή) για παραγωγή αιθανόλης µε την συνήθη διαδικασία, καθώς και 
η βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας µε την συµµετοχή φυσικών, ελληνικών υλικών 
(φορέων) σε συστήµατα ζύµωσης της µιας παρτίδας. Επίσης, ελέγχθηκε η βιωσιµότητα της 
προτεινόµενης νέας µεθόδου και µελετήθηκαν οι παράγοντες εκείνοι που πιθανώς βελτιώνουν 
την ζυµωτική διαδικασία.   
Η αξιοποίηση των εκχυλισµάτων σταφίδας για την παραγωγή αιθανόλης µε την συνήθη 
διαδικασία, φάνηκε να περιορίζεται σε αυξηµένες συγκεντρώσεις σακχάρων (>11 οΒe). 
Αντίθετα, παρουσία κίσσηρης (ανόργανος φορέας) και ιδιαίτερα παρουσία οξιάς (οργανικός 
φορέας) τα κύτταρα του Saccharomyces cerevisiae αξιοποίησαν το µεγαλύτερο ποσοστό των 
διαθέσιµων σακχάρων, ακόµα και σε υπεροσµωτικές συνθήκες (έως και 18 οBe). Συνολικά, η 
χρήση των φορέων βελτίωσε την κινητική των ζυµώσεων και για τις δυο ποικιλίες. Η θετική 
επίδραση των κυλίνδρων οξιάς, παρουσίασε σταθερότητα κατά την χρήση του ίδιου φορέα σε 
επανειληµµένες ζυµώσεις. Οι βελτιωµένες αποδόσεις των βιοαντιδραστήρων µε γόµωση, 
εξηγούνται σε ένα βαθµό από την ακινητοποίηση των κυττάρων στις πορώδεις επιφάνειες των 
φορέων, όπως αυτή αποδείχθηκε µε ηλεκτρονική µικροσκόπηση (SEM). 
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UTILIZATION OF GREEK NON-TRADEABLE RAISIN VARIETIES, 
FOR BIOFUEL PRODUCTION 

 
Papanikolaou, V., Kaliafas, A. 

 
Department of Biology, University of Patras, 26500, Rio, Patras 

 
During the last decades the need for alternative energy sources, such as bioethanol, has 
notably increased. Bioethanol is produced by fermentation of cheap sugar containing raw 
materials. Raisin (Vitis vinifera) is an agricultural product with high invert sugar content, 
appropriate for bioethanol production.  
In this study, were examined the utilization limits of two raisin varieties (Sultanas and 
Black Corinth) in ethanol production by the ordinary process and also by a new improved 
method. Particularly, in the batch fermentation procedure for alcohol production, were 
added natural, greek materials (carriers). The new suggested method was examined for 
her viability and was made an effort to explain the factors that increase the efficiency of 
fermentation.  
In the ordinary process, the utilization of raisin extracts was restricted by high sugar 
concentrations (> 11 οΒe). Contrarily, in the presence of kissiris (inorganic carrier) and 
especially in the presence of beech (organic carrier), Saccharomyces cerevisiae cells 
utilized a big percentage of the available sugars, even in hyperosmotic conditions (18 οBe). 
Totally, the use of carriers improved kinetic parameters of fermentations for both 
Sultana’s and Black Corinth’s extracts. The positive effect of organic carrier showed 
significant viability, when the same carrier was used in repeated fermentations. The 
improved performance of packed bioreactors, was a result of the immobilization of cells 
on the carrier’s porous surface, as observed in SEM. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΥΟ cDNA ΚΛΩΝΩΝ ΠΟΥ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΟΥΝ 
ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΧΡΩΜΑΤΙΝΗΣ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
∆ΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΙΟΓΕΝΕΣΗΣ ΣΤΟ 

ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΑ 
 

Παπαντώνης Α. και Λεκανίδου Ρ. 
 

Τοµέας Βιοχηµείας και Μορ. Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ 
 

Η ακολουθία των γεγονότων κατά τη χοριογένεση, το τελικό στάδιο της ωογένεσης του 
µεταξοσκώληκα Bombyx mori, χαρακτηρίζεται από διαδοχικά φαινόµενα ενεργοποίησης και 
καταστολής της γονιδιακής έκφρασης. Τα γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες του χορίου 
εµφανίζουν αυστηρή εξειδίκευση σε ότι αφορά στον ιστό και το χρόνο έκφρασής τους. 
Εκφράζονται κατ’αποκλειστικότητα στα επιθηλιακά κύτταρα που περιβάλλουν το 
αναπτυσσόµενο ωοθυλάκιο και η διαδοχή της µεταγραφικής τους ενεργοποίησης ακολουθεί 
ένα καθορισµένο αναπτυξιακό πρότυπο. Οι µοριακοί µηχανισµοί που ευθύνονται για τα 
παραπάνω δεν είναι γνωστοί, θεωρείται όµως πως αφορούν σε εναλλακτική συµµετοχή 
µεταγραφικών παραγόντων και ισοµορφών τους. Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης  
προχωρούµε στη µοριακή ανάλυση δύο cDNA κλώνων οι οποίοι κωδικοποιούν το µεγέθους 
200 kDa οµόλογο µόριο του παράγοντα αναδόµησης της χρωµατίνης CHD1 της Drosophila, 
καθώς και µια πρωτεΐνη 11 kDa που παρουσιάζει σηµαντική οµοιότητα µε τις πρωτεΐνες 
HMG-I/(Y) του ανθρώπου. Αποτελέσµατα από πειράµατα Μείωσης Κινητικότητας 
Συµπλόκου υποδεικνύουν συµµετοχή των µορίων αυτών στο σχηµατισµό in vitro 
υπερµοριακών συµπλεγµάτων DNA-πρωτεϊνών µε τµήµατα υποκινητών των γονιδίων του 
χορίου. Στη συνέχεια και µέσω ανάλυσης in silico και πειραµάτων Western και RNA dot-blot 
επιχειρούµε να διαλευκάνουµε τις λειτουργικές ιδιότητες των δύο παραγόντων, σε συνάρτηση 
µε τα φαινόµενα ρύθµισης της γονιδιακής έκφρασης κατά τη χοριογένεση. 
 
 
Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια υποστηρίζεται µέσω της χορήγησης υποτροφίας 
εσωτερικού στον Α.Π. από το Ι.Κ.Υ. για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 
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ANALYSIS OF TWO cDNA CLONES THAT CODE FOR TWO 
CHROMATIN REMODELLING FACTORS: POSSIBLE IMPLICATIONS 
FOR THEIR INVOLVEMENT IN THE DIFFERENTIAL REGULATION 

OF SILKMOTH CHORION GENES 
 

Papantonis A. and Lecanidou R. 
 

Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Biology,  
National and Kapodistrian University of Athens 

 
The sequence of events during choriogenesis, the final stage of silkmoth Bombyx mori 
oogenesis, is vastly characterized by consecutive phenomena of activation and repression 
of gene expression.  Genes coding for chorion proteins demonstrate strict specificity as 
regards to their tissue and temporal expression. Being expressed solely in the follicular 
cells surrounding the developing oocyte, their transcriptional activation is consistent with a 
developmentally defined profile. The molecular mechanisms responsible for the above are 
not yet well understood; however it is presumed that they involve differential participation 
of several transcription factors and their isoforms. In the present study we analyse two 
cDNA clones coding for a 200 kDa homologue of the Drosophila chromatin remodelling 
factor CHD1 and an 11 kDa protein, which exhibits significant similarity to human HMG-
I/(Y)proteins. Results from EMSA experiments suggest involvement of these factors in the 
in vitro formation of DNA-protein complexes with fragments of chorion gene promoters. 
Using in silico analysis, Western blot and RNA dot-blot experiments we attempt to clarify 
their functional properties in relevance to chorion gene regulation phenomena. 
 
 
This study is being supported by a personal scholarship to A.P. by the State’s 
Scholarships Foundation. 
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΙ∆ΩΝ ΨΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 
Παπουλίδης Ι., Ε. ∆ροσοπούλου & Ζ. Γ. Σκούρας 

 
Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών 

Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54 124 Θεσσαλονίκη 
 

Τα λιµναία οικοσυστήµατα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι µόνο εξαιτίας της 
φυσικής οµορφιάς, της ιδιαίτερης µορφολογίας τους και της πλούσιας χλωρίδας και πανίδας 
που υποστηρίζουν, αλλά και γιατί αποτελούν υδάτινους παραγωγικούς πόρους µε αξίες 
πολύτιµες για τον άνθρωπο. Ανάµεσα στις φυσικές λίµνες της Ελλάδας, ιδιαίτερη θέση 
κατέχει η λίµνη της Καστοριάς µε έκταση 28 Km2 και πλούσια χλωρίδα και πανίδα. 
Ειδικότερα η ιχθυοπανίδα της λίµνης, αποτελούµενη από 9 είδη ψαριών διαφόρων 
οικογενειών, παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον καθώς, σύµφωνα µε επίσηµες καταγραφές, τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται φθίνουσα πορεία ιδιαίτερα σηµαντικών αυτόχθονων 
πληθυσµών.  
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η καταγραφή της γενετικής ποικιλότητας και η γενετική 
ταυτοποίηση των ειδών των ψαριών της λίµνης µε την εφαρµογή τεχνικών µοριακής 
βιολογίας. Η παραπάνω προσέγγιση, σε συνδυασµό µε τη µελέτη µορφολογικών και 
οικολογικών χαρακτηριστικών των πληθυσµών, θεωρείται απαραίτητη για την επιτυχηµένη και 
ορθολογική διαχείριση του οικοσυστήµατος.  
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχει επιλεχθεί η µελέτη γενετικών τόπων τόσο του 
µιτοχονδριακού (mtDNA) όσο και του πυρηνικού DNA. Μέχρι στιγµής, έχει 
πραγµατοποιηθεί ανάλυση τµηµάτων του γονιδίου του κυτοχρώµατος b (640 bp) και της 
περιοχής έλεγχου (870 bp) του mtDNA, µετά από ενίσχυση µε την Αλυσιδωτή Αντίδραση 
της Πολυµεράσης (PCR), εύρεση της πρωτοταγούς αλληλουχίας των βάσεων (DNA 
sequencing) και βιοπληροφορική ανάλυση.  
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Lake ecosystems are of particular interest not only due to their natural beauty, their 
particular morphology and the rich flora and fauna they support, but also because they 
constitute aquatic productive resources that possess precious values for man. Among the 
natural lakes of Greece, particular place holds the lake of Kastoria with extent of 28 Km2 
and rich flora and fauna. Specifically, the fish fauna of the lake, including 9 fish species 
that belong to various families, presents great interest as, according to official records, a 
declining course of important native fish populations has been observed during the last 
years. 
The main objective of the present study is the characterization of the genetic structure 
and the genetic identification of the fish fauna in the lake by applying technologies of 
molecular genetics. This approach, in combination with morphological and ecological 
studies, can be considered as essential for the successful and rational management of the 
ecosystem.  
For the implementation of the above objectives, mitochondrial (mtDNA) and nuclear 
genetic loci have been chosen as molecular markers. At the moment, analysis has been 
carried on fragments of the cytochrome b gene (640 bp) and the control region (870) of 
the mtDNA that have been amplified by Polymerase Chain Reaction (PCR) and analyzed 
by DNA sequencing followed by bioinformatic analysis.  
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Σύµφωνα µε πρόσφατες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιώσιµη διαχείριση του 
φυσικού περιβάλλοντος (βλ. Directive Proposal 1999/C 343/01, Official Journal of the E.C. 
30/11/99), καθίσταται αναγκαία η παρακολούθηση των υδάτινων οικοσυστηµάτων. Η 
συγκέντρωση, λοιπόν, προγενέστερων στοιχείων (αβιοτικών και βιοτικών), για όλες τις 
ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές, σε τράπεζες δεδοµένων, κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική 
προκειµένου να σταθεί δυνατή η εφαρµογή µοντέλων πρόβλεψης. Ο Θερµαϊκός κόλπος, εδώ 
και αρκετά χρόνια, αποτελεί µια πρόκληση για την στοιχειοθέτηση ενός µοντέλου βιώσιµης 
διαχείρισης, καθώς το ενδιαφέρον –οικολογικό και οικονοµικό- παραµένει επίκαιρο. Στα 
πλαίσια της παρούσας εργασίας, έγινε ανασκόπηση της παγκόσµιας και εθνικής 
βιβλιογραφίας, και διαπιστώθηκε η ύπαρξη περίπου 360 εργασιών /ανακοινώσεων, που 
χρονολογούνται περίπου από το 1970. Η αποδελτοποίηση - ανάλυση των δεδοµένων που 
συγκεντρώθηκαν έδειξε ότι: 1) ∆εν στάθηκε δυνατή η συγκρότηση χρονοσειράς δεδοµένων 
θερµοκρασίας T οC, Αλατότητας S ‰, DO2 ppm, µεγαλύτερης των 11 ετών, που προέρχονται 
από έρευνες της δεκαετίας του 1990. 2) Οι τιµές TοC, φαίνεται να ακολουθούν τα πρότυπα 
των µεταβολών της ατµοσφαιρικής TοC, ενώ οι τιµές της S  είναι αντίστοιχες της 
θερµοκρασίας των νερών. 3) Ορισµένες διαφοροποιήσεις οφείλονται, κυρίως, σε καταγραφές 
µικρής έκτασης και σε σταθµούς µε ιδιαίτερα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά.  4) Οι τιµές 
του DO2 ppm µεταβάλλονται εποχικά και σε κανονικά όρια. Εξαίρεση αποτελούν οι τιµές 
στο Β∆ τµήµα του κόλπου, όπου η βιοµηχανική ρύπανση είναι έντονη (π.χ. ακραία <1,7ppm) 
και, 5) Παρά την περιορισµένη σχετική πληροφόρηση, κρίνεται αναγκαία η συνέχιση της 
ανάλυσης των καταγεγραµµένων δεδοµένων µε διαφορετικές προσεγγίσεις έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί η βέλτιστη αξιοποίησή τους σε µοντέλα πρόβλεψης και διαχείρισης του 
Θερµαϊκού στο µέλλον.  
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According to the recent directive of the European Community on the sustainable use of 
natural environment (see Directive Proposal 1999/C 343/01, Official Journal of the E.C. 
30/11/99), the monitoring of seawater masses is of high priority. The collection of past 
data (both abiotic and biotic) from susceptible marine areas in relative data banks, is of 
great significance in order to perform prediction models. The Thermaikos Gulf, has long 
been regarded as a challenge for sustainability models to be performed, because it is an 
area of major ecological and economical importance. The present paper is a review of the 
global and national bibliography and includes approximately 360 papers / 
announcements, dated from the 1970s. The indexing - analysis of the collected data 
revealed the following: 1) A proper set of time series for temperature (οC), salinity(‰), 
dissolved oxygen (ppm) could not be constructed, because most studies refer to the 
1990s. 2) The values of T (οC) seem to follow the patterns of the atmospheric T οC, and 
on the other hand S ‰ follows the variation of the sea temperature. 3) Some observed 
differences are the result of short-ranged recorded data and the spatial geomorphologic 
features of the sample stations. 4) The values of DO show a seasonal variation within 
normal range, with the exception of those from the NW part of the gulf, where the 
industrial pollution is intense (ex. <1,7ppm) and 5) despite the limited relevant 
information, the continuation of the analysis of the recorded data, following different 
approaches, is important in order to ensure their best possible exploitation in prediction 
models and manipulation plans concerning the Thermaikos Gulf.     
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ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟ∆ΩΝ 
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του Ι.Κ.Ε.Π., ΕΘΙΑΓΕ, Θεσσαλονίκη. 
 

Μελετήθηκαν 39 στελέχη εντεροκόκκων που αποµονώθηκαν από 12 διαφορετικά σηµεία του 
Θερµαϊκού κόλπου σε διακριτές χρονικές περιόδους. Η ταυτοποίησή τους πραγµατοποιήθηκε 
τόσο µε φαινοτυπικές, όσο και µε µοριακές µεθόδους. Η φαινοτυπική ταυτοποίηση σε 
επίπεδο γένους έγινε µε την δοκιµή της καταλάσης και της ανάπτυξης: παρουσία 6,5% NaCl, 
παρουσία χολικών αλάτων 40%, σε υπόστρωµα µε pH 9.6 και στους 45oC. Για τον 
χαρακτηρισµό των στελεχών στο επίπεδο του είδους πραγµατοποιήθηκαν οι βιοχηµικές 
δοκιµές της µανιτόλης, αραβινόζης, σορβιτόλης, λακτόζης, αργινίνης και εσκουλίνης.. Παρόλο 
που οι φαινοτυπικές αναλύσεις αποτελούν µια απλή και γρήγορη µέθοδο ταυτοποίησης 
κρίθηκε αναγκαίο να γίνει ταυτοποίηση και σε µοριακό επίπεδο για µεγαλύτερη ακρίβεια και 
αξιοπιστία. Εφαρµόσθηκαν οι µέθοδοι του τυχαία πολλαπλασιαζόµενου πολυµορφικού DNA 
(RAPD) και η ηλεκτροφόρηση πηκτής παλλόµενου πεδίου (PFGE). Για τις παραπάνω 
αναλύσεις χρησιµοποιήθηκαν οι εκκινητές M13 και D8635, καθώς και το ένζυµο περιορισµού 
SmaI. Η RAPD υπερτερεί στην απλότητα και ταχύτητα στην εφαρµογή της αλλά παρουσιάζει 
το µειονέκτηµα ότι µπορεί να εξετάσει µόνο µικρό µέρος του χρωµοσώµατος (λόγω της 
χρήσης τυχαίων εκκινητών) σε αντίθεση µε την PFGE που εξετάζει όλο το χρωµοσωµικό 
DNA. Παράλληλα, η PFGE πλεονεκτεί έναντι των άλλων µεθόδων ταυτοποίησης 
µικροοργανισµών λόγω της µεγάλης διακριτικής ικανότητας, ακρίβειας και επαναληψιµότητας 
της. 
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Enterococcal strains (39), isolated from 12 different locations of Thermaikos gulf in distinct 
time periods, were studied. The discrimination of enterococci was conducted with both 
phenotypic and molecular methods. Genus phenotypic discrimination included the 
analyses of catalase, as well as growth in presence of 6.5% NaCl and bile 40%, at pH 9.6 
and at 45oC. For the discrimination of species the biochemical analyses of mannitol, 
arabinose, sorbitol, lactose, arginine and esculin were conducted. Although phenotypic 
analysis constitute an easy and rapid method of discrimination, other methods like 
Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) and Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE) 
allowed a more in depth characterization of enterococci. For the abovementioned 
analyses the primers M13 and D8635 have been used along with the restriction enzyme 
SmaI. RAPD is advantageous due to the simplicity and rapidity with which results can be 
obtained but examines only a portion of the chromosome, in contrast to PFGE that 
provides a pattern for the whole chromosomal DNA. Additionally, PFGE typing methods 
offer advantages such as reproducibility, stability over time and standard criteria for 
interpretation. 
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ΟΙ ΝΕΥΡΟΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ Χ11α ΚΑΙ mDab1 PYΘΜΙΖΟΥΝ ΤΟ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟ∆ΡΟΜΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΤΟΥ 

ΑΜΥΛΟΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ ΑLZHEIMER 
 

Παρισιάδου Λ., και Ευθυµιόπουλος Σ. 
 

Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 
Ένα από τα κύρια παθολογοανατοµικά στοιχεία της νόσου του Alzheimer είναι η εναπόθεση 
του Αβ πεπτιδίου στις πλάκες αµυλοειδούς. Τα Αβ πεπτίδια, µήκους 40 και 42 αµινοξέων, 
προκύπτουν από την πρωτεολυτική δράση των β- και γ-εκκριτασών στην πρόδροµη πρωτεΐνη 
του αµυλοειδούς (ΑΡΡ). Μια σειρά µελετών δείχνει ότι νευροειδικές πρωτεΐνες που φέρουν το 
χαρακτηριστικό µοτίβο ΡΤΒ, αλληλεπιδρούν µε τη συντηρηµένη αλληλουχία -GYENPTY - 
στην καρβοξυτελική ουρά της ΑΡΡ και επηρεάζουν το µεταβολισµό της. Ανάµεσα σε αυτές 
τις πρωτεΐνες είναι οι οικογένειες των Χ11 και Fe65 και η mouse Disabled 1(mDab1). Προς 
αυτή την κατεύθυνση, προσπαθήσαµε να προσδιορίσουµε το µηχανισµό επίδρασης των Χ11α 
και mDab1 στο µεταβολισµό της ΑΡΡ. Βρήκαµε ότι οι πρωτεΐνες αυτές προσδένονται σε 
διαφορετικές θέσεις πάνω στην -GYENPTY- ακολουθία, επηρεάζουν µε διαφορετικό τρόπο 
το µεταβολισµό της ΑΡΡ και συνεπώς την παραγωγή του Αβ πεπτιδίου, σε ΗΕΚ-293 κύτταρα. 
Επιπλέον, δείξαµε ότι οι Χ11α και mDab1 συναγωνίζονται για δέσιµο στην ΑΡΡ και έτσι 
προτείνουµε ότι οι σχετικές ικανότητες πρόσδεσης των πρωτεϊνών καθορίζουν και την τελική 
µεταβολική πορεία της ΑΡΡ. Η αλληλεπίδραση της ΑΡΡ µε νευροειδικές πρωτεΐνες µπορεί να 
αποτελέσει τη βάση µιας καινούριας θεραπευτικής προσέγγισης σε σχέση µε την παραγωγή 
του Αβ πεπτιδίου, µιας και οι αναστολείς των εκκριτασών που χρησιµοποιούνταν µέχρι τώρα 
στοχεύουν στο ένζυµο και όχι στο υπόστρωµα. 
 
 
Η παραπάνω έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας 
«Πυθαγόρας», το πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών «Καποδίστριας», τα 
Ευρωπαϊκά προγράµµατα  DIADEM και APOPIS που συντονίστηκαν από το Ίδρυµα 
Verum. 
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One of the classical hallmarks of Alzheimer’s disease is the deposition of Aβ peptide in 
amyloid plaques. Aβ peptides with 40 or 42 amino acid residues are produced by the 
sequential proteolytic activities of β- and γ- secretases on the amyloid precursor protein 
(APP).  A number of studies show that neuron-specific proteins that possess the 
phosphotyrosine binding domain (PTB domain) interact with the conserved –GYENPTY-
domain in the cytoplasmic tail of APP, and modify its processing. Among these proteins 
are the X11, the Fe65 family of proteins and mouse Disabled1 (mDab1). Towards this 
direction, we attempted to unravel the mechanism of the effect of X11α and mDab1 on 
APP processing. We found that these proteins bind to distinct sites on the -GYENPTY-
domain of APP, and they differentially affect APP metabolism and subsequent Aβ 
production, in HEK-293 cells. Moreover, we showed that X11α and mDab1 compete for 
binding to APP, and therefore we suggest that the relative affinities of these proteins 
determine the fate of APP processing. Τhe interaction of APP with neuron-specific proteins 
provides a framework for novel pharmacological approaches in relation with Aβ 
production, since secretase inhibitors, used so far, target the enzyme and not the 
substrate.  
                      
 
This research is funded by the Greek Ministry of Education grant “Pythagoras”, the 
University of Athens grant “Kapodistrias”, European Grants DIADEM and APOPIS co-
ordinated by the Verum foundation. 
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Τµήµα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 
 

Πολλά δεδοµένα υποδεικνύουν το γεγονός ότι η φλεγµονή σχετίζεται µε φαινόµενα 
εγκεφαλικής ισχαιµίας-επαναιµάτωσης, οδηγώντας σε µαζικό κυτταρικό θάνατο λόγω 
νεκρωτικών και αποπτωτικών διαδικασιών. Τα Μή Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη Φάρµακα 
(ΜΣΑΦ) έχουν υποδειχθεί ότι είναι αποτελεσµατικά στο να µειώνουν την εγκεφαλική βλάβη 
εξαιτίας της ισχαιµίας. Σκοπός της έρευνας είναι η συσχέτιση ενός αντιφλεγµονώδους 
παραγώγου (παράγωγο της ∆ικλοφενάκης) µε την µείωση των συνεπειών της ισχαιµίας. Στην 
έρευνά µας, χρησιµοποιήσαµε ένα πειραµατικό µοντέλο ισχαιµίας-επαναιµάτωσης αρουραίου  
προκειµένου να µελετήσουµε την παρουσία της IL-1β και της IFN-γ σε οµογενοποιήµατα 
εγκεφάλου και σπλήνα µαρτύρων, ισχαιµικών και ισχαιµικών µε αγωγή. Η IL-1β και η IFN-γ 
καλούνται προφλεγµονώδεις κυτοκίνες και αυξάνουν την COX-2 συνεισφέροντας θετικά στη 
φλεγµονή. Τα πειραµατόζωα θυσιάστηκαν 3 και 5 ηµέρες µετά την ισχαιµία. Τα επίπεδα της 
IL-1β και της  IFN-γ προσδιορίστηκαν µε τη χρήση κατάλληλων αντιδραστηρίων ELISA. Τα 
αποτελέσµατα έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στα επίπεδα IL-1β και της  IFN-γ 
στους εγκεφάλους των ισχαιµικών αρουραίων σε σχέση µε τους µάρτυρες, ενώ µόνο τα 
επίπεδα της IL-1β είναι σηµαντικά αυξηµένα στους ισχαιµικούς σπλήνες σε σχέση µε τους 
µάρτυρες. Τέλος, όσον αφορά τους αρουραίους που υπέστησαν αγωγή µε το 
αντιφλεγµονώδες παράγωγο, σηµαντική µείωση εµφανίζεται για την IL-1β την 5η ηµέρα 
επαναιµάτωσης στα οµογενοποιήµατα εγκεφάλου και σπλήνα, ενώ τα επίπεδα της IFN-γ 
εµφανίζονται σηµαντικά µειωµένα στα εγκεφαλικά οµογενοποιήµατα την 3η ηµέρα 
επαναιµάτωσης. 
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Several lines of evidence have indicated that an inflammatory reaction is involved in 
ischaemia-reperfusion brain injury leading to massive neuronal loss due to necrotic and 
apoptotic mechanisms. Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) are indicated to 
be efficacious in reducing brain damage due to ischaemia. Aim of this study is to correlate 
a novel anti-inflammatory compound (a Diclofenac derivative) with the prevention of 
consequences of ischemia. In our study, we used an ischaemia-reperfusion rodent model 
in order to investigate the presence of IL-1β and IFN-γ in rat brain and spleen 
homogenates of control, ischaemic and ischaemic and treated rats. IL-1β and IFN-γ are 
called pro-inflammatory cytokines and up-regulate COX-2 contributing to the 
inflammatory reaction. Experimental animals were sacrificed 3 and 5 days after 
ischaemia. Levels of IL-1β and IFN-γ were evaluated by using proper ELISA kits. Results 
demonstrated statistically significant differences in the levels of IL-1β and IFN-γ in the 
ischaemic rat brains compared to controls, while only IL-1β levels are significantly increased 
in ischaemic spleens compared to controls. Furthermore, for rats that are treated with the 
anti-inflammatory derivative, significant reduction is exhibited as far as IL-1β is concerned 
after 5 days of reperfusion in rat brain and spleen homogenates, while IFN-γ levels exhibit 
significant decrease on treated animals compared to those not treated only in rat brain 
homogenates at the third day of reperfusion. 
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Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΙΟΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΜΥΚΙΝΗΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΛΟΚΑ 
 

Πετρόπουλος Α.∆., Κούβελα Α.Χ. και Καλπαξής ∆.Λ. 
 

Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26500-Πάτρα 
 

Η τυλοσίνη, ένα αντιβιοτικό της τάξης των µακρολιδίων, αναστέλλει την πρωτεϊνική σύνθεση 
στο ριβόσωµα, παρεµποδίζοντας το δίαυλο εξόδου της νεοσυντιθέµενης πολυπεπτιδικής 
αλυσίδας και απενεργοποιώντας τον καταλυτικό µηχανισµό σύνθεσης του πεπτιδικού δεσµού. 
Η απενεργο-ποίηση των ριβοσωµάτων από τυλοσίνη είναι σχεδόν µη αντιστρεπτή. Το γεγονός 
αυτό καθιστά την αντίδραση τυλοσίνης ένα χρήσιµο εργαλείο στη µελέτη άλλων µακρολιδίων, 
που αδυνατούν να αναστείλουν το σχηµατισµό του πεπτιδικού δεσµού, αλλά συναγωνίζονται 
τη τυλοσίνη για κοινές θέσεις πρόσδεσης στο ριβόσωµα. Έτσι, η αντίδραση τυλοσίνης 
εφαρµό-σθηκε για τη διερεύνηση του µηχανισµού δράσης της ερυθροµυκίνης, ενός 
αντιβιοτικού ευρείας χρήσης στην κλινική πράξη. Λεπτοµερής κινητική ανάλυση σε ιοντικές 
συνθήκες 4,5 mM Mg2+ και 150 mM NH4

+ απεκάλυψε ότι η ερυθροµυκίνη (Er) αντιδρά 
ταχέως µε το εναρκτήριο ριβοσωµατικό σύµπλοκο (AcPhe-tRNA•poly(U) •ριβόσωµα), (C), 
σχηµα-τίζοντας ένα ενδιάµεσο σύµπλοκο CEr που στη συνέχεια ισοµερίζεται βραδέως σ’ ένα 
σταθερότερο σύµπλοκο C*Er. Οι αντιδράσεις αυτές µπο-ρούν να περιγραφούν από το 
κινητικό σχήµα: 
                                          Ker                      kon 
                      C   +   Er                   CEr                   C*Er 
                                                                     koff 
Προσθήκη σπερµίνης στο διάλυµα αντίδρασης περιόρισε την πρόσδεση της ερυθροµυκίνης 
στο ριβόσωµα, αυξάνοντας τις τιµές των Ker και koff και ελαττώνοντας την τιµή της koff. 
Παρόµοιες µεταβολές παρατηρήθη-καν, όταν αντί σπερµίνης προστέθηκε µείγµα σπερµίνης-
σπερµιδίνης. Οι παρατηρήσεις µας συµφωνούν µε αποτελέσµατα ανάλυσης σταυρο-σύνδε-
σης και κρυσταλλογραφικά δεδοµένα, και εισηγούνται ότι οι πολυαµίνες προσδενόµενες 
πλησίον της θέσης δέσµευσης της ερυθροµυκίνης παρακωλύουν την αλληλεπίδραση του 
αντιβιοτικού µε το ριβόσωµα. 
 
 
Ευχαριστουµε την Επιτροπή Ερευνών του Παν/µίου Πατρών (πρόγραµµα «Κ. 
Καραθεοδωρή») για την επιχορήγηση της εργασίας.     
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THE EFFECT OF THE IONIC ENVIRONMENT ON THE 
INTERACTION OF ERYTHROMYCIN WITH FUNCTIONAL 

RIBOSOMAL COMPLEXES 
 

Petropoulos A.D., Kouvela E.C., and Kalpaxis D.L. 
 

Laboratory of Biochemistry, School of Medicine, University of Patras, 26500-Patras 
 

Tylosin, a member of macrolide class of antibiotics, inhibits peptide elongation on the 
ribosome by blocking both the peptide exit tunnel in the large ribosomal subunit and the 
catalytic activity of ribosomes for peptide bond formation. The inactivation of ribosomes 
by tylosin is almost irreversible. The irreversibility of the tylosin effect renders the tylosin 
reaction a useful tool in the study of other macrolides failing to inhibit the reaction of 
peptide bond formation, but competing with tylosin for common binding sites on the 
ribosome. Thus, the tylosin reaction was applied to investigate the mode of action of 
erythromycin, a frequently used drug in the clinic. Detailed kinetic analysis carried out at 
4.5 mM Mg2+ and 150 mM NH4

+
 revealed that erythromycin (Er) reacts rapidly with an 

initiator ribosomal complex (AcPhe-tRNA•poly(U) •ribosome), (C), to form the encounter 
complex CEr, which is then isomerized to a tight complex, C*Er. These events are 
described by the scheme:  
                                          Ker                      kon 
                      C   +   Er                   CEr                   C*Er 
                                                                     koff 
Addition of spermine in the reaction mixture reduced the binding of erythromycin to 
ribosomes by increasing the Ker and koff values and by decreasing the kon value. Similar 
effects on erythromycin binding were detected when a mixture of spermine and 
spermidine was used, instead of spermine alone. Our records correlate well with cross-
linking results and crystallographic data and suggest that polyamines bound adjacently to 
the binding site of erythromycin hinder the interaction of the drug with the ribosome. 
 
 
We thank the Research Committee of Patras University, and particularly the program 
“K. Karatheodori”, for funding the above work 
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∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ∆ΥΟ 
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΎΣΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΧΑΛΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΜΙΑ, ΜΕ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ. 
 

Πετρουτσά Ε.1 , Richards M.2,3, ∆ηµάκη Σ.4, Μανώλης Σ.Κ.1 
 

1Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη, 157 84 Αθήνα 

2 Department of Archaeological Sciences, University of Bradford, Bradford, BD7 1DP, U.K. 
3 Department of Human Evolution, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, 

Leipzig, Germany 
4Ι∆’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων, Βαρώνου Βέλλιου 21, 35200, 

Αταλάντη. 

 
Το Ζέλι και το Καλαπόδι είναι δύο θέσεις της Ύστερης εποχής του Χαλκού και βρίσκονται, 
µε απόσταση ενός χιλιοµέτρου µεταξύ τους,    σε ένα λόφο κοντά στην Ελάτεια, της Λαµίας, 
στην Κεντρική Ελλάδα.  
Τα αρχαιολογικά ευρήµατα και των δύο θέσεων είναι ενδεικτικά σηµαντικής διαφοράς 
κοινωνικού επιπέδου. Στο Καλαπόδι υπάρχουν ταφές που αποκάλυψαν χρυσά κτερίσµατα, 
ενώ στο Ζέλι δεν υπήρχαν ταφές µε κτερίσµατα ή κάποια ταφικά έθιµα πού να 
χαρακτηρίζουν ανώτερης κοινωνικής βαθµίδας άτοµα. Στη συγκεκριµένη µελέτη 
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης σταθερών ισοτόπων Άνθρακα και Αζώτου σε 
κολλαγόνο ανθρώπινων οστών.  
Σκοπός µας είναι η διερεύνηση πιθανών ενδείξεων διατροφικής διαφοράς, που να οδηγούν 
σε συµπεράσµατα αντίστοιχα των αρχαιολογικών ευρηµάτων. 
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INVESTIGATING SOCIAL STATUS DIFFERENCES IN DIET AT TWO 
LATE BRONZE AGE SITES FROM LAMIA, GREECE, USING STABLE 

ISOTOPE ANALYSIS 
 

Petroutsa E.I.1, Michael P. Richards2,3, Sonia P. Dimaki4 & Sotiris K. Manolis1 
epetr@biol.uoa.gr, richards@eva.mpg.de, sdimaki@acn.gr  & smanol@biol.uoa.gr 

 

1 Department of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, National & Kapodistrian  
University of Athens, Panepistimiopolis 15784 Athens, Greece 

2Department of Archaeological Sciences, University of Bradford, Bradford, BD7 1DP, U.K. 
3 Department of Human Evolution, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology,  

Leipzig, Germany 
414th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities, 21 Varonou Velliou St.  

35200, Atalanti, Greece 
 
Zeli and Kalapodi are two Late Bronze Age Greek sites located one kilometer apart on a 
hill near Elateia, Lamia, in Central Greece. These sites have good archaeological evidence 
of status differentiation. At the site of Kalapodi some individuals have clear signs of higher 
social status as they were buried with elaborate gold artifacts (ca. 20) whereas at the site 
of Zeti most individuals (ca. 40) did not contain these grave goods or other signs of 
special burial treatment. We present here the results of stable carbon and nitrogen 
isotope analysis of human bone collagen from these sites. We undertook this analysis to 
first establish the diets at this time. Then we looked for correlations between social status, 
as inferred from the grave goods, and any possible dietary differences inferred from the 
isotopic data. 
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ΤΟ ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΕΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡ∆ΙΑΚΩΝ 
ΜΥΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ JNKs/ SAPKs  

 
Πεχτελίδου Α., Γαϊτανάκη Κ. και Μπέης Ι. 

 
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Ε.Κ.Π.Α. 

 
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να ελεγχθεί αν το οξειδωτικό στρες προκαλεί 
απόπτωση σε εµβρυϊκά καρδιακά κύτταρα αρουραίου (σειρά H9c2) και να διευκρινιστεί εάν 
εµπλέκεται η σηµατοδότηση µέσω των JNKs. ∆ιερευνήθηκε η ενεργοποίηση  των JNKs από 
παροδικό ή συνεχές οξειδωτικό στρες στα κύτταρα H9c2. Μελετήθηκε η σχέση δόσης-
απόκρισης για ένα εύρος συγκεντρώσεων H2O2 µεταξύ 40-1000 µM, τόσο για το παροδικό 
όσο και για το συνεχές οξειδωτικό στρες. Η συνεχής επίδραση H2O2 επάγει σηµαντικά τη 
φωσφορυλίωση των JNKs µε µέγιστο στις 2 ώρες, ενώ η παροδική επίδραση µε H2O2  για 5 
λεπτά επάγει επίσης τις JNKs µε ένα µέγιστο στα 15 λεπτά µετά την επαναφορά. Ως θετικός 
µάρτυρας επιλέχθηκε το κυκλοεξαµίδιο, σε συγκέντρωση 20µg/ml. Επιπλέον, ελέγχθηκαν οι 
αντι-οξειδωτικές ιδιότητες του ασκορβικού οξέος, της L-αργινίνης, η οποία αποτελεί δότη του 
οξειδίου του αζώτου, και της καταλάσης. Για να εξεταστεί εάν το οξειδωτικό αυτό στρες 
επηρεάζει τη βιωσιµότητα των κυττάρων χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος MTT. Προκειµένου να 
διερευνήσουµε εάν ο κυτταρικός θάνατος είναι νεκρωτικός ή αποπτωτικός, έγιναν 
προκαταρκτικά πειράµατα για τον έλεγχο της θραύσης DNA σε επιλεγµένες συνθήκες. 
Μετρήσαµε επίσης τα επίπεδα της αντι-αποπτωτικής πρωτεΐνης Bcl-2 και της προ-
αποπτωτικής πρωτεΐνης Bax σε κυτταρικά εκχυλίσµατα H9c2, καθώς και αν υπάρχει ή όχι 
ενεργοποίηση της κασπάσης-3. Με βάση τα αποτελέσµατα της µελέτης, συµπεραίνουµε ότι 
στα κύτταρα H9c2 το µονοπάτι JNK/SAPK παίζει σηµαντικό ρόλο στη σηµατοδότηση κατά 
την απόπτωση που επάγεται από το οξειδωτικό στρες. 
 
 
Η µελέτη χρηµατοδοτήθηκε από πόρους του EΠΕΑΕΚ2/2003 που επιδοτεί το Μ∆Ε: 
«Κλινική Βιοχηµεία-Μοριακή ∆ιαγνωστική». 
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OXIDATIVE STRESS INDUCES APOPTOSIS OF MAMMALIAN 
CARDIAC MUSCLE CELLS THROUGH THE JNKs/SAPKs 

 
Pechtelidou Α., Gaitanaki C., and Beis Ι. 

 
Department of Animal and Human Physiology, School of Biology, University of Athens 

 
The aim of the present study was to test the hypothesis that oxidative stress causes 
apoptosis in H9c2 cell line (rat embryonic cardiac myocytes), and to determine whether 
signalling via JNKs may be involved. We investigated the activation of JNKs by transient or 
sustained oxidative stress in H9c2 cells. We examined the dose-response relation of H2O2 

at a range of 40-1000 µM, both for the transient and for the sustained oxidative stress. 
Sustained H2O2 stimulation significantly induces the phosphorylation of JNKs with a peak 
at 2h, while transient H2O2 stimulation for 5min induces a maximum phosphorylation of 
JNKs at 15min after re-oxygenation. As a positive control 20µg/mL cycloheximide was 
used. Moreover, the antioxidant properties of ascorbic acid, L-arginine (NO donor) and 
catalase were tested. For the purpose of measuring cell viability during this kind of 
oxidative stress, we used the MTT and the trypan blue exclusion method. In order to 
characterise the cell death as necrotic or apoptotic, some preliminary experiments were 
carried out to visualize DNA fragmentation at selected conditions. We also measured the 
levels of the anti-apoptotic protein Bcl-2, and the pro-apoptotic Bax protein in cytosolic 
extracts from H9c2 cells, and the stimulation or not of caspase-3, which is an apoptotic 
protease. In conclusion, our results clearly show that in H9c2 cell line the JNK/SAPK 
pathway plays an important role in signalling during oxidative stress-induced apoptosis. 
 
This study was funded by EPEAEK2/2003, which supports the Postgraduate Program: 
“Clinical Biochemistry & Molecular Diagnostics” 
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΧΡΟΝΙΟΥ ΗΠΙΟΥ STRESS ΕΠΙΜΥΩΝ 

 
Πιτυχούτης Π.1,2, Μπεκρής Σ.2, ∆άλλα Χ.2, Σκοπελίτη Μ.1, Τσιτσιλώνη Ο.1, 

Παπαδοπούλου- Νταϊφώτη Ζ.2 
 

1Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας και 2Εργαστήριο 
Φαρµακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 
Το µοντέλο του χρόνιου ήπιου stress χρησιµοποιείται ως πρότυπο γενετικό µοντέλο για τη 
µελέτη της νόσου της κατάθλιψης. Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο Papp (Papp et al, Eur J 
Pharmacol, 1996), η πειραµατική διαδικασία περιλαµβάνει µια σειρά ήπιων, εναλλασσόµενων 
στρεσσογόνων παραγόντων στους οποίους υποβάλλονται αρσενικοί και θηλυκοί επίµυες της 
φυλής Wistar, για χρονικό διάστηµα 7 εβδοµάδων. Οι αντίστοιχοι µάρτυρες διαβιώνουν σε 
αποµόνωση για το ίδιο χρονικό διάστηµα. Οι στρεσσογόνοι παράγοντες, οι οποίοι 
εναλλάσσονται µεταξύ τους µε βάση ένα εβδοµαδιαίο πρόγραµµα, περιλαµβάνουν στέρηση 
νερού και τροφής, στροβοσκοπικό φωτισµό, αλλαγές στο φωτισµό, οµαδική διαβίωση και 
βρεγµένο ροκανίδι. ∆ύο αρσενικοί και δύο θηλυκοί επίµυες από κάθε οµάδα θυσιάστηκαν την 
έβδοµη εβδοµάδα µε τη διαδικασία της καρδιακής διαπότισης και ακολούθησε η µελέτη µιας 
σειράς ανοσολογικών παραµέτρων ύστερα από λήψη και οµογενοποίηση των αντίστοιχων 
σπληνών. Συγκεκριµένα, τα σπληνοκύτταρα αποµονώθηκαν και υποβλήθηκαν στις in vitro 
δοκιµασίες της αυτόλογης µεικτής λεµφοκυτταρικής αντίδρασης, της κυτταροτοξικότητας και 
της ικανότητας πολλαπλασιασµού τους. Τα αποτελέσµατά µας έδειξαν σηµαντική επίδραση 
του stress στην in vitro επαγωγή ανοσολογικών απαντήσεων, τόσο σε επίπεδο 
πολλαπλασιασµού των Τ λεµφοκυττάρων, όσο και σε επίπεδο κυτταροτοξικότητας των ΝΚ 
κυττάρων. Λόγω του µικρού αριθµού πειραµατοζώων, στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων 
µας δεν είναι προς το παρόν εφικτή.  
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STUDY OF IMMUNOLOGICAL PARAMETERS IN A CHRONIC MILD 
STRESS RAT MODEL 

 
Pitychoutis P.1,2, Bekris S.2, Dalla C.2, Skopeliti M.1, Tsitsilonis O.1,  

Papadopoulou-Daifoti Z.2 
 

1Department of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology and 2Department of 
Pharmacology, Medical School, University of Athens 

 
The chronic mild stress model is used as a genetic model for the study of depression. 
According to Papp’s protocol (Papp et al, Eur J Pharmacol, 1996), the experimental 
procedure includes a variety of mild, alternating stressors, to which male and female rats 
of the Wistar strain are subjected, over a 7-week period. The counterpart control rats live 
in isolation for the same period. The stressors, which alternate according to a weekly time 
schedule, include food and water deprivation, stroboscopic illumination, intermittent 
illumination, group housing and pouring water into the sawdust bedding. Two male and 
two female rats from each group were sacrificed by cardiac perfusion at the seventh 
week, and specific immunological parameters were assayed, upon excision and 
homogenization of the respective spleens. Particularly, spleen cells were isolated and 
tested for their ability to proliferate in standard proliferation and autologous mixed 
lymphocyte reaction assays, and to exhibit enhanced cytotoxicity. Our results showed that 
these specific stress conditions have a serious impact on the in vitro induction of immune 
responses, influencing both, T cell proliferation and NK cytotoxicity. Due to the limited 
number of animals used, statistical analysis of our results is currently not available.  
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Πρακτικά 27ου Επιστηµονικού Συνεδρίου, Ναύπλιο, Μάιος 2005 

 

331

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ FISH ΑΠΟ ΚΛΩΝΟΥΣ BAC ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΩΝ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΣΟΦΑΣΙΚΟΥΣ ΠΥΡΗΝΕΣ 
  

Πλαστήρα Κ., Μπαλλά Μ., Αγγελοπούλου Ρ. 
 

Εργ. Ιστολογίας και Εµβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Μ. Ασίας 75, Γουδί, 115 27 
 
Σκοπός: Σχεδιασµός µεθόδου για την παραγωγή ανιχνευτών, ειδικών για συγκεκριµένες 
χρωµοσωµικές µεταθέσεις, ορισµένων ασθενών. Εφαρµογή της µεθόδου στην 
προεµφυτευτική διάγνωση των χρωµοσωµικών µεταθέσεων για την επιλογή των φυσιολογικών 
εµβρύων και τη διάκριση των ισορροπηµένων και µη, χρωµοσωµικών µεταθέσεων, σε 
µεσοφασικούς πυρήνες, µε σκοπό τη µεταφορά τους στη µήτρα. 
Υλικό και Μέθοδοι: Η µέθοδος εφαρµόστηκε σε γυναίκα της ισορροπηµένης µετάθεσης 
46,XX,t(4;12)(p16.1;q24.31). Η αναζήτηση των κλώνων που βρίσκονται κοντά ή ακριβώς 
επάνω στο σηµείο θραύσης έγινε από µία DNA βιβλιοθήκη µεγάλων κλωνοποιηµένων 
τµηµάτων (large insert DNA library). Επιβεαίωση της υβριδοποίησης και βελτίωση των 
συνθηκών και της απόδοσης της µεθόδου έγινε σε φυσιολογικά αµνιακά κύτταρα άλλου 
εµβρύου και σε λεµφοβλαστικά και λεµφοκύτταρα της µητέρας. 
Αποτελέσµατα: Από τα 78 εξετασθέντα αµνιακά κύτταρα διαπιστώθηκε ότι στην πρώτη 
περίπτωση (slide A), 19/22 κύτταρα (86%) είναι µη φυσιολογικά, στη δεύτερη περίπτωση 
(slide B), 25/31 (81%) είναι φυσιολογικά ενώ στην τρίτη περίπτωση (slide C), 21/25 κύτταρα 
(84%) περιέχουν ισορροπηµένες χρωµοσωµικές µεταθέσεις. 
Συµπεράσµατα: Με την προτεινόµενη µέθοδο, κύτταρα µε γνωστές δοµικές χρωµοσωµικές 
ανωµαλίες, µπορούν να ανιχνευθούν µε βάση την υβριδοποίηση ανιχνευτών στο ακριβές 
σηµείο θραύσης που προήλθαν από τεχνητή βιβλιοθήκη βακτηριακών (BAC) χρωµοσωµάτων 
(breakpoint spanning bacterial artificial chromosome (BAC) DNA probes) σε µεσοφασικά 
κύτταρα. 
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THE GENERATION OF FISH PROBES FROM BAC CLONES AND 
THEIR USE IN CHARACTERIZING UNBALANCED CHROMOSOME 

ABNORMALITIES IN INTERPHASE CELLS 
 

Plastira K., Balla M., Angelopoulou R. 
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Introduction: Generation of breakpoint-specific DNA hybridisation probes for patients 
carrying certain balanced translocations. Application of this approach on preimplantation 
diagnosis of chromosome translocations, which could be used eventually to select 
chromosomally normal embryos from balanced or unbalanced interphase cells prior to 
their transfer to the mother’s womb. 
Material and Methods: This approach was used to a woman carrier of a balanced 
translocation 46,XX,t(4;12)(p16.1;q24.31). A large insert DNA library was screened for 
probes that hybridise adjacent to the chromosomal breakpoints or span them. The probes 
and hybridisation conditions were optimised using unrelated normal amniocytes, 
lymphoblastoid cells and lymphocytes from the carrier. 
Results: A total of 78 cells were analysed of which in slide A, 19/22 (86%) cells were found 
to be unbalanced, in slide B, 25/31 (81%) cells were normal and in slide C, 21/25 (84%) 
cells were balanced. 
Discussion: Using this approach it is demonstrated that cells with known structural 
abnormalities can be detected, based on the hybridisation of breakpoint spanning 
bacterial artificial chromosome (BAC) DNA probes in interphase cells. 
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΣΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 
ΤΑΥΡΙΝΗΣ ΣΤΗN ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΓΡΙ∆ΑΣ (DENTEX DENTEX) 

 
Πολεµίτου E.1, Σ. Χατζηφώτης 2, Α. Τσίκληρας 1 & Ε. Αντωνοπούλου 1 

 
1Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 541 24, 

Θεσσαλονίκη 
2Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών Κρήτης, 71 003, 

Ηράκλειο 
 
Η αυξανόµενη πίεση που δέχονται τα αλιευτικά αποθέµατα εξαιτίας της χρήσης τους στις 
τροφές  των καλλιεργούµενων ψαριών κάνει επιτακτική την ανάγκη αντικατάστασης των 
ιχθυάλευρων µε άλλες πηγές πρωτεϊνών στις ιχθυοτροφές.  
Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η επίδραση της µερικής αντικατάστασης των 
ιχθυάλευρων µε σόγια (0, 25 και 40%), παρουσία ή µη συµπληρωµάτων ταυρίνης (0.2 %), 
στις παραµέτρους που σχετίζονται µε την πρόσληψη τροφής, το ρυθµό αύξησης, τη 
µετατρεψιµότητα της τροφής και την αποδοτικότητα πρωτεΐνης της συναγρίδας (Dentex 
dentex).   
Η µερική αντικατάσταση των ιχθυάλευρων µε σόγια οδήγησε σε µειωµένη πρόσληψη τροφής 
και κατ’ επέκταση σε µειωµένο ρυθµό αύξησης ανεξάρτητα από το ποσοστό σόγιας, γεγονός 
που πιθανώς να οφείλεται στην έλλειψη εκλεπτυσµένης γεύσης στη σόγια καθώς επίσης και 
σε αντιδιατροφικούς παράγοντες της σόγιας. Η ταυτόχρονη προσθήκη συµπληρώµατος 
ταυρίνης, η οποία πιθανότατα λειτουργεί ως ελκυστικό γεύσης, στη δίαιτα µε µερική 
αντικατάσταση µε 40% σόγια οδήγησε σε αυξανόµενη πρόσληψη τροφής αλλά δεν 
επηρέασε σηµαντικά την αύξηση. Αντίθετα, η αύξηση ήταν σηµαντικά (P<0,05) µεγαλύτερη 
µε την προσθήκη ταυρίνης στη δίαιτα µε 25% σόγια. Τέλος, η προσθήκη ταυρίνης στη δίαιτα 
µε 0% σόγια είχε ως αποτέλεσµα υψηλότερο ρυθµό αύξησης που όµως δεν ήταν στατιστικά 
σηµαντικός.  
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EFFECT OF SOY DIET AND TAURINE SUPPLEMENTATION ON 
THE GROWTH OF THE COMMON DENTEX (DENTEX DENTEX) 

 
Polemitou E.1, S. Chatzifotis 2, A. Tsikliras 1& E. Antonopoulou 1 

 
1Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 541 24, 

Thessaloniki 
2Institute of Aquaculture, Hellenic Centre for Marine Research of Crete, 71 003, Heraklio 

 
 
The increased fishing pressure on fish stocks due to the ever increasing demand for fish 
meal used for the production of aquafeeds imposes the need for partial substitution of 
fish meal with other protein sources.  
In the present study, we studied the effect of partial substitution of fishmeal by soy meal 
(0, 25 and 40%) in the presence or absence of taurine supplementation on the growth 
related parameters (feed intake, growth rate, feed conversion rate and protein conversion 
rate) of the common dentex (Dentex dentex).  
The partial substitution of fishmeal with soy meal decreased feed intake and specific 
growth rate independently of the soy content, probably due to the indelicate taste of soy 
and its properties that have negative effect on fish growth. The taurine supplementation, 
which may improve the taste of soy, increased feed intake in the 40% soy meal diet but 
did not have a significant effect on growth. In contrast, the growth was higher with taurine 
supplementation on the 25% soy meal diet (P<0.05). Finally, the taurine supplementation 
on 0% soy diet, increased growth but this increase was not statistically significant.  
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IN VIVO ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΕΙ∆ΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ 
ΒΜ88 ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ TET-ON ∆ΙΑΓΟΝΙ∆ΙΑΚΩΝ 

ΠΟΝΤΙΚΩΝ 
 

Πολίτης Π.1, Χαραλάµπους Σ.2, Ιωαννίδης Κ.3, Γαϊτάνου Μ.1, Λαµπροπούλου Β.2, 
Μαργαρίτης Λ.X.3, Μάτσα Ρ.1 

 

1Εργαστήριο Κυτταρικής και Μοριακής Νευροβιολογίας, Τµήµα Βιοχηµείας, Ελληνικό 
Ινστιτούτο Παστέρ, Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα – 11521. 

2Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής", Τµήµα Μικροβιολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, 
Βασ. Σοφίας 127, Αθήνα – 11521. 

3Τµήµα Βιολογίας, Tοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
Πανεπιστηµιούπολη 15784, Αθήνα 

 
Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η κατανόηση του δυναµικού ρόλου της ΒΜ88 πρωτεΐνης 
στη νευρωνική διαφοροποίηση και ανάπτυξη του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος (ΚΝΣ) 
των σπονδυλωτών. Αρχικά µελετήθηκε το ενδογενές πρότυπο έκφρασης του ΒΜ88 κατά την 
ανάπτυξη του ΚΝΣ του ποντικού και της όρνιθας, µε µεθόδους ανοσοφθορισµού και in situ 
υβριδοποίησης. Με αυτό τον τρόπο πιστοποιήθηκε µια συσχέτιση µεταξύ νευρωνικής 
διαφοροποίησης και ενδογενούς έκφρασης του ΒΜ88 γονιδίου στα σπονδυλωτά.  
Στη συνέχεια σχεδιάσαµε και κατασκευάσαµε ένα in vivo σύστηµα υπερέκφρασης της 
ΒΜ88 πρωτεΐνης ειδικά στο ενεργά πολλαπλασιαζόµενο εµβρυϊκό νευροεπιθήλιο. Η επίτευξη 
αυτού του στόχου έγινε µε την εφαρµογή ενός Tet-On διαγονιδιακού συστήµατος 
επαγώµενης υπερέκφρασης στο ποντίκι (Mus musculus), χρησιµοποιώντας δύο χιµαιρικά 
διαγονίδια σταθερά ενσωµατωµένα στο γονιδίωµα του. Το σύστηµα αυτό µας παρέχει τη 
δυνατότητα για αυστηρή ρύθµιση της έκφρασης του διαγονιδίου, τόσο χρονικά (αναπτυξιακή 
ρύθµιση) όσο και τοπικά (ιστοειδική ρύθµιση). Η ιστοειδική ρύθµιση έγινε εφικτή µε τη 
χρήση του υποκινητή της Νεστίνης που εκφράζεται ειδικά στα ενεργά πολλαπλασιαζόµενα 
νευροβλαστικά κύτταρα του ΚΝΣ, ενώ η αναπτυξιακή ρύθµιση µε τον Tet βακτηριακό 
υποκινητή που για να ενεργοποιηθεί απαιτεί την παρουσία αφενός του αντίστοιχου 
µεταγραφικού παράγοντα (ονόµατι rtTA) και αφετέρου ενός φαρµάκου: της ∆οξυκυκλίνης 
(Doxycycline), το οποίο ενεργοποιεί τον rtTA. Αφού ελέγχθηκε η έκφραση των διαφόρων 
συστατικών του διαγονιδιακού συστήµατος, µελετήθηκε η επίδραση της εκτοπικής 
υπερέκφρασης του ΒΜ88 στη διαδικασία της νευρογένεσης. Έτσι διαπιστώθηκε ότι στα 
σηµεία του εµβρυϊκού ΚΝΣ, όπου παρατηρήθηκε έντονη υπερέκφραση του ΒΜ88, είχαµε 
εκτεταµένη και µη φυσιολογική επαγωγή της νευρογένεσης. Συγκεκριµένα εκτοπική 
νευρογένεση παρουσιάστηκε στον τελεγκέφαλο και στο θάλαµο, περιοχές όπου µάλιστα 
υπήρξε και µια αντίστοιχη µείωση του πολλαπλασιαστικού δυναµικού των νευροβλαστικών 
κυττάρων. 
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Margaritis L.H.3, Matsas R.1 

 

1Laboratory of Cellular and Molecular Neurobiology, Department of Biochemistry, Hellenic 
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2Laboratory of Molecular Genetics, Department of Microbiology, Hellenic Pasteur Institute 
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The aim of this project is to understand the dynamic role of the BM88 protein in neuronal 
differentiation and development of Central Nervous System in the vertebrates. The 
developmental pattern of endogenous BM88 expression in mouse and chick embryonic 
C.N.S. was determined by utilizing immunofluorescence and in situ hybridization 
techniques. Thus, a correlation between neuronal differentiation and BM88 expression 
was shown in vertebrates. 
To further confirm this hypothesis, an in vivo system that over-expresses the BM88 
protein specifically in the developing neuroepithelium was designed and constructed. 
Specifically, we applied the Tet-On inducible expression system in a mouse transgenic 
model, using two chimeric transgenes. The Tet-On system allows for accurate coordination 
of the transgenes expression, both temporally (developmental regulation) and spatially 
(tissue-specific). The tissue specificity was driven through the usage of  the Nestin 
promoter, which confers exclusive production of the transgenes in the C.N.S. 
neuroepithelium. The other control component is achieved by using the “Tet” bacterial 
promoter, which can be activated only through its interaction with the corresponding 
transcriptional factor (namely rtTA) and the antibiotic Doxycycline (Dox) that is actually 
required for a functional version of “rtTA” to become available. After assessing the 
expression of the various transgenic system components, the effect of the ectopic BM88 
over-expression on the neurogenesis was evaluated. Thus, it was observed that in areas of 
the embryonic C.N.S. where over-expression had occurred, there was an extensive 
abnormal induction of ectopic neurogenesis. In particular, we observed induction of 
neurogenesis both in thalamus and the telencephalon, as well as a corresponding decline 
in the proliferating potential of neurolblasts in those areas. 
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ΟΓΚΟΓΟΝΙ∆ΙΟΥ C-MYC ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
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Σχολή Θετικών Επιστηµών, Τµήµα Βιολογίας 
 
Εισαγωγή: Η απόπτωση είναι ένας φυσιολογικός µηχανισµός διατήρησης της οµοιόστασης 
πολλών ιστών, όπως και του ενδοµητρίου. Η µορφολογία του ενδοµητρίου µεταβάλλεται 
αντιδρώντας στα κυκλικά ορµονικά ερεθίσµατα κατά τη διάρκεια του εµµηνορυσιακού 
κύκλου. 
Σκοπός: Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η µελέτη των µεταβολών στην έκφραση γονιδίων 
σχετιζοµένων µε την απόπτωση σε δείγµατα παραγωγικού και εκκριτικού ενδοµητρίου. 
Υλικά: Σε 10 δείγµατα παραγωγικού ενδοµητρίου και 18 δείγµατα εκκριτικού ενδοµητρίου 
αναλύθηκαν 2 οµάδες γονιδίων, τα προαποπτωτικά p53, bad, bax και το ογκογονίδιο c-myc 
(Οµάδα Α) και τα αντιαποπτωτικά bcl-2 και bag-1 (Οµάδα Β). 
Μέθοδοι: Reverse Transcriptase PCR (RT-PCR), Multiplex PCR. Η στατιστική επεξεργασία 
των αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε µε τις µεθόδους x2 Pearson’s και Fisher exact test.  
Αποτελέσµατα: Παραγωγικό ενδοµήτριο: Οµάδα Α: c-myc 70%(7 στα 10), p53 και bax 50% 
(5 στα 10) και bad 10%(1 στα 10). Οµάδα Β: bag-1 90% (9 στα 10) και bcl-2 10% (1 στα 10).  
Εκκριτικό ενδοµήτριο: Οµάδα Α: p53 και c-myc 55,6% (10 στα 18), bax 44,5% (8 στα 10) 
και bad 5,6% (1 στα 18). Οµάδα Β: bag-1 61,1% (11 στα 18) και bcl-2 16,7% (3 στα 18). 
Συµπεράσµατα: Χαρακτηριστική είναι η αύξηση της έκφρασης του γονιδίου bcl-2 από το 
παραγωγικό στο εκκριτικό ενδοµήτριο κάτι το οποίο έρχεται σε αντίθεση µε προηγούµενες 
µελέτες, ενώ το γονίδιο bag-1 παρουσίασε µειωµένη έκφραση στο εκκριτικό ενδοµήτριο, όπως 
αναµένονταν. Όσον αφορά τα γονίδια της οµάδας Α, τα οποία θα έπρεπε να παρουσιάσουν 
γενικότερα µια αυξηµένη έκφραση στο εκκριτικό ενδοµήτριο, παρατηρήθηκε ότι αυτό έγινε 
µόνο για το γονίδιο της p53. Λόγω του µικρού αριθµού δειγµάτων δε µπορούν να εξαχθούν 
ασφαλή συµπεράσµατα για την έκφραση των παραπάνω γονιδίων κατά τη διάρκεια του 
εµµηνορυσιακού κύκλου, όµως αποτελούν µια σαφή ένδειξη της µεταβολής τους στο 
φυσιολογικό ενδοµήτριο.  
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 Apoptosis is a regulating mechanism, which controls tissue homeostasis. The procedures 
of apoptotic genes regulate this process by the action of pro and antiaptotic agents. 
During the menstrual cycle the morphology of the endometrium changes characteristically 
as a response to the hormone’s changes. 
In this study we analysed the changes in the expression of 2 groups of genes (Group A: 
proapoptotic p53, bad, bax and the oncogene c-myc and Group B: antiapoptotic bcl-2 
and bag-1) in 10 samples of proliferative and 18 samples of secretory endometrium. 
The methods that were used were RT-PCR and Multiplex PCR. Statistical analysis was 
performed using x2 Pearson’s and Fischer exact test. 
Results: Proliferative endometrium: Group A: c-myc 70 % (7 out of 10), p53 and bax  50% 
(5 out of 10) and bad 10% (1 out of 10). Group Β: bag-1 90% (9 out of 10) and bcl-2 10% (1 
out of 10). Secretory endometrium: Group Α: p53 and c-myc  55,6% (10 out of 18), bax 
44,5% (8 out of 18) and bad 5,6% (1 out of 18). Group Β: bag-1 61,1% (11 out of 18), bcl-2 
16,7% (3 out of 18). In contrast with previous studies, the expression of bcl-2 between 
proliferative and secretory endometrium was increased, while the expression of bag-1 was 
decreased. The genes of group A should be expressed in excess in secretory 
endometrium, but this was observed only for p53 gene.  
These results aren’t statistically important (due to the small number of the sample) but it 
is an incidence of the expression of these genes during the menstrual cycle. 
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Η συνεχής πληθυσµιακή αύξηση, η ρύπανση και η συνεχής υποβάθµιση τόσο των 
επιφανειακών όσο και των υπογείων νερών, η άνιση κατανοµή των υδάτινων πόρων και η 
πολύ σοβαρή επίδραση των υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον έχουν επιβάλει τη λήψη 
δραστικών διαχειριστικών µέτρων για την εξασφάλιση αποθεµάτων νερού. Η επεξεργασία 
αστικών λυµάτων είναι µία πρόσφατη, ραγδαία εξελισσόµενη τεχνολογία µε στόχο την 
ανακύκλωση, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, των διαθεσίµων υδάτινων πόρων. Η χρήση 
ευαίσθητων βιοδεικτών, µε στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής επεξεργασίας των 
αστικών λυµάτων ώστε να αποφευχθούν επιβλαβείς επιπτώσεις εξαιτίας βραχυχρόνιας αλλά 
και µακροχρόνιας επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων λυµάτων είναι απολύτως αναγκαία 
για την πρόοδο της τεχνολογίας αυτής. Στην παρούσα εργασία αναφερόµαστε στην 
χρησιµοποίηση του υδρόβιου οργανισµού Artemia fransiscana ως βιοδείκτη για τον σκοπό 
που προαναφέραµε. Καταβάλαµε προσπάθειες ώστε να προσδιορίσουµε την επίδραση που 
έχουν επεξεργασµένα λύµατα πάνω στη φυσιολογία του οργανισµού και συγκεκριµένα στο 
ρυθµό κατανάλωσης οξυγόνου και στις κινητικές ιδιότητες του ενζύµου της υπεροξειδάσης 
της αίµης. Ο ρυθµός κατανάλωσης οξυγόνου συνδέεται µε τα επίπεδα ενεργειακού 
µεταβολισµού του οργανισµού ενώ το ένζυµο της υπεροξειδάσης της αίµης σχετίζεται άµεσα 
µε την ενεργοποίηση του αµυντικού µηχανισµού αποτοξίνωσης ενάντια σε περιβαλλοντικό 
στρες.  Η κατανάλωση οξυγόνου προσδιορίστηκε µε χρήση συσκευής οξυγονοµέτρου τύπου 
Gilson. Η µέτρηση της δραστικότητας του ενζύµου της υπεροξειδάσης της αίµης έγινε µε 
χρήση του υποστρώµατος tetramethyl benzidine (TMBZ). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά 
µας διαπιστώνεται σηµαντική σύγκλιση µεταξύ του ρυθµού κατανάλωσης οξυγόνου και της 
δραστικότητας του ενζύµου της υπεροξειδάσης  ως απόκριση σε περιβαλλοντικό στρες. 
Έκθεση του οργανισµού για χρονικό διάστηµα 24 ωρών σε συγκεντρώσεις συνθετικού 
λύµατος 0,625Χ και 1Χ προκάλεσε µείωση στον ρυθµό κατανάλωσης οξυγόνου ενώ έκθεση 
σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις προκάλεσε αύξηση. Παράλληλα, έκθεση του οργανισµού για 
χρονικό διάστηµα 24 ωρών σε συγκεντρώσεις λύµατος 1Χ προκάλεσε αδρανοποίηση του 
ενζύµου της υπεροξειδάσης αυξάνοντας την τιµή της Km του ενζύµου κατά 113% ενώ έκθεση 
σε υψηλότερες συγκεντρώσεις (2,5Χ και 5Χ,) προκάλεσε µείωση στην τιµή της Km κατά 
20% κάτω από τις τιµές του µάρτυρα. Επίσης έκθεση του οργανισµού σε διάλυµα του 
βαρέως µετάλλου χρωµίου (K2Cr2O7) σε συγκέντρωση 0,034mM προκάλεσε αύξηση της 
τιµής της Km κατά 39% ενώ έκθεση σε µεγαλύτερη συγκέντρωση (0,050mM) προκάλεσε 
µείωση κατά 50% από τις τιµές του µάρτυρα. 
Τα αποτελέσµατα της παρούσης εργασίας υποστηρίζουν πως η χρησιµοποίηση της Artemia, 
ως ευαίσθητου βιοδείκτη µπορεί να προσφέρει ιδιαίτερα σηµαντικές πληροφορίες στον τοµέα 
επεξεργασίας αστικών και βιοµηχανικών λυµάτων. 
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The constant population growth, pollution and the continuous degradation of the quality 
of surface and subterranean water, uneven distribution of water sources and the serious 
influence of liquid waste to the environment make it imperative to implement drastic 
management measures to ensure adequate water supply. Waste processing is a recent 
and rapidly developing technology field that aims at recycling to the greatest possible 
extent all available water sources. The use of sensitive biomarkers, with the aim of 
ensuring the efficient processing of waste so as to prevent hazardous effects related to 
short and long term re-use of processed waste waters is vital to progress in this 
technology field. In the present paper we refer to the utilisation of the aquatic organism 
Artemia fransiscana as a biomarker for the afore mentioned purpose. An effort was made 
to identify the effect of processed waste on the physiology of this organism and more 
specifically on the oxygen consumption rates and kinetic properties of the heam 
peroxidase enzyme. The oxygen consumption rate is associated with the levels of the 
organism metabolism, whereas the peroxidase enzyme is directly associated with the 
triggering of the detoxification defense mechanism against environmental stress (Peakall 
and Walker, 1994: Brogden et al., 1999). Oxygen consumption was measured using a 
Gilson type oxygen-measuring device. Measurement of the reactivity of the peroxidase 
enzyme was performed as described by Connon et al., 2003. 
Our results show significant convergence between the oxygen consumption rate and the 
reactivity of the peroxidase enzyme as a response to environmental stress. Exposure of 
the organism for a 24 h period to a synthetic domestic waste water at concentration 1x 
caused neutralization of the peroxidase enzyme, increasing the value of Km of the 
enzyme by 113 %, while exposure to higher concentrations (2.5x and 5x) caused a 
reduction in the value of Km by 20% below control values. In addition, exposure of the 
organism to a solution of the heavy metal chromium (K2Cr2O7) in a 0.034mM 
concentration caused an increase in the value of Km by 39%, while exposure to a higher 
concentration (0.050mM) caused a reduction of 50% with respect to control levels. Based 
on the results of the present work we believe that utilization of this organism as a 
biomarker using the aforementioned methods can offer significant information with 
respect to environmental quality. 
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Οι αλγόριθµοι Πολλαπλής Στοίχισης Αλληλουχιών (ΠΣΑ), είναι σηµαντικοί στη σύγχρονη 
έρευνα στη Βιοπληροφορική και στη Μοριακή και ∆οµική Βιολογία, καθώς οι ΠΣΑ 
αποκαλύπτουν φυλογενετικές και δοµικές σχέσεις των αλληλουχιών DNA και πρωτεϊνών.  
Στην πράξη, η υπολογιστική πολυπλοκότητα των µαθηµατικά «αυστηρών» αλγορίθµων 
δυναµικού προγραµµατισµού, καθιστά αναγκαία την προσφυγή σε «ευριστικές» µη βέλτιστες 
µεθόδους.  Παρά τις σηµαντικές χρήσεις που βρίσκουν τα αποτελέσµατα των αλγορίθµων 
αυτών δεν έχει καθιερωθεί µέχρι σήµερα µια κοινά αποδεκτή (βέλτιστη) προσέγγιση.  Στα 
πλαίσια της µελέτης µας, χρησιµοποιούµε το λογισµικό CLUSTALW, το οποίο αποτελεί τη 
δηµοφιλέστερη λύση στο πρόβληµα της ΠΣΑ.  Στην ουσία, οι ΠΣΑ κατασκευάζονται 
σταδιακά, στοιχίζοντας αρχικά τις πιο όµοιες αλληλουχίες και προσθέτοντας διαδοχικά νέες, 
µε βάση µια αρχική πρόχειρη εκτίµηση για τη φυλογενετική σχέση τους.  Ο εµπειρικός 
τρόπος µε τον οποίον εισάγονται κενά στις στοιχίσεις δηµιουργεί εγγενώς προβλήµατα σε 
µεθόδους αυτού του τύπου.  Μελετήσαµε µε συστηµατικό τρόπο τη συµπεριφορά του 
CLUSTALW ως συνάρτηση των παραµέτρων εισαγωγής και επέκτασης των κενών σε 
πρότυπα σύνολα στοιχίσεων οµόλογων γονιδίων και πρωτεϊνικών οικογενειών.  Από τις ΠΣΑ 
που προκύπτουν υπολογίζονται ποσοτικές παράµετροι άµεσα (µήκος και βαθµολογία ΠΣΑ, 
πλήθος πληροφοριακών θέσεων) ή έµµεσα (µήκος του βέλτιστου φυλογενετικού δέντρου).  
Στόχος µας είναι η αξιοποίηση αυτών των παραµέτρων για την πρόταση µιας αντικειµενικής 
µεθόδου επιλογής των παραµέτρων εισαγωγής των κενών.  
 
 
Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ). 
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Multiple Sequence Alignment (MSA) algorithms are of great importance in Bioinformatics, 
Molecular and Structural Biology research, since MSAs reveal phylogenetic and structural 
relationships between the analyzed DNA or protein sequences.  Mathematically rigorous 
dynamic programming algorithms can be applied to the MSA problem, in theory, but the 
underlying computational complexity makes their use prohibitive in terms of memory and 
CPU time requirements for real-life applications, raising the need for the development of 
heuristic methods for MSA.  Despite of the variety of useful applications of MSA 
algorithms, there exists no established optimal approach.  In this study, we used 
CLUSTALW, the most popular software package for MSA, that employs a progressive 
MSA method.  MSAs are progressively constructed, starting from the alignment of similar 
sequences and gradually adding more sequences to existing MSAs, their order being 
determined by a gross phylogenetic tree based on pairwise distances of the examined 
sequences.  Gaps (accounting for insertion/deletion evolutionary events) are empirically 
introduced into aligned sequences, resulting into inherent problems to the constructed 
MSAs. We systematically studied CLUSTALW’s performance on reference sets of 
homologous genes and protein families varying the gap opening and extension 
parameters. On the resulting MSAs we computed quantitative parameters in a direct 
(MSA length and score, number of informative sites) or indirect (most parsimonious tree-
length) fashion.  We aim to exploit these parameters in order to propose an objective 
way of choosing the gap open/extension penalties. 
 
 
This research project has been supported by the Ministry of National Education and 
Religious Affairs (EPEAEK II, PYTHAGORAS). 
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Τα µύδια χρησιµοποιούνται ως βιολογικοί δείκτες για την εκτίµηση της θαλάσσιας ρύπανσης, 
διότι συσσωρεύουν στους ιστούς τους πολλά είδη ρυπαντών. Στην παρούσα µελέτη 
εξετάστηκε η απόκριση των βιοχηµικών (ΜΤ: µεταλλοθειονίνες; AChE: ακετυλ-
χολινεστεράσες) και κυτταρικών βιοµαρτύρων ρύπανσης (LMS: σταθερότητα λυσοσωµικής 
µεµβράνης; NRR: κατακράτηση της χρωστικής neutral red; VDLP: πυκνότητα όγκου των 
ουδέτερων λιπιδίων; NDLP: πυκνότητα αριθµού των ουδέτερων λιπιδίων;  VDL: πυκνότητα 
όγκου των λυσοσωµάτων; NDL: πυκνότητα αριθµού των λυσοσωµάτων; ΜΝ: συχνότητα 
εµφάνισης µικροπυρήνων) στον πεπτικό αδένα, στα βράγχια και στην αιµόλεµφο των µυδιών 
Mytilus galloprovincialis µετά από έκθεση των ζώων στους οργανικούς ρυπαντές (2,4-D:2,4 
dichloro-phenoxyacetic acid, λινδάνιου και µίγµατος ανθρακένιου, ναφθαλένιου και 
φαινανθρένιου). Παράλληλα, η µελέτη των επιπέδων του cAMP στους ιστούς µυδιών που 
εκτέθηκαν στους οργανικούς ρυπαντές, είχε ως σκοπό την καθιέρωσή του ως µελλοντικού 
βιοµάρτυρα ρύπανσης. Τα αποτελέσµατα που πήραµε από τη µελέτη των ιστών ατόµων που 
εκτέθηκαν σε κάθε τύπο οργανικού ρυπαντή έδειξαν σηµαντική αύξηση των επιπέδων των 
ΜΤ, σηµαντική αναστολή της δραστικότητας της AChE, αύξηση του VDLP και του VDL, 
καθώς επίσης σηµαντική µείωση των τιµών NRR. Η στατιστική επεξεργασία των τιµών έδειξε 
επίσης σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των καθιερωµένων κυτταρικών και βιοχηµικών 
βιοµαρτύρων ρύπανσης (LMS, MT, AChE) και αυτών που είναι υπό διερεύνηση (VDLP, 
NDLP, cAMP), γεγονός που ενισχύει τη χρησιµότητα των τελευταίων ως βιοµαρτύρων 
οργανικής ρύπανσης. 
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Mussels are used as biological indicators in marine pollution biomonitoring programmes 
due to the fact that they accumulate various kinds of pollutants in their tissues. In the 
present study, the exposure of mussels to organic pollutants (2,4 D: 2,4 
dichlorophenoxyacetic acid, lindane and a mixture of anthracene, napthalin and 
phenanthrene) was examined by estimating biochemical (MT: metallothioneins; AChE: 
acetylcholinesterase) and cellular pollution biomarkers (LMS: lysosomal membrane 
stability; NRR: neutral red retention assay; VDLP: volume density of neutral lipids; NDLP: 
numerical density of neutral lipids; VDL: volume density of lysosomes; NDL: numerical 
density of lysosomes; MN: micronucleus frequency) in the digestive gland, the gills and the 
haemolymph of the mussels Mytilus galloprovincialis. In addition, the study of cAMP levels 
in mussel tissues exposed to organic pollutants, aims to its possible application as a novel 
pollution biomarker. The results showed significant increase of MT levels, inhibition of 
AChE activity, increase of VDLP and VDL, as well as decrease of NRR times, in tissues of 
mussels exposed to pollutants. The statistical significant correlation between the 
established biomarkers (LMS, MT, AChE) and those under investigation (VDLP, NDLP, 
cAMP) strengthens their use as biomarkers of organic pollution. 
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Ο A. nidulans διαθέτει τρεις κύριους µεταφορείς για την πρόσληψη πουρινών, τους 
µεταφορείς ουρικού-ξανθίνης UapA, UapC της ευρέως διαδεδοµένης οικογένειας 
NAT/NCS2 και τον µεταφορέα αδενίνης-γουανίνης-υποξανθίνης AzgA, πρωτότυπο µέλος 
οικογένειας, συντηρηµένης στους µικροοργανισµούς και τα φυτά. Από παλαιότερες µελέτες 
σε επίπεδο γενετικής ανάλυσης ήταν γνωστή η ύπαρξη τουλάχιστον ενός µεταφορέα 
ουρακίλης, µεταλλαγές απώλειας της λειτουργικότητας του οποίου προσδίδουν ανθεκτικότητα 
στο τοξικό ανάλογο 5-φθοροουρακίλη (FurR). Στα πλαίσια αυτής της µελέτης αποµονώθηκε 
µια νέα οικογένεια 7 πρωτεïνών, οι οποίες πιθανόν να σχετίζονται µε τη µεταφορά ουρακίλης. 
Τα γονίδια αυτά αναγνωρίστηκαν από in silico βάσεις δεδοµένων, µε δείκτη τις µοναδικές 
γνωστές αλληλουχίες γονιδίων µεταφορέων ουρακίλης από τον σακχαροµύκητα και τα 
βακτήρια. Όλα τα γονίδια, FurA-FurG, απενεργοποιήθηκαν, χρησιµοποιώντας µια πρόσφατα 
ανεπτυγµένη τεχνική για νηµατοειδής µύκητες, βασισµένη σε αντίδραση PCR. Η ανάλυση των 
φαινοτύπων στα απενεργοποιηµένα γονίδια υποδηλώνει ότι η πρωτεΐνη FurA αποτελεί 
µεταφορέα αλλαντοΐνης, ενώ οι πρωτεΐνες FurC και FurD πιθανώς να αποτελούν µεταφορείς 
ουρακίλης. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε χαρακτηρισµός των FurC και FurD µε αναλύσεις 
northern καθώς και µετρήσεις πρόσληψης ραδιοσηµασµένων υποστρωµάτων. Από την 
ανάλυση αυτή προκύπτει ότι τα γονίδια furC και furD δεν εκφράζονται στη φάση των 
αδρανών κονιδιοσπορίων, αλλά ενεργοποιούνται µεταγραφικά στην ισοτροπική φάση 
ανάπτυξης, ενώ διατηρούνται σε βασικά επίπεδα στη φάση του µυκηλίου. Τα αποτελέσµατα 
αυτά αντικατοπτρίζονται στις µετρήσεις πρόσληψης ραδιοσηµασµένων υποστρωµάτων, όπου 
φαίνεται ότι η FurD αποτελεί τον κύριο, υψηλής συγγένειας (Km 0,7-1 µΜ) και µεταφορικής 
ικανότητας συµµεταφορέα ουρακίλης/Η+, ενώ η FurC φαίνεται να κατέχει λιγότερο 
σηµαντικό ρόλο (χαµηλή συγγένεια και µεταφορική ικανότητα). Η περαιτέρω ανάλυση σε 
επίπεδο κινητικής ανταγωνισµού πρόσληψης από πληθώρα αναλόγων πουρινών/πυριµιδινών 
έδειξε ότι η πρωτεΐνη FurD είναι σε θέση να αναγνωρίζει µε υψηλή συγγένεια θυµίνη (Ki 3.3 
µΜ) καθώς και πολλά ανάλογα µε διαφοροποιήσεις στη θέση 5 του πουρινικού δακτυλίου, 
ενώ εµφανίζει χαµηλότερη συγγένεια για πουρίνες, όπως το ουρικό και η ξανθίνη (Ki 99 µΜ). 
Οι συνολικές ενδείξεις σε επίπεδο κινητικής υποστηρίζουν ένα υποθετικό µοντέλο πρόσδεσης 
των υποστρωµάτων στο κέντρο δέσµευσης, µε τις θέσεις N3, C4, C6 του δακτυλίου της 
πυριµιδίνης να κατέχουν κεντρικό ρόλο.  
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Within the last decade, all three major transporters, exclusively specific for purines, have 
been extensively characterized in our lab. Two of them, UapA and UapC, transport 
mainly uric acid and xanthine and belong to the ubiquitous NAT/NCS2 protein family. The 
third, AzgA, transports adenine-guanine-hypoxanthine, and defines a novel family 
conserved in only microorganisms and plants. Early genetic evidence suggested that A. 
nidulans possesses at least one uracil transport. Loss-of-function mutations in this gene(s) 
result in 5-fluorouracil resistance (FurR), a toxic analogue of uracil. In this study, we have 
isolated and systematically characterized a novel family of 7 proteins, which might encode 
uracil-related transporters. The genes of these 7 proteins were recognized by in silico 
similarity searches, using the sequences from the only known uracil transporter family 
found yeast and bacteria (PRT, subfamily Fur4-like), and the recently sequenced A. 
nidulans genome. All genes, named FurA-FurG, were knocked-out, one-by-one, with a 
recently developed, PCR-based, technique for filamentous fungi. Phenotypic analysis of 
knock-out mutants suggested that FurA is an allantoin transporter, while FurC and FurD 
might be transporters specific for uracil. We further characterized transporters FurC and 
FurD by northern blot analysis and direct radiolabelled substrate uptakes in mutants and 
control strains. Both furC and furD genes are not expressed in resting conidiospores, they 
are transcriptionally activated and reach a peak during the isotropic growth phase of 
conidiospore germination, and stay at a basic low level in mycelium. This is reflected in 
uptake assays, which show that FurD protein is the major high-affinity (Km 0,7-1 µΜ), high-
capacity, uracil transporter, while FurC has a much less significant role (low-affinity and 
low-capacity). It was also established that the FurD acts as a uracil / H+ symporter. 
Further kinetic analysis with a plethora of uracil and purine analogues showed that FurD 
is able to recognize, as well, with high-affinity, thymine (Ki 3.3 µΜ) and several 5-
substituted analogues of uracil, and with moderate affinity uric acid and xanthine (Ki 99 
µΜ). Kinetic evidence also supports a model in which the positions N3, C4, C6 of the 
pyrimidine ring play a central role for the substrate binding.  
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΒΙΑ ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ HELIX LUCORUM 
ΚΑΙ HELIX ASPERSA. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΦΥ∆ΡΟΓΟΝΑΣΗΣ ΤΟΥ D-
ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣΑΙΩΝ 

ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 
 

Ρούσου Ξ., Πατεράκης Ε. και Β. Μιχαηλίδης 
 

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα        Βιολογίας Σχολή 
Θετικών Επιστηµών, ΑΠΘ, 51124 Θεσσαλονίκη 

 
Η συγκέντρωση του CO2 στην ατµόσφαιρα καθώς και η παγκόσµια θερµοκρασία αυξάνονται 
µε ταχείς ρυθµούς λόγω του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
της επιστηµονικής κοινότητας βρίσκονται οι φυσιολογικοί µηχανισµοί απόκρισης και 
προσαρµογής των ζώων σε υψηλές συγκεντρώσεις CO2 στο περιβάλλον.   Επίσης η ικανότητά 
τους να προσαρµόζουν το µεταβολικό τους πρότυπο οξείδωσης των βιολογικών καυσίµων 
αερόβια ή αναερόβια. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η επίδραση της αυξηµένης 
συγκέντρωσης του CO2 για χρονικό διάστηµα 20 ηµερών στον τύπο του µεταβολισµού 
(αερόβιο/αναερόβιο) των χερσαίων γαστερόποδων Helix lucorum και Helix aspersa. Για το 
σκοπό αυτό προσδιορίστηκε η µέγιστη δραστικότητα της αφυδρογονάσης του γαλακτικού 
οξέος (D-LDH) και η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στους ιστούς καρδιά, µανδύα, 
γάγγλια και πόδι των σαλιγκαριών µε γνωστές µεθόδους. 
Τα αποτελέσµατα των πειραµάτων καταδεικνύουν τις αλλαγές που υφίσταται ο µεταβολισµός 
του είδους, υπό την επίδραση των υπερκαπνικών συνθηκών. Συγκεκριµένα οι αυξήσεις της 
δραστικότητας της D-LDH και των επιπέδων του D-γαλακτικού οξέος δείχνουν ενεργοποίηση 
της γλυκόλυσης ως απόκκριση στην υπερκαπνία µε αποτέλεσµα να συσσωρεύεται το D-
γαλακτικό οξύ. Η δραστικότητα της D-LDH βρέθηκε να είναι πέντε φορές περίπου 
µεγαλύτερη στο είδος H. aspersa από την αντίστοιχη στο είδος H. lucorum.  Οι διαφορές 
αυτές στις ενζυµικές δραστικότητες οµόλογων ενζύµων από συγγενικά είδη πιθανόν να 
αντανακλούν την διαφοροποίηση της αερόβιας/αναερόβιας ικανότητας κατά την εξελικτική 
τους πορείας και να συµβάλλουν στην προσαρµογή τους στο ενδιαίτηµα όπου ζουν και 
φυσικά στην γεωγραφική κατανοµή.  
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EFFECT OF HYPERCAPNIA ON THE AEROBIC CAPACITY OF LAND 
SNAILS Helix lucorum AND Helix aspersa. THE ROLE OF D-

LACTATE DEHYDROGENASE ON THE DISTRIBUTION OF LAND 
SNAILS 
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The concentration of CO2 in the atmosphere, as well as global temperature increase 
rapidly because of the greenhouse phenomenon. The physiological mechanisms of 
response and adaptation to elevated concentrations of environmental CO2, that animals 
possess, attract the interest of the scientists. In addition to this, their ability to adapt their 
metabolic model of aerobic or anaerobic oxidation of biological fuels is investigated. In this 
work we studied the effects of prolonged artificial hypercapnia for 20 days on the 
metabolic type (aerobic/anaerobic) of the land snails Helix lucorum and Helix aspersa. 
For the purpose of our work maximal activity of D-lactate dehydrogenase (D-LDH) and 
concentration of D-lactate were determined in tissues (heart, gagglia, mantle and foot) of 
the two species  according to known methods.  
The obtained results demonstrate the changes in the type of metabolism of the two 
species, as a result of artificial hypercapnia. Specifically, the increase in D-LDH activity 
and D-lactate concentration show that glycolysis is activated as a response to elevated 
concentration of CO2, resulting to D-lactate accumulation. The activity of D-LDH  in Helix 
aspersa was five times higher than the activity in Helix lucorum. This difference in 
maximal activity of D-LDH between the two relative species possibly reflects the 
differentiation of their aerobic/anaerobic capacity during their evolution. It could also 
contribute to their adaptation to different habitats and their geographical distribution.   
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ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ GH1 ΓΟΝΙ∆ΙΟΥ ΣΕ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ GH. 
 

Ρόχας Παόλα Α, Ζήρος Πάνος Γ, Κανέτσης Ευθύµιος Σπηλιώτη Βασιλική Ε. 
 

Παιδοενδοκρινολογική Μονάδα Παιδιατρικής Κλινικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστήµιο 
Πατρών. 

 
Εισαγωγή: Σε αγόρι µε Νευροεκκριτική δυσλειτουργία της GH (ΝΕ∆) εντοπίσθηκε για πρώτη 
φορά ετερόζυγη µετάλλαξη στο 5΄ εσώνιο, 7bp καθοδικά του 4 εξωνίου.  
Σκοπός:  Χαρακτηρισµός της  µετάλλαξης και ανάπτυξη µεθοδολογίας προσδιορισµού της 
βιοδραστικότητας της GH και µελέτη  του υποκινητή του GH1.  
Μέθοδοι:  (α) Κλωνοποίηση του µεταλλαγµένου GH1 σε φορέα wt-pXGH5. (β) Μελέτη της 
έκφρασης του φορέα mut-pXGH5, σε διαµολυσµένες κυτταρικές σειρές  (γ) RT-PCR µελέτη 
έκφρασης του µεταλλαγµένου µορίου (δ) Παράγωγή της GH πρωτεΐνης από το mut-pXGH5 
και ανίχνευση της (ε) Λειτουργική µελέτη µεταλλαγµένης πρωτεΐνης στο GH/JAK2/Stat5 
µονοπάτι (στ) Ανάλυση του υποκινητή του GH1.  
Αποτελέσµατα: (1) Ανάλυση των µετάγραφων της GH έδειξε ότι εκφράζονται σχετικά 
λιγότερο στο mut-pXGH5. Αυτό συµφωνεί µε  τη µειωµένη παραγωγή της GH σε ΗeLa 
κύτταρα διαµολυσµένα µε τον φορέα mut-pXGH5 σε σχέση µε τον wt-pXGH5. Επίσης 
εκτίµηση της GH µε ανοσοκατακρήµνιση έδειξε µικρότερα GH επίπεδα στον ορό του 
ασθενή και σε ένα από τους γονείς του. (2) Ενεργοποίηση κυτταρικών σειρών µε εθισµένο 
µέσο καλλιέργειας από ΗeLa κύτταρα, διαµολυσµένα µε τον φορέα έδειξε ότι η πρωτεΐνη 
που παράγεται από το φορέα mut-pXGH5 πυροδοτεί κανονικά το GH/JAK2/Stat5 µονοπάτι. 
(3) Βρέθηκαν τρεις  ετερόζυγες µεταλλάξεις  του υποκινητή του GH1 γονιδίου.  
Συµπεράσµατα: (1) Η υπό διερεύνηση µετάλλαξη δεν φαίνεται να επηρεάζει την 
λειτουργικότητα της παραγόµενης GH, όµως σε επίπεδο RNA και σε επίπεδο πρωτεΐνης 
υπάρχει µια µείωση της παραγόµενης GH. Το γεγονός αυτό συµφωνεί και µε τα µικρότερα 
επίπεδα της GH που ανιχνεύθηκαν στον ορό του ασθενή και σε έναν από τους γονείς ο 
οποίος φέρει την ίδια µετάλλαξη. (2) Οι τρεις καινούργιες µεταλλάξεις στον υποκινητή  του 
GH1 γονιδίου δυνητικά µπορούν να οδηγούν σε περαιτέρω µείωση των επιπέδων της GH σε 
συνδυασµό µε το µεταλλαγµένο GH1 γονίδιο Αυτό µπορεί να εξηγεί την παθολογική 
ανάπτυξη του παιδιού και την άριστη ανταπόκριση στην θεραπεία µε hGH.  
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Introduction: We report a novel heterozygous deletion 7 bp downstream from the 3` 
splice site of intron 4 of the GH-1 gene in a patient with GHND (growth hormone 
neurosecretory dysfunction).  
Aim: The aim of this study was to determine the effect of the mutation on the mRNA 
transcription of GH function at the protein level as well as a functional analysis of the 
promoter region of the GH1 gene.  
Methods: (a) The mutant GH1 was cloned in a wt-pXGH5 vector (b)Expression study of 
the mut-pXGH5 vector in transfected cell lines (c)Investigation, with RT-PCR, of the 
expression of the mutant molecule (d)Production and detection of the GH protein by the 
mut-pXGH5 (e)Functional analysis of the mutant GH protein in the GH/JAK2/Stat5 
pathway (f)Functional analysis of the GH1 promoter. 
Results: (1) The cells transfected with the mut-pXGH5 vector had a reduction in overall 
primary transcript production. This was confirmed by the reduced production of GH in the 
conditioned medium of HeLa cells transfected with the mutant vector in contrast with the 
wt-pXGH5 vector. Moreover, a reduced basal level of the GH protein was found in the 
patient and in one of his parents. (2) This mutation had no effect on the functional 
properties of the GH protein regarding its ability to trigger the JAK2/Stat5 signal 
transduction pathway. This was assessed in cell lines stimulated with the conditioned 
medium of untransfected or transfected HeLa cells with the mut- pXGH5 or wt-pXGH5  
vectors. (3) Three heterozygous mutations were found in the promoter region of the GH1 
gene.  
Conclusions: (1) The activity of the produced protein was not affected by the specific 
mutation but there is a relative reduction in the concentration of the produced protein  at 
both a protein and RNA level. The reduced levels of GH detected in both the patient’s 
serum and in the parent carrying the same mutation reinforced the previous conclusion 
(2) The two new mutations in the promoter of the GH1 gene could possibly lead to further 
reduction of the GH level in combination with the mutant GH gene. This may explain the 
responsiveness of the patient to the administration of hGH with significant catch-up 
growth. 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Πρακτικά 27ου Επιστηµονικού Συνεδρίου, Ναύπλιο, Μάιος 2005 

 

351
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Η διάρροια είναι µία ασθένεια που προκαλεί το θάνατο σε νεογέννητα ζώα των 
κτηνοτροφικών µονάδων. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος γίνεται µε τη χορήγηση 
αντιβιοτικών στα ζώα. Το µειονέκτηµα της χορήγησης αντιβιοτικών είναι ότι δηµιουργούνται 
ανθεκτικά στελέχη παθογόνων µικροοργανισµών και συσσωρεύονται ποσότητες αντιβιοτικών 
στο γάλα και στο κρέας. Η χρήση των αντιβιοτικών σε κτηνοτροφικές µονάδες έρχεται σε 
αντίθεση µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στην κτηνοτροφία (EU 
Regulation 2821/98). Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η ανάπτυξη µίας εναλλακτικής 
µεθόδου θεραπείας. Μία τέτοια µέθοδος θα µπορούσε να είναι η χρήση προβιοτικών 
βακτηρίων στα ζώα που πάσχουν από διάρροια. 
Στη παρούσα εργασία έγινε αποµόνωση ενδογενών στελεχών λακτοβακίλων από τη 
µικροχλωρίδα του εντέρου νεογέννητων χοιριδίων. Το µικροβιακό στέλεχος µε τον υψηλότερο 
ρυθµό  αύξησης επιλέχθηκε και ταυτοποιήθηκε µε ανάλυση της 16s rDNA αλληλουχίας. Την 
αύξηση του στελέχους σε βιοαντιδραστήρα συνθηκών δυναµικής ισορροπίας ακολούθησε 
λυοφιλίωση της βιοµάζας του µικροοργανισµού. Η λυοφιλιοµένη βιοµάζα χρησιµοποιήθηκε 
ως σκεύασµα σε in vivo πειράµατα υγιών χοιριδίων και χοιριδίων που έπασχαν από διάρροια. 
Το πείραµα διήρκησε 30 ηµέρες και η χορήγηση του σκευάσµατος ξεκίνησε την 5η µέρα της 
γέννησης των χοιριδίων. Στα υγιή χοιρίδια που χορηγήθηκε το σκεύασµα παρατηρήθηκε 
αύξηση του βάρους κατά 42%, συγκρινόµενο µε εκείνο των υγιών χοιριδίων, στα οποία δεν 
χορηγήθηκαν λακτοβάκιλοι. Η χορήγηση του σκευάσµατος στα πάσχοντα από διάρροια 
οδήγησε σε ανάρρωσή τους 7 µέρες νωρίτερα σε σύγκριση µε τα πάσχοντα από διάρροια 
στα οποία χορηγήθηκε αντιβιοτικό. Συµπερασµατικά ο εµπλουτισµός της µικροβιακής 
χλωρίδας του εντέρου µε λακτοβακίλους βοηθά τόσο στη θεραπεία από διάρροια όσο και 
στη βελτίωση της ποιότητας και ποσότητας της κτηνοτροφικής παραγωγής. 
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Diarrhea is one of the main problems in livestock units causing a significant number of 
deaths among newborns and young animals. Interventions in animal production, aiming 
reduction of pathogens, are based on strict hygienic methods, vaccination and in most 
cases on the use of antibiotics. Whilst these methods have been used widely, 
disadvantages considering development of resistant pathogens and residual antibiotics in 
dairy foods and meat have led to regulatory pressures for reducing the use of antibiotics 
in animal production (EU Regulation 2821/98). Thus, there is a need for development and 
application of alternative methods for handling endemic diseases. Such methods imply the 
use of biological agents (biotherapy) as competitive factors to pathogens. An attractive 
alternative to antibiotic treatment is supplied by the use of probiotics. 
Pig faeceal flora was used for the isolation of indigenous lactobacilli strains. The fastest 
growing isolate was selected for further characterized by 16s rDNA gene sequencing. 
Steady state chemostat for biomass of the above isolate production which was used as a 
probiotic supplement after lyophilization, for in vivo study, in healthy piglets and those 
suffering from diarrhea.  Trials lasted 30 days and started the 5th day after their birth. 
Healthy piglets treated with lactobacilli probiotic increased in weight approximately 42% 
comparing to healthy non treated ones. Those suffering from diarrhea were treated during 
the same period of time, either with antibiotic or with lactobacilli biomass. In this case the 
affected with diarrhea piglets which treated with probiotic increased in weight by 3 fold. 
Additionally, antibiotic treated animals recovered from diarrhea symptoms 7 days later 
than animals receiving the probiotic supplement. Results suggested that the enrichment 
of intestinal flora in pigs through nourishment with indigenous lactobacilli could be 
effectively used for treating diarrhea as well as improving the quality and quantity of 
commercial meat. 
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Υπάρχουν περίπου 1200 είδη του Rhododendron (Ant) ανά τον κόσµο, τα περισσότερα εκ 
των οποίων χρησιµοποιούνται για την διακόσµηση τοπίου. Το R. luteum ευδοκιµεί στον 
δυτικό Καύκασο, την Γεωργία και την Ουκρανία. Στην βόρεια Τουρκία είναι κυρίαρχο 
στοιχείο των θαµνωδών κοινωνοιών της Μαύρης Θάλασσας (pseuodomaquis). Στην 
παρούσα µελέτη εξετάστηκε η µορφολογία και η δοµή του άνθους του R. luteum και 
ειδικότερα τα ανθικά νεκτάρια. Η στεφάνη του άνθους έχει µήκος 16-18 mm και καλύπτεται 
από πολυκυτταρικές αδενικές τρίχες µήκους 100-800 µm. Οι αδενικές τρίχες είναι 
πρασινοκίτρινες στη βάση τους και η κεφαλή τους περιέχει ένα ρόδινο έκκριµα. Ακόµα 
παρατηρήθηκαν µη αδενικές τρίχες µε µηχανικό προστατευτικό ρόλο. Το νήµα των στηµόνων 
µήκους 40-45 mm, διαθέτει τριχώµατα µέχρι το µέσον περίπου του ύψους του. Tα 
τριχώµατα αυτά διευκολύνουν να ανέλθει το νέκταρ και το προστατεύουν από την 
αφυδάτωση. Οι ανθήρες είναι σωληνοειδείς και απελευθερώνουν τους γυρεόκοκκους από 
ανοίγµατα στην κορυφή. Tο µήκος της ωοθήκης είναι 3.5-4.5 mm, ενώ του στύλου είναι 52 
mm. Στην επιφάνεια της ωοθήκης υπάρχουν πολυάριθµες αδενικές τρίχες. Το τµήµα της 
ωοθήκης κοντά στη βάση διευρύνεται και διαθέτει νεκτάριο. Το ύψος του νεκταρίου 
καταλαµβάνει το 1/5 της ωοθήκης. Ο ιστός του νεκταρίου αποτελείται από µερικές στοιβάδες 
κυττάρων και υποστηρίζεται από αγωγό ιστό. Tο νέκταρ εκκρίνεται µέσω στοµάτων. Η 
συγκέντρωση σακχάρων στο νέκταρ φθάνει περίπου το ~24%, µε κυρίαρχη την σουκρόζη. 
Tο νέκταρ περιέχει ακόµα ακετυλοανδροµεδόλη, η οποία είναι τοξική για τον άνθρωπο και 
άλλα ζώα. To µέλι που παράγεται από µέλισσες που επισκέπτονται τα άνθη του R. luteum 
has έχει τοξικές ιδιότητες. Τα διτερπένια και συγκεκριµένα οι γκρι-ανοτοξίνες, κυρίως η γκρι-
ανοτοξίνη I (ανδροµεδοτοξίνη), που απαντώνται αποκλειστικά στην οικογένεια Ericaceae, 
είναι οι υπεύθυνες ουσίες για την τοξικότητα. Οι ουσίες αυτές ανιχνεύτηκαν στο µέλι που 
παράγεται από το νέκταρ του R. luteum. Τα συµπτώµατα που παρατηρούνται είναι τα ίδια 
που περιγράφονται από τον Ξενοφώντα εδώ και 2400. Η τοξικότητα εκδηλώνεται άµεσα, 
αλλά σπάνια διαρκεί περισσότερο από 24 ώρες. Μοιραία κατάληξη συµβαίνει σε εξαιρετικά 
ελάχιστες περιπτώσεις. Τα περισσότερο συνήθη συµπτώµατα της δηλητηρίασης είναι η 
απώλεια της συνείδησης, ατονία, εφίδρωση, εµετός, σιελόρροια και διάρροια. Παράλληλα 
µπορεί να εµφανισθούν παραισθήσεις και βραδυκαρδία. ∆εν υπάρχει ενδεδειγµένη θεραπεία, 
εκτός από την στενή παρακολούθηση του ασθενούς. Οι ανωτέρω τοξίνες χρησιµοποιούνται 
από το R. luteum ως αµυντικός µηχανισµός κατά των φυτοφάγων ζώων γεγονός που 
επιτρέπει στο φυτό να αντέχει στην υπερβόσκηση των οικοσυστηµάτων.  
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There are ~1200 species of Rhododendron Germs (Ant) in the world, most of which are 
used for land scape purposes. R. luteum Sweet is greatly distributed in Western Caucasus, 
Georgia and Ukraine. In northern Turkey it is the dominating element of  shrub 
communities of Black Sea formations (pseuodomaquis). In the present report the 
morphology and structure of R. luteum flower and particularly of the floral nectary were 
studied. The corolla tube of the flower  has a length of  16-18 mm and is covered by 
multicellular glandular hairs, 100-800 µm in length. Glandular hairs are green-yellowish at 
their base and their heads contain a clark-pink secretory product. Non-glandular hairs 
having a mechanical protection task, are also present. The stamen filaments (40-45 mm 
in length), possess trichomes up to the half of their height. These trichomes facilitate the 
nectar to go above and protect it against transpiration. The anthers are tubular they free 
pollen grains through openings on the top. The length of the ovary is 3.5-4.5 mm, while 
that of the style 52 mm. On the ovary surface there are many glandular hairs. The basal 
part of the ovary is widened and bears a nectary. The height of the nectary reaches the 
1/5 of the ovary length. The nectariferous tissue consists of several layers of and is 
connected with vascular bundles. The nectar becomes released through stomata. The 
sugar content of the nectar is ~24%, with sucrose domination. The nectar also contains 
acetyloandromedol, which is toxic for the human and other mammals as well. The honey 
produced by bees visiting the flowers of R. luteum has toxic features. Grayanotoxins, 
mainly grayanotoxin I (Andromedotoxin), occurring only in Ericaceae plants, are the 
compounds responsible for poisoning. Grayanotoxins are found in the honey produced 
from the nectar of R. luteum. The courses observed appear to be identical to those 
already described by Xenophon 2400 years ago. Symptoms begin acutely but last rarely 
for more than 24 hours but fatal cases are extremely rare. The most prominent 
symptoms of poisoning are loss of consciousness, weakness, severe salivation, sweating, 
vomiting and diarrhea. Beside these symptoms, circumoral paresthesias and 
bradyarrhythmia may further occur. Intoxication is induced by certain diterpenes, so called 
gray-anotoxins, that appear in flowers of different species of rhododendron. Next to close 
surveillance only symptomatic therapy is generally necessary. The toxins are used as a 
defense mechanism against herbivores before the tissues have acquired the toughness 
found in older tissues. The general toxicity of Rhododendron to herbivores means that it 
cannot usually be controlled by grazing.  
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Το ραδιοκαίσιο (Cs-137) παραµένει ένα από τα πλέον προβληµατικά νουκλίδια σε ότι αφορά 
την τύχη του στο περιβάλλον. Μετά το πυρηνικό ατύχηµα στο Chernobyl, η Θεσσαλία ήταν η 
πιο επιβαρυµένη περιοχή του ελληνικού χώρου. Η συγκέντρωση του ραδιοκαισίου στον αέρα 
έφθανε τα 1.80 Bq/m3, ενώ η απόθεση στον Θερµαϊκό κόλπο, όπου εκβάλλει ο ποταµός 
Πηνειός, παρουσίασε τις υψηλότερες τιµές (20 - 40 kBq m-2) σε σύγκριση µε τις άλλες 
περιοχές του Αιγαίου. Η Θεσσαλία είναι η µεγαλύτερη υδρολογική λεκάνη στην Ελλάδα 
(9.747 km2) όπου µοναδικός αποδέκτης είναι ο ποταµός Πηνειός και οι παραπόταµοί του. Η 
µέση παροχή του ποταµού είναι 103 m3/s, µε µεγάλες διακυµάνσεις µεταξύ χειµώνα και 
θέρους. Στην µελέτη αυτή παρουσιάζεται η συγκέντρωση ραδιοκαισίου, προέλευσης κυρίως 
Chernobyl, στο ίζηµα και στα υδρόβια φυτά του ποταµού Πηνειού και των παραποτάµων του. 
Εννέα σταθµοί συλλογής επιλέχτηκαν µε στόχο να συµπεριληφθεί κατά το δυνατόν ένα ευρύ 
φάσµα βιοτόπων και γεωλογικών υποστρωµάτων κατά µήκος του ποταµού. Τα δείγµατα 
συλλέχτηκαν κατά τη διάρκεια του θέρους και φθινοπώρου του έτους 1998. Οι συγκέντρωση 
ραδιοκαισίου µετρήθηκε µε ανιχνευτή γάµα κρυστάλλου NaJ πολλαπλών διαύλων (Mod. 
MCA). Όλα τα δείγµατα µετρήθηκαν στον ίδιο χρόνο (εντός εβδοµάδος) και έγινε αναγωγή 
των τιµών για το χρόνο που πέρασε µεταξύ συλλογής και µέτρησης. Οι τιµές του 
ραδιοκαισίου  είναι µεγαλύτερες στο ίζηµα από ότι στα φυτά. Τα ισότοπα του καισίου 
προσλαµβάνονται ισχυρά από τα µερίδια των αργιλικών ιζηµάτων του ποταµού ενώ 
χαλαρότερα συνδέονται µε τα οργανικά υλικά. Στην περίπτωση αυτή το ίζηµα λειτουργεί ως 
κατακρηµνιστής για το ραδιοκαίσιο οπότε ένα µικρό µέρος πλέον αυτού είναι διαθέσιµο για 
βιολογική ενσωµάτωση. Αυτή η διαδικασία επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Εντός του 
φυτού, από τα διάφορα όργανα οι ρίζες εµφανίζουν µεγαλύτερη συγκέντρωση ραδιοκαισίου 
από ότι τα φύλλα, ενώ οι βλαστοί τη χαµηλότερη. Σηµαντικές διαφορές στη συγκέντρωση 
βρέθηκαν και µεταξύ των φυτικών ειδών που βρίσκονται κάτω από τις ίδιες περιβαλλοντικές 
συνθήκες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πρόσληψη δεν ακολουθεί τους φυσικούς νόµους 
αλλά επηρεάζεται από αλλοµετρικούς παραµέτρους και φυσιολογικούς µηχανισµούς. Οι 
συγκέντρωση ραδιοκαισίου στα είδη που µελετήθηκαν ακολουθεί την εξής σειρά: 
Ceratophyllum demersum L. > Myriophyllum spicatum L. > Paspalum pasalodes Scribner 
> Cladophora glomerata L. > Cyperus longus L. > Potamogeton nodosus Poiret. Τα 
αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης υποστηρίζουν ότι τα υδρόβια φυτά µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση της ραδιενεργού επιβάρυνσης υδάτινων οικοσυστηµάτων. 
Συγκρίνοντας τους διάφορους σταθµούς φαίνεται ότι η νοτιοδυτική πλευρά της Θεσσαλίας, 
είναι αρκετά επιβαρυµένη. Χαµηλές συγκεντρώσεις καισίου παρατηρήθηκαν στον ποταµό 
Τιταρήσιο, διατρέχει την βορειοανατολική της Θεσσαλίας, πίσω από τον Όλυµπο και στους 
τελευταίους σταθµούς του Πηνειού. 
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Radiocesium (Cs-137) remains one of the most problematic of the radionuclides in terms 
of radioactive waste management. After the Chernobyl accident, Thessalia plain was the 
most contaminated area in Greece. The concentration of radiocesium in the air was 1.80 
Bq/m3, while the deposition in Thermaikos gulf, into which the Pinios river flows, showed 
the highest radiocesium values (20 - 40 kBq m-2) than all other areas of the Aegean sea. 
Thessalia is the biggest hydrological basin in Greece (9.747 km2) where the Pinios River 
together with its tributaries is the unique receiver. The average water discharge is 103 
m3/s, with high fluctuations between winter and summer months. This study presents the 
results of the radiocesium introduced mainly from the Chernobyl accident in to the 
sediment and the aquatic plants collected from the Pinios River and its tributaries. Nine 
sampling stations were established along the Pinios River and its tributaries aiming to 
include a wide spectrum of biotope types and geological deposits along the river. 
Specimens were collected during the summer and autumn of 1998. Radiocesium 
concentrations were measured by the NaJ-crystal detector of a Raytest multichannel 
gamma analyser (Mod. MCA). All samples were counted at the same time (i.e. within one 
week) and decay corrected to account for the interval elapsed between collecting and 
measuring date. Radiocesium concentration activities are higher in sediment than in plant 
material. Cesium isotopes are firmly bound to clay mineral particles in river sediments 
while less strongly bound by organic soils. Sediments of high clay content can effectively 
immobilize caesium by chemical binding. In this case the sediment acts like a sink for 
radiocesium and in time very little of the nuclide is available for biological incorporation. 
This field loss is influenced by various factors. Within plant organs, roots showed greater 
radiocesium concentration than leaves, while stems showed the lowest concentration. 
Significant concentration differences were found among different species growing under 
similar environmental conditions, suggesting that uptake does not follow physical levels 
but is influenced by allometric parameters and physiological mechanisms. Radiocesium 
content in collected aquatic plants was in the descending order: Ceratophyllum demersum 
L. > Myriophyllum spicatum L. > Paspalum pasalodes Scribner > Cladophora glomerata 
L. > Cyperus longus L. > Potamogeton nodosus Poiret. The results obtained in this 
investigation do indicate that water plants can be successfully used to assess the levels of 
radiocesium in the freshwater environment. A comparison of the studied stations 
indicated that the south - west side of Thessalia plain, where the first two initial stations 
of the Pinios river and the tributaries Enipeas and Kalentzis are situated, was highly 
contaminated. Low radiocesium concentrations were observed in tributary Titarisios, 
originated from the north – east part of Thessalia plain, behind Mt Olympus and the last 
stations of the Pinios River. 
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Οι πληθυσµοί του αχινού Paracentrotus έχουν δεχθεί τα τελευταία χρόνια σηµαντική 
αλιευτική πίεση, ιδιαίτερα στις δυτικές ακτές της Μεσογείου και στην Αδριατική. Στην 
περιοχή του Αιγαίου πρόσφατα παρατηρούνται ανάλογα φαινόµενα µικρότερης έντασης, 
γεγονός που επιβάλλει τη µελέτη των φυσικών αποθεµάτων του είδους, προκειµένου να 
καθιερωθούν µέτρα για ορθολογική διαχείριση. Η παρούσα µελέτη, που αφορά πληθυσµούς 
του είδους στο νότιο Αιγαίο (Αστυπάλαια), πραγµατοποιήθηκε σε τέσσερις δειγµατοληπτικές 
περιόδους (Αύγουστος και Νοέµβριος 2003, Μάρτιος και Οκτώβριος 2004) και σε τρεις 
σταθµούς (Αγρελίδη, Κάτω Πούλαρης, Βαθύ). Από την έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι η 
πυκνότητα των αχινών κυµαίνεται από 10 - 18 άτοµα/m2, ενώ η κατανοµή των πληθυσµών 
είναι συσσωµατική. Σε ό,τι αφορά στη βιοµετρία του είδους, η µέση τιµή της διαµέτρου είναι 
D = 5,24±0,67 cm, ενώ του ολικού σωµατικού βάρους Wtot είναι 56,64±18,63 g. Τα άτοµα 
µε τη µικρότερη διάµετρο και σωµατικό βάρος συλλέχθηκαν στο Αγρελίδη τον Αύγουστο 
2003, ενώ στο Βαθύ συλλέχθηκαν τα  µεγαλύτερα ως προς τη διάµετρο το Μάρτιο 2004  
και ως προς το βάρος το Νοέµβριο του 2003, πιθανώς λόγω του κλειστού και εύτροφου 
χαρακτήρα του κόλπου. Η σχέση διαµέτρου - ύψους των ατόµων εκφράζεται από το 
γραµµικό µοντέλο y = a+bx (b κυµαινόµενο µεταξύ 0,63 – 1,74), ενώ η σχέση διαµέτρου - 
ολικού βάρους εκφράζεται καλύτερα από το εκθετικό µοντέλο  y = axb (b κυµαινόµενο 
µεταξύ 0,38 – 0,71). Συνεπώς σε όλες τις περιπτώσεις η αύξηση είναι αλλοµετρική. Ο 
γοναδοσωµατικός δείκτης Wgon/Wtot = 0,067±0,391 δεν παρουσιάζει στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των σταθµών (F=2,18 p=0,1145) και των εποχών (F=1,54 
p=0,2046). Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η αναπαραγωγική περίοδος του είδους είναι 
ιδιαίτερα εκτενής στην περιοχή µελέτης, επιβεβαιώνοντας  έτσι και προηγούµενες 
βιβλιογραφικές αναφορές για τη Μεσόγειο.  



HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 
Proceedings of 27th Scientific Conference, Nafplio, May 2005 

 

358

POPULATION STRUCTURE OF THE COMESTIBLE SEA URCHIN 
Paracentrotus lividus (Echinoidea, Echinodermata) IN THE SOUTH 

AEGEAN SEA 
 

Sarantidis S.1, Vafidis D.2,  C. Antoniadou1, Ε. Voultsiadou1 & C. Chintiroglou1 

 

1Department of Zoology, School of Biology,Box 134, Aristotle University of Thessaloniky, 
GR-54006, Thessaloniki, e-mail: chintigl@bio.auth.gr 

2Fisheries Research Institute, Nea Peramos, GR-64007, Kavala, e-mail:dvafidis@otenet.gr 
 

The populations of the sea urchin Paracentrotus lividus have undergone intense fishing 
pressure during the last years, especially in the western Mediterranean and the Adriatic. 
Recently similar effects have been noticed in the Aegean, although not of the same 
intensity. This fact necessitates the study of its’ natural stocks, in order to institute 
adequate measures for their rational management. This study took place in the south 
Aegean (Astypalaia island). Samples were collected from three sampling stations (Agrelidi, 
Kato Poularis, Vathy) seasonally (August and November 2003 and March and October 
2004). Population density values varied between 10 – 18 individuals/m2 and their 
distribution was aggregated. Τhe average diameter of the animals was 5,24±0,67 cm, 
while the average total fresh weight (Wtot) was 56,64±18,63 g. The smallest individual, 
concerning their diameter and body weight, were collected in Agrelidi (August 2003), while 
the biggest ones (March 2004 regarding the diameter and November 2003 regarding the 
weight) in Vathy, possibly due to the closed and eutrophic character of the bay. The 
relationship between individuals’ diameter – length has been expressed by the linear 
model y = a+bx (b varied between 0,63 – 1,74), while the relationship between diameter 
– total weight by the exponential model y = axb (b varied between 0,38 – 0,71). 
Consequently in all cases the growth was allometric. The gonad somatic index 
Wgon/Wtot = 0,067±0,391 didn’t vary significantly between stations (F=2,18 p=0,1145) or 
seasons (F=1,54 p=0,2046). This fact shows that the reproduction of the species is 
especially lengthy, confirming previous reports from the Mediterranean.  
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ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ ΠΟΥ 
ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΩΟΓΕΝΕΣΗΣ ΤΟΥ 

ΜΕΤΑΞΟΣΚΩΛΗΚΑ Bombyx mori 
 

Σδράλια K., Swevers L. και Κ. Ιατρού 
 

Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Εντόµων και Βιοτεχνολογίας Ινστιτούτο Βιολογίας, 
ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», ΤΘ 60228, 153 10 Αγία Παρασκευή Αττικής 

 
Στον µεταξοσκώληκα Bombyx mori,  η διαδικασία της ωογένεσης αποτελεί ένα ελκυστικό 
σύστηµα µοριακής µελέτης ιστο- και χρονο-εξειδικευµένων αναπτυξιακών διαδικασιών. Ένας 
µεταγραφικός παράγοντας που εκφράζεται στα θυλακοκύτταρα της ωοθήκης και ενέχεται 
στην ρύθµιση των τελικών σταδίων της ωογένεσης είναι ο BmGATAβ, µέλος της οικογένειας 
των GATA πρωτεϊνών, οι οποίες καθορίζουν αναπτυξιακές λειτουργίες σε πλήθος οργανισµών. 
Από προηγούµενες µελέτες του εργαστηρίου για την εύρεση συµπαραγόντων του BmGATAβ, 
αποµονώθηκαν οι cDNA κλώνοι ΝΤΡ 1-4 και CTP 15-1, οι οποίοι κωδικοποιούν πρωτεΐνες που 
αλληλεπιδρούν µε  τµήµατα της αµινοτελικής και της καρβοξυτελικής περιοχής του 
BmGATAβ, αντίστοιχα. Τα δύο αυτά µόρια επιλέχθηκαν για ταυτοποίηση και χαρακτηρισµό, 
λόγω του χρονικού και ιστοειδικού προτύπου έκφρασής τους, που αλληλεπικαλύπτεται µε 
αυτό του BmGATAβ. Συγκεκριµένα, το  CTP 15-1 εκφράζεται κατά την χοριογένεση και το 
ΝΤΡ 1-4 κατά τη φάση της µετάβασης σε αυτήν. 
Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται η µέχρι στιγµής πρόοδος για τον χαρακτηρισµό των ΝΤΡ 
1-4 και CTP 15-1. Το πλήρες πλαίσιο ανάγνωσης των γονιδίων έχει κλωνοποιηθεί µετά από 
σάρωση  βιβιοθηκών cDNA και έχει βρεθεί η γονιδιακή τους δοµή µε βάση τις πληροφορίες 
από το δηµοσιευµένο γονιδίωµα του Bombyx mori.  Με τη χρήση ειδικών αντισωµάτων σε 
αναλύσεις ανοσοαποτύπωσης, ανοσοκατακρήµνισης και ανοσοφθορισµού, αποκαλύφθηκε η 
υποκυτταρική κατανοµή των πρωτεϊνών στα θυλακοκύτταρα. Τέλος, παρουσιάζεται η πρόοδος 
πειραµάτων µεταγραφικής και µεταφραστικής παρεµπόδισης της έκφρασης των δυο γονιδίων 
σε in vitro καλλιέργειες ωοθυλακίων µε στόχο τη διευκρίνιση του λειτουργικού τους ρόλου στη 
διαφοροποίηση της ωοθήκης. 
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INVOLVED IN THE REGULATION OF OOGENESIS IN THE 
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“Demokritos”, PO BOX 60228, 153 10 Aghia Paraskevi Attikis 

 
The oogenesis process of the domesticated silkworm Bombyx mori constitutes an 
attractive system for molecular studies of tissue- and time-specific developmental events. 
The transcription factor BmGATAβ, member of the GATA family of transcriptional 
regulators, which control a variety of developmental processes in a wide range of 
organisms, is expressed in the follicular cells of the silkmoth ovary and is involved in the 
regulation of the late stages of the oogenesis. Previous work from our group for the 
discovery of possible BmGATAβ cofactors resulted in the isolation of two cDNA clones 
referred to as ΝΤΡ 1-4 and CTP 15-1, which code for proteins interacting with amino-
terminal and carboxy-terminal subdomains of the BmGATAβ, respectively. These two 
clones were chosen for further analysis and characterization due to their tissue-specific 
and developmental expression patterns, which overlap with the BmGATAβ expression 
profile. CTP 15-1 is expressed during the choriogenesis and ΝΤΡ 1-4 during the transition 
phase to choriogenesis. 
This presentation summarizes the progress of the studies for the characterization of ΝΤΡ 
1-4 and CTP 15-1. Following a series of cDNA library screenings, the cloning of the full-
length ORFs was completed and the determination of the genes structure was done 
according to information derived from the Bombyx mori genome project. The use of 
specific antibodies in western analyses, in immunoprecipitations and in 
immunofluorescence experiments revealed the subcellular distribution of the proteins in 
the follicular cells. In addition, this presentation includes the progress of currently run 
experiments in in vitro culture of ovarian follicles, for the transcriptional and translational 
inhibition of the two genes, in order to determinate their functional role in the 
differentiation process of the ovary.  
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ΜΩΣΑΪΚΙΣΜΟΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟΥ TURNER (45,Χ/46,ΧΥ): ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 
Σεκερλή Ε.1, Βασιλείου Γ.1, Τοπαλίδης Α.1, ∆ηµοπούλου ∆.1, Γαλή Α.2, Σύρρου Μ. 3, 

Βογιατζής Ν.1 
 

1Εργαστήριο Κυτταρογενετικής Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., Νοσοκοµείο Α.Χ.Ε.Π.Α., 
Θεσσαλονίκη 

2∆΄ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., Νοσοκοµείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη 
3Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

 
Το σύνδροµο Turner οφείλεται σε ανωµαλία των φυλετικών χρωµοσωµάτων και εµφανίζεται 
σε συχνότητα 1/1500-2500  γεννήσεις ζώντων κοριτσιών. Είναι αποτέλεσµα απώλειας του 
ενός Χ ή του Y χρωµοσώµατος. Τα κυριότερα κλινικά χαρακτηριστικά του συνδρόµου  είναι 
το χαµηλό ανάστηµα, η πρωτοπαθής αµηνόρροια, η δυσγενεσία γονάδων και η έλλειψη 
δευτερογενών χαρακτήρων του φύλου. Ο καρυότυπος του τυπικού συνδρόµου Turner είναι 
45,Χ. Μία  παραλλαγή του συνδρόµου που εµφανίζεται στο 4% των ασθενών είναι η 
45,Χ/46,ΧΥ. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε µία περίπτωση κοριτσιού, ηλικίας 11 χρονών, 
που εµφάνιζε µωσαϊκισµό µε δύο  κυτταρικές σειρές. Μια κυτταρική σειρά µε µονοσωµία Χ 
(45,Χ) και µία µε χρωµοσωµική σύσταση 46,ΧΥ, σε αναλογία 40% και 60% αντίστοιχα. Ο 
καρυότυπος της ασθενούς ήταν 45,Χ/46,XΥ. Το κορίτσι παραπέµφθηκε στο εργαστήριο 
Κυτταρογενετικής της ΄Β Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ, Νοσοκοµείο ΑΧΕΠΑ, διότι εµφάνιζε 
χαµηλό ανάστηµα ( 3η εκατοστιαία θέση), ενώ οι γονείς ήταν ψηλοί, χαµηλή πρόσφυση 
αυτιών, µεγάλη απόσταση µεταξύ των θηλών (> 16 cm) και δεν παρουσίαζε σηµεία εφηβείας. 
Η µελέτη των χρωµοσωµάτων έγινε µε την τεχνική των ταινιών GTG και µε FISH 
(φθορίζουσα in situ υβριδοποίηση µε χρήση µοριακού ανιχνευτή ειδικού για ολόκληρο το 
χρωµόσωµα Υ). Τα άτοµα µε µωσαϊκισµό 45,Χ/46,ΧΥ εµφανίζουν ευρύ φάσµα φαινοτύπων, 
από θήλεις µε σύνδροµο Turner, όπως η περίπτωση της ασθενούς µας, άρρενες µε µικτή 
δυσγενεσία γονάδων, άρρενες µε ψευδοερµαφροδιτισµό µέχρι και φυσιολογικούς φαινοτυπικά 
άρρενες. Επειδή στο 30% των περιπτώσεων εµφανίζεται κακοήθης εξαλλαγή των γονάδών, 
συστήνεται γοναδεκτοµή. 
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Turner syndrome is defined as the loss X or Y chromosome. Overall frequency of Turner 
syndrome among female live births is 1/1.500-2.500. The most cardinal features are: short 
stature, gonadal disgenesis, primary amenorhoea and non-fully developed secondary sex 
characteristics. The karyotype of the typical Turner syndrome is 45,X. A syndrome’s 
chromosome variation which emerges in the 4% of the cases, is the mosaicism 
45,X/46,XY. In this study, we report a case of a 11-year-old girl who presented two cell 
lines: one cell line with monosomy X (45,X) and one with 45,X/46,XY chromosomal 
composition in almost equal percentage. The patient’s karyotype was 45,X/46,XY. The girl 
was send to the Cytogenetics Laboratory of the 2nd Dept. Pediatrics of the Aristotle 
University, AHEPA Hospital, because she presented short stature, while her parents were 
tall, low-set ears, shield like chest and there were no signs of adolescence.  Chromosomes 
were studied using the GTG-banding technique and FISH (florecent in situ hybridization 
using molecular detector specific for the whole Y chromosome). According to the 
international bibliography, 45,X mosaicism with a Y-bearing cell line can result in a variety 
of phenotypes which include females with clinical signs of Turner syndrome, males with 
gonadal digenesis, males with pseudohermaphroditism and phenotypically normal males. 
The 30% of the cases develop gonadal tumors and gonadectomy is recommended. 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟ ΣΟΡΓΟ [SORGHUM 
BICOLOR (L.) MOENCH] ME TΗ MEΘO∆O ΑΚΙΝΗΤΟΠOΙΗΣHΣ 

ΒΙΟΜΑΖΑΣ (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) 
 

Σεργίου Α., Αγγελόπουλος Κ., Καλιάφας Α. 
 

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, 26500 Ρίο Πάτρα. 
 
Η όξυνση των περιβαλλοντικών προβληµάτων κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα κάνει όλο και 
πιο επιτακτική την ανάγκη να αντιµετωπισθούν από τις αρχές του 21ου αιώνα τα µεγάλα 
οικουµενικά περιβαλλοντικά ζητήµατα. Μεταξύ των προβληµάτων που πρέπει να 
αντιµετωπισθούν είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση των συµβατικών καυσίµων 
αλλά και η εξεύρεση νέων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Η τεχνολογική πρόοδος των 
τελευταίων δεκαετιών επέτρεψε την ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ανανεώσιµων 
και πιο αξιόπιστων από τα παραδοσιακά καύσιµα, όπως της αιολικής, της ηλιακής, της 
γεωθερµικής αλλά και της βιοµάζας, της οργανικής ύλης που αναπτύσσεται µε τη 
φωτοσυνθετική µετατροπή της ηλιακής ενέργειας. Η βιοµάζα µπορεί να µετατραπεί σε 
βιοκαύσιµα όπως βιοαέριο και βιοαιθανόλη που εκπέµπουν λιγότερα καυσαέρια από τα 
προϊόντα πετρελαίου συµβάλλοντας έτσι στη µείωση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 
Στα πλαίσια της ερευνητικής αυτής εργασίας, εξετάστηκε η προοπτική αξιοποίησης νέων 
φορέων ακινητοποίησης των ζυµών από ξύλο, σόργο, ελίφη, πηλό, κίσσηρη και συνθετικό 
πορώδες πολυµερές. Παρουσία των φορέων ακινητοποίησης αυξήθηκαν σε όλες τις 
περιπτώσεις ο ρυθµός της ζύµωσης, η συγκέντρωση αλκοόλης, η παραγωγικότητα, η 
απόδοση µετατροπής σακχάρων και µειώθηκαν ο χρόνος της ζύµωσης και το ποσοστό των 
αζύµωτων σακχάρων. Πιο συγκεκριµµένα, παρουσία των ακινητοποιητών ο χρόνος ζύµωσης 
του εκχυλίσµατος από το σόργο βελτιώθηκε σηµαντικά εως και 27% και ο ρυθµός της 
ζύµωσης ήταν έξι φορές µεγαλύτερος για την περίπτωση της παρουσίας ελίφης ως φορέα 
ακινητοποίησης. Το φαινόµενο παρατηρήθηκε ιδιαίτερα έντονο στις υψηλές πυκνότητες 
σακχάρων 18ºBe και 20ºBe. Επίσης παρουσία ελίφης επιτεύχθηκαν συγκεντρώσεις αλκοόλης 
µέχρι και 112,97 g/l (περίπου 14,4% αύξηση σε σχέση µε τις ζυµώσεις απουσία φορέα). Όλες 
οι ζυµώσεις παρουσία των φορέων ακινητοποίησης εµφάνισαν αυξηµένη παραγωγικότητα 
εως και 56% και αυξηµένη απόδοση µετατροπής σακχάρων εως και 14,5% για την 
περίπτωση της ελίφης. Από τη µελέτη αποδείχθηκε επίσης η βιωσιµότητα των υλικών των 
φορέων (σόργο, ελίφη) καθώς, µετά από αναγέννηση, µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
επανειληµµένα χωρίς µείωση της καταλυτικής τους δράσης.  
Οι βελτιωµένες αποδόσεις των ζυµώσεων, εξηγούνται σε ένα βαθµό από την ακινητοποίηση 
των κυττάρων στους φορείς, όπως αυτή αποδείχθηκε µε ηλεκτρονική µικροσκοπία.  
Τα αποτελέσµατα είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για τις οινοπνευµατοποιίες γιατί αξιοποιείται 
καλύτερα η πρώτη ύλη ενώ µειώνεται το ενεργειακό κόστος και εποµένως και το κόστος 
παραγωγής του προϊόντος. Η σηµαντική δράση των φορέων ακινητοποίησης συνδυασµένη µε 
το αµελητέο βάρος αλλά και το µικρό κόστος των υλικών παρασκευής τους, συντελούν ώστε 
η χρήση τους να αποτελεί µια θελκτική πρόταση για τη βιοµηχανία παραγωγής αλκοόλης. 
Ειδικότερα η ελίφη, ένα οργανικό υλικό, φθηνό και ελαφρύ, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 
της µελέτης αυτής είναι ένα πολύ υποσχόµενο υλικό στη βιοµηχανία παραγωγής αιθανόλης.  
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The technological progress of the last decades has allowed the growth of alternative 
energy sources, renewable and more reliable than the traditional fuels such as aeolian, 
solar, geothermical and biomass, the organic matter that grows with the photosynthetic 
conversion of solar energy. Biomass can be transformed to biofuels like biogas and 
bioethanol that emit fewer gases than petroleum products contributing this way to the 
reduction of atmospheric pollution. 
The purpose of this project was to examine the perspective of bioethanol production 
using cell immobilization on solid carriers from wood, sorghum, loofa sponge (Luffa 
cylindrica), clay, kissiris and synthetic porous polymer. In all above-mentioned cases, have 
been achieved greater fermentation rates, alcohol concentrations, productivities, sugar 
conversion yields and reduced fermentation times and amounts of unused sugars. In 
particular, at the presence of the immobilizers the time of sweet sorghum extract 
fermentation has been improved up to 27% and the fermentation rate was six times 
bigger using loofa sponge as a carrier. This was more intense at high sugar densities of 
18ºBe and 20ºBe. Also, using Luffa cylindrica, have been achieved alcohol concentrations 
112,97 g/l (almost 14,4% increase related to the fermentations without an immobilization 
carrier). All fermentations using the immobilization carriers had increased productivity 
(56% using loofa sponge) and increased sugar conversion yield (14,5% using loofa sponge). 
In addition to these, viability experiments of the organic carriers (sorghum, loofa sponge) 
showed that they can be repeatedly used without any reduction of their catalytic action.  
The improved fermentation yields can be partly explained from the immobilization of the 
cells to the carriers and this was proved with scanning electron microscopy.  
The results are very important specially for the distilleries because of the better utilization 
of the raw material, the reduction of the energy cost and therefore reduced production 
costs. The important activity of the immobilization carriers combined with their negligible 
weight and their small production costs make them a very attractive proposition for 
alcohol industry. Especially Luffa cylindrica sponge, an organic, cheap and light material, 
according to this project results, is a very promising material for use in the alcohol industry.  
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Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, 157-84 Αθήνα 
 
Η αυτοτοµία της ουράς είναι από τους πλέον αποτελεσµατικούς αµυντικούς µηχανισµούς 
στις σαύρες. Μετά την αυτοτοµία ακολουθεί άµεσα αναγέννηση της ουράς καθώς η σηµασία 
του συγκεκριµένου µέλους στην συνολική αρµοστικότητα του ζώου είναι εξαιρετικά σηµαντική 
(αποθήκευση ενέργειας, επικουρικό όργανο κίνησης, κοινωνικό status κ.α.). Η αυτοτοµία 
πραγµατοποιείται εφάπαξ ενώ ο αναγεννηµένος ιστός έχει απωλέσει την ικανότητα 
εσκεµµένου ακρωτηριασµού. Στην παρούσα εργασία αποπειραθήκαµε να εντοπίσουµε 
πιθανές διαφορές µεταξύ άθικτων και αναγεννηµένων ιστών στα µεσογειακά είδη Podarcis 
peloponnesiaca, το οποίο προέρχεται από το ηπειρωτικό παραλίµνιο οικοσύστηµα της 
Στυµφαλίας και P.erhardii από την ηφαιστειογενή νησίδα Νέα Καµένη στη Σαντορίνη. Το 
θερµικό περιβάλλον διαφέρει έντονα στις δύο περιπτώσεις ενώ και οι πιθανοί θηρευτές είναι 
περισσότεροι στην περίπτωση της ενδοχώρας. Και στις δύο περιπτώσεις οι συγκεντρώσεις 
λιπιδίων και πρωτεϊνών καθώς και η τελική παραγωγή γαλακτικού οξέος που 
πραγµατοποιήθηκε µετά τον ακρωτηριασµό της ουράς, φυσικό (αυτοτοµία) ή τεχνητό στην 
περίπτωση των αναγεννηµένων ουρών, δεν φαίνεται να διαφέρουν µεταξύ των ιστών σε 
κανένα από τα δύο είδη. Ακόµα η δραστικότητα της γαλακτικής αφυδρογονάσης δεν 
φαίνεται να παρουσιάζει διαφορές. Επίσης και στις δύο περιπτώσεις η αναγέννηση της ουράς 
ολοκληρώνεται µέσα σε δέκα εβδοµάδες. Σε διαειδική σύγκριση φάνηκε ότι η αναγέννηση 
παρουσιάζεται ταχύτερη για την P.peloponnesiaca γεγονός που µπορεί να αποδοθεί στο 
κλιµατικό πρότυπο της Στυµφαλίας: η σαύρα πρέπει να ανακτήσει γρήγορα την ουρά της 
προκειµένου να αποθηκεύσει ενέργεια για τον χειµώνα αλλά και για να αντιµετωπίσει την 
υψηλότερη θηρευτική πίεση. Όλες οι αναλύσεις έγιναν σε ζώα που συλλέχθηκαν και 
ακρωτηριάστηκαν στο τέλος του καλοκαιριού.  
 
 
Μέρος του προγράµµατος χρηµατοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ 
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Simou C., Kourkouli A., Solomou A., Pafilis P. and E.D. Valakos 

 
Dept of Human and Animal Physiology, Faculty of Biology, University of Athens, 

Panepistimiopolis, 157-84 Athens 
 
Tail autotomy is one of the most effective anti-predatory mechanisms in lizards. 
Immediately after autotomy, the tail starts to regenerate, due to the great importance of 
this organ in the overall fitness of the animal (energy storage, assistance in motion, social 
status etc). Autotomy happens only once and the regenerated tissue loses this ability. In 
this study we tried to detect possible differences between intact and regenerated tissues 
of the Mediterranean species Podarcis peloponnesiaca, (that lives in the mainland, in the 
lakeside biotope of Stymphalia Lake) and P.erhardii (that lives in the volcanic islet Nea 
Kammeni in Santorini). The thermal environment in the two situations is distinctly different 
and there are more possible predators in the case of the mainland biotope. In both 
environments and in both intact and regenerated tails, the lipid and protein concentration 
and the amount of lactic acid that was produced after autotomy are not significantly 
different. In addition, no difference was detected in the activity of Lactic Dehydrogenase. 
Moreover, in both cases, regeneration ceases after approximately ten weeks. The 
comparison between species showed that regeneration is faster in P.peloponnesiaca and 
this can be explained by the thermal environment of Stymphalia Lake; the lizard must 
regenerate its tail faster in order to store energy for the coming winter and also, in order 
to handle the greater predation pressure. The animals that were used in this study were 
collected and had their tails autotomised in the end of summer. 
 
 
Part of this work was supported by a grant from the Special Research Account of 
the University of Athens 
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ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟKYΤΤΑΡΩΝ 

 
Σκοπελίτη Μ.1, Σαµιωτάκη Μ.2, Παναγιώτου Γ.2, Stevanovic S.3,   Τσιτσιλώνη O.1 

 

1Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
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Immunology, University of Tuebingen 
 

Η προθυµοσίνη α (προΤα) είναι ένα πολυπεπτίδιο του θύµου, µήκους 109 αµινοξέων, που 
ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των βιολογικών ανοσοτροποποιητικών µορίων, µαζί µε τις 
γνωστές ιντερλευκίνες και ιντερφερόνες. Η διακριτή ανοσοενισχυτική δράση της προΤα έχει 
µελετηθεί διεξοδικά, τόσο in vitro, όπου δείχθηκε να ενισχύει την κυτταροτοξικότητα των Τ 
και των φυσικών φονικών κυττάρων και τον πολλαπλασιασµό των Τ κυττάρων, όσο και in vivo, 
όπου σε πειραµατικά µοντέλα ποντικών, δείχθηκε να προσδίδει προστασία έναντι 
ευκαιριακών λοιµώξεων και καρκίνου. Παρόλα αυτά, µέχρι σήµερα ο ακριβής τρόπος δράσης 
της δεν είναι γνωστός. Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να µελετήσει ενδοκυτταρικές αλλαγές 
που επάγονται σε πρωτεΐνες περιφερικών µονοπύρηνων κατά την ενεργοποίηση τους µε 
προΤα µε τη µέθοδο της πρωτεωµικής, σε µία προσπάθεια διερεύνησης του µονοπατιού 
σηµατοδότησής της. Αναλυτικότερα, περιφερικά µονοπύρηνα φυσιολογικών δοτών, 
επωάστηκαν παρουσία προΤα, για 1, 2 και 3 ηµέρες και τα αντίστοιχα κυτταροπλασµατικά 
εκχυλίσµατα τους ηλεκτροφορήθηκαν σε δισδιάστατα πηκτώµατα πολυακρυλαµίδης. Οι 
πρωτεϊνικές κηλίδες µε διαφορετικό πρότυπο έκφρασης, αναλύθηκαν µε φασµατοµετρία 
µάζας, τύπου MALDI-TOF. Μερικές από τις πρωτεΐνες που ταυτοποιήθηκαν, µε ιδιαίτερη 
σηµασία στις ανοσολογικές αντιδράσεις είναι η IL-1β, η παραγωγή της οποίας επάγεται σε 
προφλεγµονώδεις αντιδράσεις, ο eEF2, που ελέγχει τη διαφορική µετάφραση γονιδίων στα Τ 
λεµφοκύτταρα και η πρωτεΐνη LIM, που παρεµβάλλεται σε διακυτταρικές αλληλεπιδράσεις 
µέσω των µορίων των ιντεγκρινών. Μελλοντικά, σκοπεύουµε να µελετήσουµε αντίστοιχες 
αλλαγές στα επίπεδα των πρωτεϊνών, σε διακριτούς λεµφοκυτταρικούς υποπληθυσµούς. 
 
 
Χρηµατοδότηση: ΙΚΥ (IKYDA 2003), Εµπειρίκειο Ίδρυµα Αθηνών.  
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Prothymosin α (proTα) is a thymic polypeptide, of 109 amino acids, classified in the broad 
family of the biologic immune modifiers, along with the well-known interleukins and 
interferons. ProTα’s immunoenhancing activity has been studied thoroughly, both in vitro, 
where it was shown to significantly increase T and natural killer cell cytotoxicity and T cell 
proliferation, and in vivo, where in experimental animal models proTα was shown to 
confer protection against opportunistic infections and cancer. However, the exact 
mechanism of proTα’s action still remains elusive. The present report focuses on the study 
of intracellular protein changes induced upon activation of mononuclear cells with proTα, 
using the technology of proteomics, in an attempt to explore its signaling pathways. 
Specifically, peripheral blood mononuclear cells from normal donor samples were 
incubated with proTα for 1, 2 and 3 days, and the corresponding cytoplasmic protein 
extracts were analysed by two-dimensional gel-electrophoresis. Protein spots, exhibiting 
differential pattern of expression, were identified with MALDI-TOF mass spectrometry. 
Some of the identified proteins implicated in immune reactions, are IL-1β, a cytokine 
participating in proinflammatory reactions, eEF2, a factor controlling differential gene-
expression in T cells and LIM protein, which mediates signaling downstream cell-to-cell 
interactions through integrin molecules. In the future, we intend to specifically study, 
analogous protein changes induced upon proTα stimulation, in distinct lymphocyte 
subpopulations. 
 
 
Funding: IKY (IKYDA 2003), Empeirikeion Foundation of Athens 
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Σκούρας Π.1, Κακάνη Ε.2, Τρακάλα Μ.2, Λοϊζιάς Ν.3, Παπαγιάννης Μ.1, Κοσµίδου 
Ε.2, Κωστελίδου Κ.2, Μαργαρίτοπουλος Ι.1, Σεραφείδης Ν.3, Τσιτσιπής Ι.1, 

Ματθιόπουλος Κ.2 
1Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας, Νέα Ιωνία, Βόλος. 2Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας, Λάρισα. 3Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Έγκωµη, Λευκωσία, Κύπρος 

 
Τα έντοµα της οικογένειας Tephritidae είναι από τα πλέον βλαβερά, δεδοµένου ότι 
προκαλούν τεράστιες ζηµιές σε πολλά είδη βρώσιµων φρούτων. Ο έλεγχός τους γίνεται 
κυρίως µε χρήση εντοµοκτόνων. Πέρα από τις καταστροφικές επιπτώσεις των εντοµοκτόνων 
στο περιβάλλον και γενικά στο οικοσύστηµα, η υπερβολική και η µη ορθολογική χρήση τους 
έχει δηµιουργήσει έντονο πρόβληµα ανθεκτικότητας των εντόµων στα εντοµοκτόνα. Για το 
λόγο αυτό µελετήθηκε η ανθεκτικότητα τριών από τα έντοµα αυτά (του δάκου της ελιάς, της 
Μεσογειακής µύγας, και της µύγας των κερασιών) στο οργανοφωσφορικό εντοµοκτόνο 
dimethoate µε βιοδοκιµές σε άτοµα από φυσικούς πληθυσµούς που συλλέχθηκαν από 
διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος και της Κύπρου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 20-60 φορές 
µεγαλύτερα επίπεδα ανθεκτικότητας στους φυσικούς πληθυσµούς του δάκου σε σχέση µε 
τον εργαστηριακό πληθυσµό, ενώ στη Μεσογειακή µύγα η ανθεκτικότητα ήταν µόλις µέχρι 
2,5 φορές µεγαλύτερη από την αντίστοιχη του εργαστηριακού πληθυσµού. Στη µύγα των 
κερασιών δεν βρέθηκε ανθεκτικότητα.  
Ανάµεσα στους πιο σηµαντικούς µηχανισµούς ανθεκτικότητας στα οργανοφωσφορικά είναι 
τη δοµική µεταβολή του µορίου της ακετυλοχολινεστεράσης (AChE), η οποία αποτελεί στόχο 
δράσης των εντοµοκτόνων, καθώς και η αυξηµένη δραστηριότητα του αποτοξινωτικού 
ενζύµου γλουταθειόνη-S-τρανσφεράση (GST) και των εστερασών. Οι µεταβολές αυτές συχνά 
οφείλονται είτε σε µεταλλάξεις που αλλάζουν τα ενεργά κέντρα των ενζύµων, είτε σε 
µεταβολή της γονιδιακής τους ρύθµισης, είτε σε γονιδιακή ενίσχυση (πολλαπλασιασµό). Για 
να µελετήσουµε τους µηχανισµούς ανθεκτικότητας στα Tephritidae προχωρήσαµε στην 
κλωνοποίηση των γονιδιακών τόπων της AChE και της GST στη Μεσογειακή µύγα και το 
δάκο µέσω σάρωσης γονιδιωµατικών βιβλιοθηκών µε ετερόλογους ανιχνευτές.  
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Tephritidae insects are among the most severe agricultural pests since they cause 
extensive damages in a large variety of fruits. They are mainly controlled by the use of 
insecticides. Apart from the damaging effects that insecticides may have in the 
environment, their widespread and intensive use has also generated a serious problem of 
insecticide resistance in the natural insect populations. For this reason we studied the 
resistance of three of these insects (the olive fly, the Mediterranean fly and the cherry fly) 
in the organophosphate insecticide dimethoate with bioassays on flies collected from 
different regions of Greece and Cyprus. Results indicated a 20-60 fold increase of 
resistance in natural olive fly populations as compared to laboratory reared ones, while 
the resistance of the Medfly was only up to 2,5 fold higher than the laboratory strain. 
There was no resistance detected in the cherry fly populations.  
Among the most important resistance mechanisms in organophosphates is the structural 
modification of acetylcholinesterase (AChE), a target of organophosphates, as well as the 
increased activity of the detoxifying enzyme glutathione-S-transferase (GST) and of the 
cellular esterases. These changes may be due either to mutations in the enzyme active 
site, or to changes of their gene regulation, or to gene amplification. In order to study the 
resistance mechanisms in Tephritidae we cloned the genetic loci of AChE and GST in the 
Medfly and in the olive fly by screening genomic libraries of these insects with 
heterologous probes.  
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Οι CCAAT/Enhancer Binding Proteins (C/EBP) αποτελούν µία οικογένεια µεταγραφικών 
παραγόντων µε δοµή φερµουάρ λευκίνης, που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο σε ποικίλες 
κυτταρικές λειτουργίες. Στα έντοµα, η µοναδική C/EBP που έχει χαρακτηριστεί ανήκει στο 
γένος Drosophila. Η λειτουργία της σχετίζεται µε τη µετανάστευση µιας ειδικής κατηγορίας 
επιθηλιακών κυττάρων του ωοκυττάρου που σχηµατίζουν τη µικροπύλη. Πρόσφατα, 
αποδόθηκε ένας καινούργιος ρόλος στους παράγοντες C/EBP, αυτός της συµµετοχής στη 
ρύθµιση της έκφρασης των γονιδίων του χορίου του µεταξοσκώληκα Bombyx mori. Η 
σύνθεση των πρωτεϊνών του χορίου πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τα επιθηλιακά 
κύτταρα του ωοθυλακίου και ακολουθεί ένα αυστηρά καθορισµένο αναπτυξιακό πρόγραµµα 
που περιλαµβάνει επικαλυπτόµενες χρονικές περιόδους ενεργοποίησης και καταστολής της 
έκφρασης των αντίστοιχων γονιδίων.  
Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι: α) η αποµόνωση του οµόλογου C/EBP παράγοντα 
από τον Bombyx mori, β) η έκφρασή του σε ετερόλογο σύστηµα και γ) η in vitro µελέτη της 
αλληλεπίδρασής του µε υποκινητές γονιδίων του χορίου, µέσω πειραµάτων µείωσης 
κινητικότητας συµπλόκου. ∆εδοµένου ότι οι ρυθµιστικοί µηχανισµοί της χοριογένεσης 
διατηρούνται σε σηµαντικό βαθµό ίδιοι µεταξύ λεπιδοπτέρων και διπτέρων, αποµονώθηκε ο 
οµόλογος παράγοντας C/EBP και από ένα έντοµο οικονοµικής σηµασίας, την Ceratitis 
capitata. Η µελέτη του λειτουργικού χαρακτήρα των δύο παραγόντων C/EBP αναµένεται να 
συνεισφέρει στην περαιτέρω  διαλέυκανση των συντηρητικών µηχανισµών που διέπουν τη 
διαφορική έκφραση γονιδίων κατά την ωογένεση στα έντοµα.  
 
Η παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράµµατος 
«Πυθαγόρας» που χρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 
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CCAAT/Enhancer Binding Proteins (C/EBP) belong to a basic region/leucine zipper family 
of transcription factors that have been implicated in the regulation of numerous cell 
processes. Up to now, the only isolated C/EBP homologue in insects is the Drosophila 
C/EBP, a protein which participates in slow-border cell migration during oogenesis.  
Recently, a novel role was attributed to C/EBP transcription factors, that of participation 
in silkmoth choriogenesis. Genes coding for chorion proteins are expressed solely in the 
follicular cells surrounding the oocyte, following a temporal-specific pattern.  
This study presents: a) the isolation of a Bombyx mori C/EBP homologue, b) its exression 
in a heterologous system and c) the in vitro interaction of this C/EBP protein with chorion 
gene promoters using gel shift analysis. Taking into consideration that regulatory 
mechansisms of choriogenesis between lepidoptera and diptera have remained similar to 
a significant degree, we have also isolated the C/EBP homologue from the dipteran insect 
of economic importance, Ceratitis capitata. Analysis of the functional role of both C/EBP 
homologues is expected to result in further elucidation of the conserved regulatory 
mechanisms involved in insect oogenesis. 
 
The study is part of “PYTHAGORAS” programme which is supported by Ministry of 
National Education and EPEAEKII. 
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Βασικό στάδιο κατά τη µελέτη των ανθρώπινων σκελετικών υπολειµµάτων έιναι ο 
προσδιορισµός του φύλου, που χρησιµοποιείται τόσο στο πεδίο της Βιολογικής ανθρωπο-
λογίας για την εξαγωγή συµπερασµάτων, κατα την πραγµατοποίηση Παλαιοδηµογραφικών 
µελετών, όσο και για το χώρο της ∆ικαστικής Ανθρωπολογίας. Για το λόγο αυτό έχουν 
δηµιουργηθεί αρκετές µέθοδοι οι οποίες συµπεριλαµβάνουν τόσο µορφολογικά όσο και 
µετρικά χαρακτηριστικά των διαφόρων οστών του ανθρώπινου σκελετού. Μία απο τις 
µεθόδους προσδιορισµού αναφέρεται στο αποτύπωµα του υπερκόγχιου χείλους (Matthias 
Graw et al., 1999), στην οποία παρουσιάζεται κλίµακα κατάταξης σχηµάτων µε ποσοστό  
επιτυχίας περίπου 70%.  
Στην παρούσα εργασία γίνεται µία προσπάθεια χρήσης της µεθόδου, βασισµένη στο 
σκελετικό υλικό της σύγχρονης συλλογής αναφοράς του εργαστηρίου Βιολογικής 
Ανθρωπολογίας, µε ανάλογα ποσοστά επιτυχίας για το συγκεκριµένο ελληνικό πληθυσµιακό 
δείγµα.  Επιπλέον έγινε µελέτη της χορδής που προκύπτει απο το αποτύπωµα του εκµαγείου 
του υπερκόγχιου χείλους, για τη χρήση µετρικών δεδοµένων κατά τον προσδιορισµό του 
φύλου.    
 
Η εργασία αυτή επιχορηγήθηκε από τον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας του 
Εθνικού & Καποδιστραικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 
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SUPRA ORBITAL MARGIN AS A DISCRIMINATING CRITERION 
FOR GENDER ASSESSMENT IN HUMAN SKELETAL MATERIAL 

 
Spilias G.J., Fountoulakis G.E., Malouchou-Grimba V., & S.K. Manolis 

 
Dept of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, National & Kapodistrian 

University of Athens, Panepistimiopolis 15784, Athens-Greece 
 
In the study of human skeletal material, gender assessment is a basic step, which reveals 
information used in the field of Biological Anthropology, Paleodemography and Forensic 
Anthropology. A number of methods for sex assessment are based in non metric and 
metric characteristics of the human bones. One method, based on sexual dimorphism in 
the shape of the supra orbital margin, was established by Matthias Graw et al., 1999 and 
the accuracy of identification of sex using this method alone was about 70%. 
We conducted a study of sex assessment using the supra orbital margin as a 
discriminating criterion, in the Modern Reference Collection of the Laboratory of Biological 
Anthropology at the University of Athens, with relevant percentage of accuracy in 
predicting sex. 
Furthermore we studied the distance between the boundaries of the impression of the 
supra orbital margin cast, for conducting a metric database used for sex assessment. 
 
 
This study is funded by the Special Research Account of the National & Kapodistrian 
University of Athens. 
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΑΠΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΒΙΑ ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΙΧΘΥΟΣ Sparus aurata 

 
Σπρινγκ A., και Β. Μιχαηλίδης 

 
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών 

Επιστηµών, ΑΠΘ, 54006 Θεσσαλονίκη 
 
Η ατµοσφαιρική συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2)  αυξάνεται µε γοργούς 
ρυθµούς τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Το γεγονός αυτό 
απασχολεί όλο και περισσότερο τους επιστήµονες, εξαιτίας των επιπτώσεων στη φυσιολογία 
των οργανισµών. Στην εργασία αυτή, µελετήθηκε η επίδραση της αυξηµένης µερικής πίεσης 
CO2 (υπερκαπνία) του νερού και της επακόλουθης µείωσης του pH του, στο µεταβολισµό του 
θαλάσσιου είδους Sparus aurata. Οι ιχθύες παρέµειναν σε θαλασσινό νερό µε pH=7,3 για 
διάρκεια 10 ηµερών. Μελετήθηκαν οι οξεοβασικές παράµετροι του αίµατος, οι δραστικότητες 
των ενζύµων αφυδρογονάση του L-γαλακτικού οξέος (L-LDH), συνθετάση του κιτρικού οξέος 
(CS) και αφυδρογονάση του β-υδροξυάκυλο-CoA (HOAD), τα οποία αποτελούν ένζυµα 
κλειδιά του αερόβιου και του αναερόβιου µεταβολισµού, καθώς και η συγκέντρωση του 
γαλακτικού οξέος. Ακόµη, προσδιορίστηκαν οι ισοµορφές της L-LDH, προκειµένου να 
διαπιστωθεί εάν οι διαφορές στην δραστικότητα του ενζύµου οφείλονται στο περιβάλλον ή σε 
γενετική ποικιλοµορφία.  
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά µας, παρατηρήθηκε σχετική σταθεροποίηση του pH του 
αίµατος (pHe), µείωση της αρτηριακής µερικής πίεσης του Ο2 (PO2), αυξοµειώσεις στις 
δραστικότητες των ενζύµων και συσσώρευση του γαλακτικού οξέος στους ιστούς και στο 
αίµα, ως αντίδραση στις αλλαγές του pH του θαλασσινού νερού. Οι φυσιολογικές αλλαγές 
που παρατηρήθηκαν, δείχνουν µια ενεργοποίηση της αναερόβιας σύνθεσης ΑΤΡ, παράλληλα 
µε τη λειτουργία του αερόβιου µεταβολισµού, προκειµένου να εξασφαλιστεί από τον 
οργανισµό η απαιτούµενη ενέργεια, όχι µόνο για τις ζωτικές του λειτουργίες, αλλά και για την 
ενεργοποίηση και διατήρηση των ρυθµιστικών µηχανισµών που θα αντισταθµίσουν τις 
µεταβολές που αυτός υφίσταται.  
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EFFECT OF HYPERCAPNIA ON THE AEROBIC CAPACITY OF THE 
SEA FISH Sparus aurata 

 
Spring A., and B. Michailidis 

 
Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology, Faculty of 

Sciences, University of Thessaloniki, 54124 Thessaloniki 
 

The atmospheric concentration of carbon dioxide (CO2) is rising rapidly during the last few 
years, due to the greenhouse effect. Scientists are deeply concerned by this phenomenon 
because of its influence on the physiology of animals. In the present work, we studied the 
effects of elevated water CO2 (hypercapnia), which result in a reduction of water pH, on 
the metabolism of Sparus aurata. The fish remained in natural sea water of pH=7.3, for a 
period of 10 days. Acid-base parameters of the blood, activities of the enzymes L-lactate 
dehydrogenase (L-LDH), citric acid synthetase (CS) and b-hydroxyacylo-CoA 
dehydrogenase (HOAD), which constitute key enzymes of the aerobic and anaerobic 
metabolism, as well as the concentration of lactic acid were assessed. Moreover, the L-
LDH isozymes were studied, to verify whether the differences in the enzyme’s activity 
were caused by the external environmental factor or were due to genetic variation.  
According to the results it seems that the pH is maintained in the blood, the partial 
pressures of O2 (Pco2) is reduced, the activities of enzymes are fluctuated and lactic acid 
is accumulated in the tissues and blood, as a result of the water’s pH reduction. These 
results show that ATP is produced not only by the aerobic, but also by the anaerobic 
metabolism. The organism activates the later in order to produce the amount of energy 
needed not only for its vital functions, but also for activating and preservating the 
buffering mechanisms used to compensate the changes in the external environment. 
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ pH ΣΤΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΜΑΡ ΚΙΝΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΩΝ ΑΜΦΙΒΙΩΝ 

 
Σταθοπούλου, Κ.*, Γαϊτανάκη, Κ. και Ι. Μπέης 

 
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Πανεπιστηµιούπολη 

157 84, Αθήνα 
 
Η οικογένεια των ΜΑΡΚs αποτελεί σηµαντικό συστατικό των µηχανισµών ενδοκυτταρικής 
µεταγωγής µηνυµάτων. Μάλιστα, η υποοικογένεια της p38 ΜΑΡΚ έχει βρεθεί ότι 
ενεργοποιείται στην καρδιά των αµφιβίων από µια σειρά στρεσογόνων συνθηκών, όπως το 
οξειδωτικό και το µηχανικό στρες. Μια ακόµη µορφή στρες, που µπορεί να αντιµετωπίσει το 
κύτταρο, είναι και η µεταβολή του ενδοκυτταρικού pH, όπως κατά την επίδραση ορµονών και 
αυξητικών παραγόντων. Στην παρούσα µελέτη, προσεγγίσαµε αυτό το φαινόµενο 
εµποτίζοντας την αποµονωµένη καρδιά του αµφιβίου Rana ridibunda µε διαλύµατα που 
είχαν τιµές pH διαφορετικές από τη φυσιολογική. Βρέθηκε ότι η p38 MAPK ενεργοποιείται 
τόσο σε αλκαλικό (pH 8,5 και 9,5) όσο και σε όξινο (pH 6,5) εξωκυτταρικό pH, µε ένα 
χρονο-εξαρτώµενο πρότυπο. Μάλιστα, η ενεργοποίηση είναι πιο έντονη όταν το διάλυµα 
εµποτισµού έχει αλκαλικό pH 8,5. Επίσης, σε πειράµατα µε αναστολείς των αντλιών Να+/Η+ 
[αµιλορίδη και HOE642 (ευγενική προσφορά της Aventis Pharma Deutschland GmbH)] 
και Να+/Κ+-ΑΤΡασης (ουαβαΐνη), παρουσία ή απουσία αλκάλωσης, φάνηκε ότι η 
απενεργοποίηση των  αντλιών Να+/Η+ αναστέλλει τη φωσφορυλίωση της p38 MAPK, ενώ η 
ουαβαΐνη φαίνεται ότι αναστέλλει µερικώς την επαγόµενη από την αλκάλωση ενεργοποίηση 
της κινάσης. Τέλος, βρέθηκε ότι τόσο η αλκάλωση όσο και η οξέωση επάγει την 
ενεργοποίηση της MAPKAPK2 και της HSP27, που αποτελούν άµεσο και έµµεσο υπόστρωµα 
της p38 MAPK, αντίστοιχα, ενώ, παράλληλα, παρατηρείται και µικρή αύξηση των επιπέδων 
της HSP70, αποτελέσµατα που υποδηλώνουν την κινητοποίηση προστατευτικών κυτταρικών 
µηχανισµών στις στρεσογόνες συνθήκες που µελετήθηκαν. 
 
 
Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ. 
* Η κ. Σταθοπούλου είναι υπότροφος του Ι.Κ.Υ. 
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EFFECT OF EXTRACELLULAR pH ON THE ΜΑΡ KINASE 
SIGNALLING IN THE AMPHIBIAN HEART 
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The MAPK family is an important component of the intracellular signal transduction 
mechanisms. What is more, the p38 MAPK subfamily has been found to be activated in 
the amphibian heart by diverse stressful conditions, such as oxidative and mechanical 
stress. Another form of stress that a cell could experience is the change of its intracellular 
pH, as in the case of the effect of hormones or growth factors. In the present study, this 
phenomenon was approached by perfusing the isolated heart of the amphibian Rana 
ridibunda with solutions of pH values other than the normal. It was found that the p38 
MAPK is activated by both alkaline (pH 8.5 and 9.5) and acidic (pH 6.5) extracellular 
environments in a time-dependent fashion. Moreover, this activation is more intense when 
the perfusion buffer has an alkaline pH 8.5. Also, in experiments with specific inhibitors of  
the Να+/Η+ [amiloride and HOE642 (a kind gift from Aventis Pharma Deutschland 
GmbH)] and the Να+/Κ+-ΑΤΡase (ouabain) exchangers, in the presence or absence of 
alkalosis, we observed that the inactivation of the Να+/Η+ exchanger leads to the 
complete inhibition of p38 MAPK phosphorylation. However, ouabain seems to partially 
inhibit the p38 MAPK activation induced by the alkaline extracellular pH. Finally, 
MAPKAPK2 and HSP27, a direct and indirect substrate of p38 MAPK respectively, are 
activated during the changes of the extracellular pH, while a moderate increase in the 
HSP70 levels is also observed. These results serve as an indication of the mobilization of 
intracellular protective mechanisms during the stressful conditions studied. 
 
This study was funded by the Special Research Account of the University of Athens 
* Ms Stathopoulou is a recipient of a State Scholarships Foundation fellowship. 
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15784 
 

Στo Μεσογειακό οικοσύστηµα φυτά που είχαν περιγραφεί από τον Θεόφραστο τον 4ο π.Χ. 
αιώνα, κι εξακολουθούν να ανθίζουν στο Αττικό τοπίο µ’ επίδειξη χρωµατικής πανδαισίας στη 
στεφάνη τους, αποτελούν το υλικό της µελέτης µας. Γίνεται µνεία στα είδη Asphodelus 
ramosus, Eruca sativa, Anagallis arvensis, Laurus nobilis, Teucrium fruticans, Rosmarinus 
officinalis, Myrtus communis, τα άνθη των οποίων εµφανίζονται από τον Μάρτιο έως τον 
Απρίλιο. 
Στα εµφανή χαρακτηριστικά των λουλουδιών, τα οποία είναι και τα αναπαραγωγικά όργανα 
των φυτών, περιλαµβάνεται το χρώµα που οφείλεται σε µια σειρά χρωστικών. Οι χρωστικές 
είναι προϊόντα του µεταβολισµού των φυτών. Η έγχρωµη εµφάνιση των ανθικών ιστών 
οφείλεται κυρίως σε δύο κατηγορίες χρωστικών, τα καροτινοειδή (υπεύθυνα για κίτρινα, 
πορτοκαλί, κόκκινα) και τα φλαβονοειδή (υπεύθυνα για κόκκινα, ιώδες, κυανά), οι οποίες 
έχουν µελετηθεί σε καλλιεργούµενα είδη. Η πιο διαδεδοµένη οµάδα από τα φλαβονοειδή 
είναι οι ανθοκυανίνες, υπεύθυνες για κόκκινα, µενεξεδί, ιώδη. Ορισµένα άνθη απορροφούν ή 
αντανακλούν και την υπεριώδη ακτινοβολία του ηλιακού φωτός, η οποία είναι αόρατη 
(σύµφωνα µε την ανθρώπινη εκτίµηση περί χρώµατος). Ο υπεριώδης αόρατος, χρωµατισµός 
των λουλουδιών δίνει -κατά συνέπεια- ένα µήνυµα, αόρατο στο ανθρώπινο µάτι. H ιδιότητα 
αυτή των λουλουδιών οφείλεται σε φλαβόνες και παράγωγα τους (φλαφονόλες), οι οποίες 
θεωρούνται υπεύθυνες για κίτρινα, κόκκινα, bleu. 
 
Η εργασία αυτή χρηµατοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ (Κ.Α. 70/4/5720) και 
υλοποιήθηκε µε τη συµβολή υλικοτεχνικής υποδοµής από τον Τοµέα Ανόργανης 
Χηµείας, του Τµήµατος Χηµείας στο ΕΚΠΑ. 
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Our attempt is to study the flower colour of native plants from the Mediterranean 
ecosystem, which have been described by Theophrastus (4th century BC). These species 
are still growing and blossom in Attica by exhibiting colourful corollas, throughout a year. 
In this study, we are searching the pigments in the petals of the species namely 
Asphodelus ramosus, Eruca sativa, Anagallis arvensis, Laurus nobilis, Teucrium fruticans, 
Rosmarinus officinalis, Myrtus communis, which bloom from March to April. 
The flower is the reproductive structure of the angiosperms and it exhibits a distinct 
phenophase. Colourful corollas give immerse aesthetic pleasure to humans and conscious 
selection for colour varieties among garden plants and horticultural crops has been 
practised for a long period. Flower colour is largely due to the presence of pigments in 
chromoplasts or cell vacuoles of floral tissues; the considerable groups of colouring matter 
in higher plants are the carotenoids and the flavonoids. Carotenoids provide principally 
yellow colours in flower, with some oranges and reds, while flavonoids are responsible for 
most orange, scarlet, crimson, mauve, violet and blue colours, as well as to yellow and 
white; anthocyanins are the most widespread group of pigmented flavonoids in petals. 
Also, UV-absorptive pigments (flavonoles) exist as an invisible, to the human eye, signal. 
  
The work was financially supported by ELKE of the National and Kapodistrian 
University of Athens (70/4/5720). Thanks are due to the laboratory of Inorganic 
Chemistry for help with experimental work. 
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ΓΕΝΙKH ΑΝΑ∆ΙΟΡΓAΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤIΝΗΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡHΝΑ: 
ΜIΑ ΝEΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 
 

Stürzbecher H.-W. ● 

 
 Tumor Biology Group, Institute of Pathology, University Clinic, Lübeck, 160 Ratzeburger 

Allee, D-23538 Lübeck, Germany 
 

∆ιαδοχικές σωµατικές  µεταλλάξεις, λόγω γενετικής αστάθειας ή / και περιβαλλοντικών 
επιδράσεων, σε γονίδια που ρυθµίζουν τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό και τη διαφοροποίηση, 
οδηγούν στην δηµιουργία καρκίνου. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του όγκου, τα 
καρκινικά κύτταρα επιπροσθέτως υπόκεινται σε επιγενετικές αλλαγές όπως η µεθυλίωση του 
DNA, η ακετυλίωση των ιστονών και φαινόµενα αναδιοργάνωσης της χρωµατίνης. 
Πρόσφατα, καρκινικοί καταστολείς, όπως η p53 που εµπλέκεται στην µεταγραφή, την 
επιδιόρθωση και τον ανασυνδυασµό του DNA, συνδέονται λειτουργικά µε την ρύθµιση της 
δοµής της χρωµατίνης σε επίπεδο ρύθµισης της µεταγραφής, επιδιόρθωσης του DNA και 
τροποποιήσεων ιστονών, που σχετίζονται µε τη συµπύκνωση της χρωµατίνης και την πλοειδία.  
Ενδεικτικά, η δέσµευση της p53 in vivo, από ρυθµιστικά σύµπλοκα της µεταγραφής µε  
ενεργότητες τροποποίησης των ιστονών, προτείνει ότι η επιλεκτική τοπική αναδιοργάνωση της 
χρωµατίνης είναι σηµαντική για την δράση της p53 σαν µεταγραφικού παράγοντα. 
Πρόσφατα, ανιχνεύτηκαν τροποποιήσεις στην ακετυλίωση των ιστονών, σε υποκινητές µίας 
σειράς γονιδίων, που ρυθµίζονται µεταγραφικά από την p53, οι οποίες εξαρτώνται από την 
p53. Επιπλέον, η p53 φαίνεται να επάγει γενική χαλάρωση της χρωµατίνης, σε απόκριση 
στην υπεριώδη ακτινοβολία. Το φαινόµενο αυτό επιτρέπει την πρόσβαση και δράση του 
µηχανισµού επιδιόρθωσης των βλαβών του DNA σε ευρεία κλίµακα.  
Περιληπτικά, η εµπλοκή της αναδιοργάνωσης της χρωµατίνης στην ρύθµιση της δράσης της 
p53, αλλά και άλλων καρκινικών καταστολέων, ανοίγει νέους δρόµος στην κατανόηση της 
λειτουργίας τους. 

                                                 
● Προσκεκληµένος οµιλητής 
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It has long been recognised that tumours arise as a result of sequential somatic 
mutations in regulatory genes of cell proliferation and differentiation that occur as a result 
of genetic instability and/or environmental factors. However, during tumour development, 
cancer cells not only accumulate mutations but additionally are subject to epigenetic 
changes such as DNA methylation, histone acetylation, and chromatin remodelling events.  
Recent observations illustrate an intimate functional link between tumour supressors, like 
p53 and chromatin structures associated with i) transcriptional regulation of gene 
expression, ii) with DNA repair, and iii) with histone modifications, which impact upon 
chromosomal condensation and ploidy.  
A number of transcriptional co-activator and co-repressor complexes that bind p53 in vivo 
possess histone-modifying activities suggesting that targeted local chromatin remodelling 
may be important for p53 function as a transcription factor. The mammalian genome is 
prone to bombardment by a multiplicity of genotoxic insults as well as naturally occurring 
errors that need to be repaired. Efficient detection and repair of these lesions requires 
chromatin relaxation. p53 induces global chromatin relaxation in response to UV-
irradiation. This allows access of the repair machinery to the DNA lesions for global 
genomic repair.  
In summary, chromatin remodelling plays a crucial role in the function not only of p53 but 
also of a variety of other tumour suppressor proteins and that this extends beyond their 
roles as for example transcription factors.  
 

                                                 
● Invited speaker 
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Ο ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΜΙΜΗΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΟΓΛΥΚΑΝΗΣ  RGTA 
D120 ∆ΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΥΞΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ VEGF ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ 
 

Σφυρή Π.1, Παπαδηµητρόπουλος Α.1, Παναγοπούλου Π.1, Courty J.2 

και Π. Κατσώρης1. 
 

1Εργαστήριο Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστηµίου Πατρών. 
2Laboratoire de Recherche sur la Croisssance Cellulaire, la Réparation et la Régénération 

Tissulaires, CNRS UMR 7149, Université Paris XII, France. 

 
Οι γλυκοζάµινογλυκάνες (GAGs) λειτουργούν ως ρυθµιστές κυτταρικών λειτουργιών, έχοντας 
κεντρικό ρόλο στη βιοδιαθεσιµότητα αυξητικών παραγόντων που έχουν υψηλή συγγένεια µε 
την ηπαρίνη. Η ρύθµιση των GAGs και των αγγειογενετικών κυτταροκινών όπως ο αυξητικός 
παράγοντας του ενδοθηλίου (VEGF) είναι βασικής σηµασίας στην επούλωση τραυµάτων, 
όπου η αγγειογένεση έχει κυρίαρχο ρόλο. Ο πολλαπλασιασµός, η µετανάστευση και 
διαφοροποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων κατά την επούλωση πληγών, εξαρτάται από τα 
κύτταρα, τις κυτταροκίνες και τη συγκρότηση της εξωκυττάριας ύλης. 
Συνθέσαµε ένα πολυµερές µε βάση τη δεξτράνη -που ονοµάσαµε RGTA D120- και 
µελετήσαµε τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να τροποποιεί τη βιολογική δράση του VEGF. 
Βρέθηκε ότι το D120 προσδένεται στον VEGF165 και αυξάνει τη συγγένειά του για τους 
υποδοχείς του  VEGFR-1 και VEGFR-2. Επίσης επάγει τον από τον VEGF επαγώµενο 
πολλαπλασιασµό και µετανάστευση ενδοθηλιακών κυττάρων. Τέλος, ο D120 εµφανίζει 
δοσοεξαρτώµενη επαγωγή της αγγειογένεσης τόσο στο σύστηµα της χοριολλαντοειδικής 
µεµβράνης εµβρύου όρνιθας, όσο και στο σύστηµα εµφυτεύµατος matrigel σε ποντίκι. Η 
µελέτη αυτή δείχνει ότι η αγγειογενετική δράση του RGTA D120 µπορεί –τουλάχιστον εν 
µέρει- να οφείλεται στην αλληλεπίδρασή του µε τον VEGF165, τροποποίηση της 
αλληλεπίδρασης VEGF165-VEGFR και επαγωγή της βιολογικής του δράσης. 
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A SYNTHETIC GLYCOSAMINOGLYCAN MIMETIC, RGTA D120, 
BINDS VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR AND 

ENHANCES ANGIOGENESIS 
 

Sfiri P.1, Papadimitropoulos Α.1, Panagopoulou P.1, Courty J.2 and Katsoris P.1 
 

1Laboratory of Biology, Department of Biology, University of Patras. 
2Laboratoire de Recherche sur la Croisssance Cellulaire, la Réparation et la Régénération 

Tissulaires, CNRS UMR 7149, Université Paris XII, France. 

 
Glycosaminoglycans (GAGs) function as regulators of cellular events, playing a key role in 
the bioavailability of heparin binding growth factors. The cooperative regulation of GAGs 
and potent angiogenic cytokines such as vascular endothelial growth factor (VEGF), seems 
to be essential during wound repair, in which angiogenesis plays key role. Proliferation, 
migration and differentiation of endothelial cells during wound repair are dependent on 
cells and cytokines and also on the organization and the quality of ECM components. 
By grafting on a dextran backbone, define level of carboxylate and sulfate groups, we 
developed a synthetic polymer called RGTA D120 (for ReGeneraTing Agents) and studied 
the mechanisms by which D120 could modulate the biological activities of VEGF. We 
found that D120 binds to VEGF165 with high affinity and potentiate its affinity to VEGFR-1 
and VEGFR-2. In addition, D120 potentiates the VEGF-mediated endothelial cells 
proliferation and migration. Finally, D120 demonstrated a dose-response effect on 
angiogenesis in the chicken embryo chorioallantoic membrane assay and matrigel plug 
assay in mice. This study shows that the angiogenic activity of D120 may be attributable, 
at least in part, to interaction with VEGF165, modulation of VEGF165-VEGFR interaction and 
stimulation of its biological activity. 
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Η ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ GnSAF ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ IIIB ΤΗΣ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ 
ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΜΑΤΙΣΜΑΤΟΣ   

 
Ταβουλάρη Σ., Σεφεριάδης Κ., και Ε. Φριλίγγος 

 
Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Ιατρική Σχολή, Ιωάννινα 45110 

 
Η δραστικότητα άµβλυνσης του κύµατος των γοναδοτροφινών (GnSAF) αναφέρεται σε έναν 
µερικώς ταυτοποιηµένο ωοθηκικό παράγοντα που αναστέλλει την απόκριση της υπόφυσης 
στην GnRH, οδηγώντας σε άµβλυνση του περιωορρηκτικού κύµατος της LH. Εδείχθη, 
πρόσφατα, στο εργαστήριό µας, ότι ένα πεπτίδιο που αντιστοιχεί στον υποτοµέα ΙΙΙΒ της 
ανθρώπινης αλβουµίνης ορού (HSA) εµφανίζει δραστικότητα GnSAF. Το πεπτίδιο αυτό 
µπορεί να αποµονωθεί από ανθρώπινο ωοθυλακικό υγρό (hFF) αλλά και να παραχθεί σε 
ανασυνδυασµένη µορφή από καλλιέργειες του ζυµοµύκητα Pichia pastoris. 
Άλλοι τοµείς ή υποτοµείς της HSA καθώς και ένα οµόλογο της οικογένειας των αλβουµινών, 
η α-εµβρυοπρωτεΐνη, ευρέθη ότι δεν εµφανίζουν δραστικότητα GnSAF. Τα ευρήµατα 
υποδεικνύουν ότι η ιδιότητα GnSAF του τοµέα IIIB παραµένει κρυπτική στο περιβάλλον του 
πλήρους µορίου ή µεγαλύτερων τοµέων της HSA που περιλαµβάνουν την ενεργό δοµή και 
απελευθερώνεται µόνον όταν η αλληλουχία του IIIB ευρεθεί αποµονωµένη. 
Μία διαφορετική µορφή του τοµέα ΙΙΙΒ ανευρίσκεται στην ηλεκτρονική βιβλιογραφία ως 
προϊόν εναλλακτικού µατίσµατος της HSA που έχει κατατεθεί στην τράπεζα δεδοµένων 
EASED (RZPD κλώνος ICRFc100D12145Q3, http://image.llnl.gov/image/html). Η αλληλουχία 
του εναλλακτικού κλώνου, που αντιστοιχεί στα κατάλοιπα 1-23^483-585 της HSA, 
εκφράσθηκε ως ανασυνδυασµένο πολυπεπτίδιο στο σύστηµα του P. pastoris και εδείχθη ότι 
έχει δραστικότητα GnSAF παρόµοια µε αυτήν του IIIB (490-585). Το εύρηµα υποδηλώνει ότι 
η δραστικότητα GnSAF που εµπεριέχεται στον C-τελικό τοµέα της HSA θα µπορούσε να 
αποτελεί προϊόν µιας φυσιολογικής διεργασίας εναλλακτικού µατίσµατος.  
 
 
Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα «Ηράκλειτος» του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας µέσω του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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 THE GnSAF ACTIVITY OF ALBUMIN DOMAIN IIIB IS A PUTATIVE 
RESULT OF ALTERNATIVE SPLICING 

 
Tavoulari S., Seferiadis K., and S. Frillingos 

 
Laboratory of Biological Chemistry, University of Ioannina Medical School, Ioannina 45110 

 
Gonadotrophin surge attenuating factor (GnSAF) is an incompletely identified ovarian 
factor(s) that reduces pituitary responsiveness to GnRH, leading to attenuation of pre-
ovulatory LH surge. We have recently shown that a GnSAF-bioactive peptide 
corresponding to domain IIIB of human serum albumin (HSA) can be both isolated from 
human follicular fluid and produced in recombinant form from the expression-secretion 
system of the yeast Pichia pastoris. 
Furthermore, domains or subdomains of HSA other than IIIB and another homolog of the 
albumin family (alpha-fetoprotein) were found to be inactive in the GnSAF bioassay, 
implying that the GnSAF property of domain IIIB remains cryptic in the context of larger 
domains (III) or the entire HSA molecule and is only expressed when the molecule is freed 
from the non-IIIB moiety. 
In the process of our work, we found in the electronic literature an alternative version of 
domain IIIB; this version is predicted to include the entire sequence of IIIB and derive from 
an alternatively spliced HSA transcript (residues 1-23^483-585), as deposited in the 
EASED database (RZPD clone ICRFc100D12145Q3, I.M.A.G.E. cDNA clone collection, 
http://image.llnl.gov/image/html). We subcloned and expressed this IIIB-inclusive 
polypeptide in recombinant secreted form in P. pastoris and recombinant yeast 
supernatants were tested and found to be active in the GnSAF bioassay. This result raises 
the possibility that the physiologically relevant functional form of IIIB may be a product of 
alternative splicing of HSA.       
 
 
This research was funded by the program "Heraklitos" of the Operational Program for 
Education and Initial Vocational Training of the Hellenic Ministry of Education under 
the 3rd Community Support Framework and the European Social Fund. 
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∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΜΡ-9 ΩΣ α-ΣΕΚΡΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΡ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 
Ταλαµάγκας Α.1 Ευθυµιόπουλος Σ2. Τσιλιµπάρη Ε.1 Τζίνια Α.1# 

 
1Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ “∆ηµόκριτος”, 153 10 Αγ. Παρασκευή, Αθήνα. 
2 Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστηµιούπολη, Αθήνα15781 

# e-mail: atzin@bio.demokritos.gr 
 
Η πρόδροµη πρωτεΐνη του αµυλοειδούς (ΑΡΡ), είναι µία διαµεµβρανική πρωτεΐνη του τύπου Ι, 
η οποία εκφράζεται από όλους σχεδόν τους τύπους κυττάρων. Από την αποικοδόµηση της 
ΑΡΡ προκύπτει το αµυλοειδές πεπτίδιο Αβ το οποίο αποτελεί το κύριο πρωτεϊνικό συστατικό 
των αµυλοειδικών πλακών οι οποίες σχηµατίζονται στον εγκέφαλο ασθενών µε Alzheimer. 
Την ΑΡΡ αποικοδοµούν ένζυµα της οικογένειας των σεκρετασών (α-, β-και γ-σεκρετάσες). Οι 
α-σεκρετάσες πρωτεολύουν την ΑΡΡ εντός της αλληλουχίας του Αβ πεπτιδίου µην 
επιτρέποντας τον σχηµατισµό του (µη αµυλοειδογενής αποικοδόµηση) και ελευθερώνοντας 
ένα διαλυτό τµήµα της ΑΡΡ το (sAPPa) µε µοριακό βάρος 105-125 kDa. Αντίθετα από την 
σύγχρονη δράση β- και γ-σεκρετασών προκύπτει το αµυλοειδές Αβ η συσσώρευση του 
οποίου σχηµατίζει τις γεροντικές πλάκες. 
Λόγω της σηµαντικότητας του ρόλου τους στην παραγωγή Αβ πεπτιδίου, οι σεκρετάσες 
µελετώνται εκτενώς. Πρόσφατες αναφορές υποδεικνύουν ότι αρκετές πρωτεάσες µεταξύ των 
οποίων και µεταλλοπρωτεάσες πιθανόν να έχουν δράση σεκρετασών. 
Σε πρόσφατες µελέτες µας παρατηρήσαµε ότι η παρουσία του Αβ πεπτιδίου σε καλλιέργειες 
νευροβλαστικών κυττάρων SK-N-SH (πειραµατικές συνθήκες Alzheimer), αυξάνει δραµατικά 
την έκκριση της κολλαγονάσης Β (ΜΜΡ-9). Αξίζει να σηµειωθεί ότι αυξηµένα επίπεδα της 
ΜΜΡ-9 έχουν βρεθεί και σε τοµές εγκεφάλου ασθενών µε Alzheimer. Για το λόγο αυτό 
θελήσαµε να µελετήσουµε αν η κολλαγονάση Β εµπλέκεται στο µεταβολισµό της ΑΡΡ µε 
πιθανή δράση σεκρετάσης. Ανθρώπινα εµβρυϊκά νεφρικά κύτταρα, µετασχηµατισµένα µε το 
cDNA της ΑΡΡ ώστε να την εκφράζουν σταθερά, επιµολύνθηκαν µε το cDNA της ΜΜΡ-9. 
Η υπερέκφραση της ΜΜΡ-9 είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση του διαλυτού θραύσµατος 
sAPPa που προέρχεται από την αποικοδόµηση της ΑΡΡ από την δράση α-σεκρετάσης. Η 
ανίχνευση έγινε µε ανοσοαποτύπωση. Παρουσία µάλιστα του φορβολικού εστέρα ΡΜΑ 
(ενισχυτή της δράσης των PKC οι οποίες ρυθµίζουν την δραστικότητα των α-σεκρετασών), τα 
επίπεδα του θραύσµατος sAPPa αυξήθηκαν κατά 2.5 φορές. Επιπλέον, όταν στην καλλιέργεια 
των µετασχηµατισµένων κυττάρων (ΗΕΚ-293/ΑΡΡ-695) προστέθηκε αποµονωµένη και 
ενεργοποιηµένη µε ΑΡΜΑ ΜΜΡ-9, η αύξηση των επιπέδων του θραύσµατος sAPPa 
υπερδιπλασιάστηκε, ενώ µειώθηκε παρουσία αναστολέα της ΜΜΡ-9. Τέλος, µε 
ανοσοκατακρήµνιση και ανοσοφθορισµό δείχθηκε η αλληλεπίδραση µεταξύ της ΑΡΡ και της 
ΜΜΡ-9. Τα ανωτέρω αποτελέσµατα παρέχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η ΜΜΡ-9 έχει δράση α-
σεκρετάσης και συνεντοπίζεται µε την ΑΡΡ στη επιφάνεια των κυττάρων. 
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MATRIX METALLOPROTEINASE B (MMP-9) POSSESSES 
α-SECRETASE-LIKE ACTIVITY AND ASSOCIATES WITH  

APP ON CELL SURFACE 
 

Talamagas A.A1, Efthimiopoulos S2, Tsililibary E.C1, Tzinia K.A1# 

 
1Institute of Biology, National Center for Scientific Research “Demokritos”, Agia Paraskevi, 

15310 Athens Greece 
2Biology Department, Athens University, Panepistimioupolis, Athens 15781, Greece 

# e-mail: atzin@bio.demokritos.gr 
 

The amyloid precursor protein (APP) is a type I transmembrane glycoprotein constitutively 
expressed by many types of mammalian cells. APP is the precursor of the amyloid β 
peptide (Αβ), the principal proteinaceous component of amyloid plaques in brains of 
Alzheimer disease patients. A major route of APP processing is by α- β- and γ- secretases. 
Cleavage by α-secretases within the sequence of Αβ release a soluble N-terminal APP 
fragment (sAPPa) of 105-125 kDa into the extracellular medium. Due to the fact that this 
pathway does not produce intact Αβ, it is nonamyloidogenic and cannot lead to 
Alzheimer’s disease pathology. Cleavage by β- and γ- secretases at the N- and C-terminal 
ends of the Αβ sequence generates the Aβ peptide, which can subsequently be secreted 
from cells Over-production of intact Αβ peptide forms fibrils that aggregate and form 
deposits comprising the core of senile plaques. 
Because of their role in the production of Aβ, the APP secretases have been under intense 
investigation. Several studies have suggested that proteases, especially metalloproteases, 
with a putative action in amyloid precursor protein (APP) processing, play a role in 
Alzheimer disease. 
We have recently observed that in the presence of Ab peptide, MMP-9 of human 
neuroblastoma cells SK-N-SH increases dramatically, increased levels of MMP-9 have 
been detected in the human hippocampus of AD-affected patients, we have therefore 
attempted to examine the putative secretase activity of matrix metalloproteinae B 
(MMP-9). HEK-293 cells constantly expressing APP695 were transiently transfected with 
the cDNA for pro-MMP-9. Over expression of MMP-9 increased the amount of sAPPα, an 
α-secretase cleavage product detected by immunobloting (proteolytic cleavage of APP by 
a putative α-secretase within the Αβ sequence precludes the formation of the 
amyloidogenic peptides and leads to the release of soluble sAPPα into the medium). 
Moreover, the processing of APP by MMP-9 in the presence of phorbol ester (PMA), 
known to enhance the activity of PKC, which modulates the activity of α-secretases, 
revealed the increase by 2.5x of sAPPa. Additionally, when purified/APMA activated MMP-
9 was added to ΗΕΚ-293/ΑΡΡ-695 cell culture a 5-fold increase of the sAPPa levels was 
observed. This increase was inhibited by SB3CT a well-known inhibitor of MMP-9. Finally, 
by immunoprecipitation and immunofluoresence an association between MMP-9 and 
APP695 was observed. Our results provide evidence that MMP-9 has an α-secretase-like 
activity and associates with APP on cell surface. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΟΧΕΑ ΤΗΣ 
CRH ΤΥΠΟΥ-1α 

 
Τέλη Θ., Hillhouse E.W., ∆.Κ Γραµµατόπουλος. 

 
Sir Quinton Hazell Molecular Medicine Research Centre, Department of Biological 
Sciences, The University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, United 

Kingdom. 
 

H CRH είναι µια ορµóνη η οποία παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο σε ερεθίσµατα στρές, 
συντονίζοντας αποκρίσεις του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, ενδοκρινείς, ανοσολογικές και 
αποκρίσεις συµπεριφοράς και προσδένεται σε δύο ειδικούς τύπους υποδοχέων, οι οποίοι 
συζευγνύονται µε G πρωτεΐνες  (GPCR), τον CRHR1 και τον CRHR2. Στη συγκεκριµένη 
εργασία µελετήθηκαν οι πιθανοί µηχανισµοί που εµπλέκονται στη µείωση των σηµατοδοτικών 
αποκρίσεων που ξεκινούν από την CRH, µέσω του υποδοχέα CRHR1α σε ΗΕΚ293 κύτταρα 
που εκφράζουν µόνιµα τον υποδοχέα. Αποδείχτηκε ότι ο υποδοχέας αυτός υφίσταται ταχεία 
οµόλογη απευαισθητοποίηση, και η παρατηρούµενη µείωση του cAMP σχετίστηκε µε την 
απευαισθητοποίηση του υποδοχέα και έτσι πραγµατοποιήθηκαν επιπλέον µελέτες στην 
κινητική της απευαισθητοποίησης και στα λειτουργικά µόρια που συµµετέχουν σε αυτή την 
απόκριση. Σε αυτό το σύστηµα ο υποδοχέας CRHR1α φωσφορυλιώνεται µετά από επίδραση 
αγωνιστή και αυτή η φωσφορυλίωση µειώθηκε σηµαντικά µε την παρεµπόδιση της δράσης 
των GRK. Επιπλέον, τα δεδοµένα που παρουσιάζονται υποστηρίζουν ότι η οµόλογη 
απευαισθητοποίηση του CRHR1α εξαρτάται από τη δράση εξειδικευµένων ενδογενών GRK 
(συγκεκριµένα των GRK3 και GRK6) και εξετάστηκε η κινητική όλων των ενδογενών κινασών, 
στα διαφορετικά µεµβρανικά και κυτταροπλασµατικά µέρη, µετά από επίδραση αγωνιστή. 
∆είχθηκε επίσης, ότι µετά από επίδραση αγωνιστή, η GRK3 µετανάστευε στις µεµβράνες και 
αυτή η µετανάστευση γινόταν µε τη µεσολάβηση των Gβγ υποµονάδων. Επιπρόσθετα 
παρατηρήθηκε ότι για την προκαλούµενη από αγωνιστή απευαισθητοποίηση του υποδοχέα 
ήταν απαραίτητη η πρόσδεση αρρεστίνης, πιθανόν µετά από φωσφορυλίωση του υποδοχέα 
από τις GRK.  
Η οµόλογη απευαισθητοποίηση µειώθηκε σηµαντικά όταν µεταλλάχθηκε η  θρεονίνη στη 
θέση 399, η οποία εντοπίζεται σε µία Ser/Thr συστοιχία στο καρβοξυτελικό άκρο του 
υποδοχέα. Συµπερασµατικά καταλήγουµε ότι η οµόλογη απευαισθητοποίηση  του CRHR1α 
περιλαµβάνει τη συντονισµένη δράση των GRK ισοµορφών, των Gβγ υποµονάδων και της 
αρρεστίνης, υπογραµµίζοντας συνάµα τη µεγάλη σηµασία της καρβοξυτελικής ουράς του 
υποδοχέα για το συντονισµό των σηµατοδοτικών αποκρίσεων. 
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INVESTIGATION OF THE CORTICOTROPHIN-RELEASING 
HORMONE RECEPTOR TYPE 1α DESENSITISATION 

 
Teli T., Hillhouse E.W., D.K. Grammatopoulos 

 
Sir Quinton Hazell Molecular Medicine Research Centre, Department of Biological 
Sciences, The University of Warwick, Gibbet Hill Road, Coventry CV4 7AL, United 

Kingdom. 
 
CRH plays a major role in coordinating the behavioral, endocrine, autonomic and immune 
responses to stressful stimuli, and its actions are mediated by two specific types of 
GPCRs, namely CRHR1 and CRHR2. In the present study the potential mechanisms 
involved in the attenuation of CRH signaling response of the CRHR1α were investigated. 
We investigated the desensitization of recombinant CRH-R1alpha stably overexpressed in 
human embryonic kidney (HEK) 293 cells. CRH-R1-mediated adenylyl cyclase activation 
was susceptible to homologous desensitization induced by pretreatment with high 
concentrations of CRH. Time course studies showed half-maximal desensitization 
occurring after approximately 40 min of pretreatment and full recovery of CRH-R1alpha 
functional response within 2 h of removal of CRH pretreatment. In HEK 293 cells, 
desensitization of CRH-R1alpha was associated with receptor phosphorylation and 
subsequent endocytosis. To analyze the mechanism leading to CRH-R1alpha 
desensitization, we overexpressed a truncated beta-arrestin (319-418) and performed 
coimmunoprecipitation and G protein-coupled receptor kinase (GRK) translocation 
studies. We found that GRK3 and GRK6 are the main isoforms that interact with CRH-
R1alpha, and that recruitment of GRK3 requires Gbetagamma-subunits as well as beta-
arrestin. Site-directed mutagenesis of Ser and Thr residues in the CRH-R1alpha C 
terminus, identified Thr399 as important for GRK-induced receptor phosphorylation and 
desensitization. We conclude that homologous desensitization of CRH-R1alpha involves 
the coordinated action of multiple GRK isoforms, Gbeta gamma dimers and beta-arrestin. 
Based on our identification of key amino acid(s) for GRK-dependent phosphorylation, we 
demonstrate the importance of the CRH-R1alpha carboxyl tail for regulation of receptor 
activity. 
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ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ 
 

Τριανταφυλλίδης Α.1, Αλεξανδρή Π. 1, Ανδρεάκου Ε. 1, Λάππα Μ. 1, Χατζηνίκος Ε. 3, 
Μάνιος Ν. 3, Παπαγεωργίου Ν. 2 και Τριανταφυλλίδης Κ. 1* 

 
1Τµήµα Βιολογίας, 2Τµήµα ∆ασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη. 3∆΄ Κυνηγετική Οµοσπονδία Στερεάς 
Ελλάδας, Φωκίωνος 8 & Ερµού, 10563, Αθήνα * Τηλ: 2310998309, Fax: 2310998374,  

e-mail: triant@bio.auth.gr  
 
Το γένος Alectoris στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από δύο είδη: α) την ορεινή πέρδικα A. 
graeca, η οποία εξαπλώνεται κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα και αποτελεί ιδιαίτερα 
δηµοφιλές θήραµα (γεγονός που πιθανότατα ευθύνεται για τη µείωση των πληθυσµών της τα 
τελευταία χρόνια) και, β) τη νησιωτική πέρδικα A. chukar, η οποία απαντά στα νησιά του 
Αιγαίου, την Κρήτη, τη Θράκη και την Κύπρο, εκτρέφεται σε ευρεία κλίµακα και 
απελευθερώνεται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια έχει απαγορευθεί η 
απελευθέρωση της A. chukar σε περιοχές που βρίσκονται εκτός των φυσικών βιοτόπων της. 
Στα πλαίσια του δεύτερου χρόνου προγράµµατος της ∆΄ Κυνηγετικής Οµοσπονδίας η µελέτη 
συνεχίζεται µε τη χρήση µοριακών DNA τεχνικών ώστε να εκτιµηθεί: i)  η γενετική δοµή και 
ο βαθµός της γενετικής ποικιλότητας των φυσικών πληθυσµών των δύο ειδών και ii) η 
ύπαρξη υβριδισµών και η κατανοµή τους στους φυσικούς πληθυσµούς. Για το λόγο αυτό 
αυξήθηκε το δειγµατοληπτικό µέγεθος συλλέγοντας δείγµατα από διάφορες περιοχές της 
νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς επίσης και από τη Σερβία, την 
ΠΓ∆Μ και την Ισπανία. Η ταυτοποίηση και η διάκριση των δύο ειδών επιτεύχθηκε µε την 
τεχνική του Πολυµορφισµού του Μήκους Τµηµάτων εκ Περιορισµού (RFLP) 
χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες ενδονουκλεάσες περιορισµού σε δύο περιοχές του 
µιτοχονδριακού DNA (κυτόχρωµα b και βρόχος εκτόπισης) που ενισχύθηκαν µε την τεχνική 
της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυµεράσης (PCR). Ταυτόχρονα, µε την ανάλυση του 
πολυµορφισµού τριών περιοχών του µικροδορυφορικού DNA, εκτιµήθηκαν παράµετροι όπως 
οι συχνότητες των αλληλοµόρφων, ο βαθµός ετεροζυγωτίας και η απόκλιση από το ισοζύγιο 
Hardy-Weinberg. Απώτερος σκοπός παραµένει η ανάπτυξη ενός ορθολογιστικού σχεδίου 
διαχείρισης της ορεινής και νησιωτικής πέρδικας, βασισµένο σε αξιόπιστα γενετικά δεδοµένα.    
 
 
Το πρόγραµµα υποστηρίχθηκε από την 4η Κυνηγετική Οµοσπονδία Στερεάς Ελλάδας 
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GENETIC IDENTIFICATION OF THE GREEK PARTRIDGE 
 

Triantafyllidis A.1, Alexandri P.1, Andreakou E.1, Lappa M.1., Hatzinikos E.3, Manios 
N.3, Papageorgiou N.2 & Triantaphyllidis C.1 

 
1School of Biology & 2School of Forestry and Natural Environment, AUTH, 54124, 

Thessaloniki, Macedonia, Greece 34th Hunting Federation of Sterea Ellada,  
Fokionos 8 & Ermou, 10563, Athens, Greece 

*Tel: 2310998309, Fax: 2310998374, e-mail: triant@bio.auth.gr 
 

The genus Alectoris is represented in Greece by two species: a) A. graeca (distributed 
mainly in continental Greece), a favourite hunting game leading to population declining in 
the past years, and b) A. chukar (distributed mainly in the Greek islands, as well as in 
Thrace and Cyprus), which is widely cultured and released all over Greece. Recently, 
releases of A. chukar have been legally restricted only to its natural habitats. During the 
2nd year of a project funded by the 4th Hunting Federation of Sterea Ellada the study is 
continued using molecular DNA techniques in order to evaluate: i) the genetic structure 
and variability of natural populations of both species and ii) the possible presence of 
hybrids between the two species. Samples of both species have been collected from many 
geographical regions around continental Greece, Greek Islands, Cyprus, FYROM, Serbia-
Montenegro and Spain. The two species have been successfully discriminated with the 
analysis of Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) using specific restriction 
enzymes in two mitochondrial DNA regions (D-loop and cytochrome b) amplified by the 
Polymerase Chain Reaction (PCR). Furthermore, the analysis of three polymorphic 
microsatellite loci, revealed possible hybrids. Additionally, allelic frequencies, degrees of 
heterozygosity and the deviation of the Hardy-Weinberg equilibrium have been estimated. 
More microsatellite loci will be analysed in the future aiming to establish an appropriate 
management policy for the two Alectoris species, based on reliable genetic data.   
 
 
This study was financed by the 4th Hunting Federation of Sterea Ellada. 
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ΥΠΑΡΧΕΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙ∆ΙΩΝ Bag ΚΑΙ Bim 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΗΘΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΠΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ; 
 

Τσιαντή Π. 1, Θάνος Α.1, Παπαζαφείρη Π.2, Στραβοπόδης ∆.2, Πανοτοπούλου Ε.1, 
Μαργαρίτης Λ.Χ.2 

 

1Α.Ο.Ν.Α " Άγιος Σάββας", 2Πανεπιστήµιο Αθηνών-Τµήµα Βιολογίας 
 

Η απόπτωση φαίνεται να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην καλοήθη υπερπλασία του 
προστάτη (ΚΥΠ) και στον προστατικό καρκίνο (PCa). ∆ιερευνήθηκε η έκφραση δύο γονιδίων,  
του Bag που αναστέλλει την απόπτωση και του Bim που την επάγει σε δείγµατα ιστών 21 
ασθενών µε κλινικά εντοπισµένο καρκίνο, που υποβλήθηκαν σε ριζική προστατεκτοµή και 23 
ασθενών µε ΚΥΠ, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε διουρηθρική προστατεκτοµή. Αποµονώθηκε 
RNA το οποίο εξετάστηκε µε RT-PCR και mPCR µε τη χρήση κατάλληλων εκκινητών. 
Έκφραση του γονιδίου Bag βρέθηκε σε ποσοστό 26,1% στην ΚΥΠ και σε 47,6% στον 
καρκίνο του προστάτη, ενώ του γονιδίου Bim σε ποσοστά 13,5% και 33,3% στην ΚΥΠ και τον 
PCa αντίστοιχα. Οι παρατηρούµενες διαφορές στην έκφραση των υπό µελέτη γονιδίων 
δείχνουν πιθανόν ένα διαφορετικό ρόλο για τα δύο αυτά γονίδια στις καλοήθεις και 
κακοήθεις παθήσεις του προστάτη. Περαιτέρω µελέτες είναι απαραίτητες για την διευκρίνηση 
του ρόλου τους και την πιθανή κλινική τους σηµασία στις προστατικές παθήσεις. 

 
IS THERE ANY DIFFERENCE IN THE EXPRESSION OF Bag AND Bim 
IN BENIGN PROSTATIC HYPERPLASIA AND PROSTATE CANCER? 

 
Tsianti P.1,Thanos A.1, Papazafiri P.2, Stravopodis D.2, Panotopoulou   E.1,  

Margaritis L. X.2 
1Anticancer-Oncologic Hospital of Athens (Saint Savvas). 2University of Athens-

Department of Biology 
 
Apoptosis plays an important role in the development of prostatic hyperplasia (BPH) and 
prostate cancer (PCa). We investigated the expression of two genes, Bag that blocks and 
Bim that promotes apoptosis in tissue samples from 21 patients with clinically localized 
PCa treated with radical prostatectomy and 23 patients with BPH who underwent TURP. 
The expression of Bag and Bim was examined by RT-PCR and m-PCR using specific 
primers. Bag was expressed in 26,1% of BPH and in 47,6% of PCa, while Bim was found in 
13,5% and 33,3% of BPH and PCa, respectively. The difference in the expression of Bag 
and Bim probably indicates a different role of the above genes in benign and malignant 
prostatic cases. However, further studies are required in order to validate the role and the 
potential clinical significance of those two genes in prostatic diseases.      
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∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ 

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ ΣΕ CD ΚΑΙ DVD 

 
Οι εφαρµογές των πολυµέσων έχουν χρησιµοποιηθεί εδώ και 
πολλά χρόνια στα συνέδρια της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών 
Επιστηµών και περιλαµβάνουν την καταγραφή όλων σχεδόν των 
δραστηριοτήτων (προσφωνήσεις, διαλέξεις, ανακοινώσεις, 
στρογγυλές τράπεζες, κλπ.).  
 

Βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσουµε τους 
ενδιαφερόµενους, ότι υπάρχουν ήδη διαθέσιµα σε DVD οι 
παρουσιάσεις των συνεδρίων 2002 (Ερέτρια), 2003 (Λέσβος) 
και 2004 (Βόλος), καθώς και σε CD τα Πρακτικά των συνεδρίων 
1999-2003. 
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ CHROOCOCCUS 109 (CHROOCOCALES, 
CYANOBACTERIA) ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ 

 
Τσιγκιόζογλου Φ., Γκέλης Σ., Μουστάκα-Γούνη Μ. και Λαναράς Θ.* 

 
Τοµέας Βοτανικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 109, 541 24, 

Θεσσαλονίκη (*email: lanaras@pp-mail.bio.auth.gr) 
 
ΜΜελετήθηκε η επίδραση της θερµοκρασίας στην αύξηση του στελέχους Chroococcus 109 
που αποµονώθηκε από τη λίµνη Μικρή Πρέσπα. Kαλλιέργειες δέσµης του στελέχους 
επωάστηκαν σε φωτεινή ένταση 10 µmol m-2 s-1 στους 10, 20 και 30οC  για 21 ηµέρες. 
Μετρήθηκε το pΗ του θρεπτικού µέσου, η βιοµάζα (ξηρό βάρος), η συγκέντρωση της 
χλωροφύλλης α, ο αριθµός κυττάρων ανά όγκο και οι διαστάσεις των κυττάρων σε δείγµατα 
που λαµβάνονταν από τις καλλιέργειες ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και υπολογίστηκε ο 
βιοόγκος. Βρέθηκε ότι: α) όλες οι παράµετροι παρουσίασαν µέγιστη τιµή στους 10οC την 12η 
ηµέρα επώασης, ενώ στους 20 και 30οC την 21η ηµέρα επώασης, β) ο µέγιστος σχετικός 
ρυθµός αύξησης (µmax) των καλλιεργειών ήταν 0,096, 0,123 ή 0,037 d-1 στους 10οC, 0,135, 
0,302 ή 0,291 d-1στους 20οC και 0,17, 0,219 ή 0,216 d-1 στους 30οC, µε βάση το ξηρό βάρος, 
τη συγκέντρωση της χλωροφύλλης α ή τον βιοόγκο, αντίστοιχα. Όλα τα δυνατά ζεύγη των 
παραµέτρων που µετρήθηκαν ή υπολογίστηκαν παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική γραµµική 
συσχέτιση (p<0,01, n=8) στους 20 και 30οC, εκτός από το ζεύγος συγκέντρωσης 
χλωροφύλλης α και pΗ στους 30οC. Στους 10οC στατιστικά σηµαντική γραµµική συσχέτιση 
(p<0,01, n=8) εµφάνισαν το ξηρό βάρος µε την συγκέντρωση της χλωροφύλλης α, καθώς 
και το ξηρό βάρος µε το pΗ. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι η αύξηση του στελέχους 
Chroococcus 109 είναι βέλτιστη µεταξύ 20-30οC, θερµοκρασίες που παρατηρούνται καθ’ όλη 
τη διάρκεια της θερµής περιόδου του έτους σε υδάτινα συστήµατα της Ελλάδας.  
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ΤHE EFFECT OF TEMPERATURE ON GROWTH OF THE 
CHROOCOCCUS 109 STRAIN (CHROOCOCALES, 

CYANOBACTERIA) FROM LAKE MIKRI PRESPA 
 

Tsigkiozoglou F., Gkelis S., Moustaka-Gouni M. and Lanaras T.* 
 

Department of Botany, Aristotle University of Thessaloniki, P.O. Box 109, 541 24, 
Thessaloniki, Greece (*email: lanaras@pp-mail.bio.auth.gr) 

 
Τhe effect of temperature on the growth of the Chroococcus 109 strain isolated from lake 
Mikri Prespa, Greece was studied. Batch cultures of the strain were incubated at 10, 20 
and 30oC under a light intensity of 10 µmol m-2 s-1 for 21 days. The pH of the cultures’ 
growth medium, the biomass (dry weight) and the chlorophyll α concentration were 
determined in samples that were taken from the cultures at regular intervals. Moreover, 
the cell number per volume and the cell dimensions were measured and the biovolume 
was calculated. It was found that (i) the maximum values of the parameters examined 
were attained on the 12th day of incubation at 10oC and on the 21st day of incubation at 20 
and 30οC respectively, (ii) the maximum specific growth rate (µmax) was 0.096, 0.123 or 
0.037 d-1 at 10οC, 0.135, 0.302 or 0.291 d-1 at 20οC and 0.17, 0.219 or 0.216 d-1 at 30οC as 
calculated on dry weight, chlorophyll α concentration or biovolume basis, respectively. A 
significant linear relationship (p<0.01, n=8) was found for all the possible pairs of the 
parameters examined at 20 and 30oC, apart from chlorophyll α concentration and pΗ at 
30οC. At 10oC significant correlation (p<0.01, n=8) was obtained only between dry weight 
and chlorophyll α concentration and between dry weight and pΗ. The results of this study 
indicate that the optimum growth of the Chroococcus 109 strain is between 20-30oC. Such 
temperatures are observed during the warm period of the year in Greek freshwaters.   
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ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 

 
Τσίκληρας A., E. Αντωνοπούλου & Κ.Ι. Στεργίου 

 
Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 

134, 541 24, Θεσσαλονίκη. Email: kstergio@bio.auth.gr 
 

Οι αναπαραγωγικές στρατηγικές των ψαριών, που βρίσκονται στο επίκεντρο της αλιευτικής 
βιολογίας και της εξελικτικής οικολογίας, αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος της FishBase, της 
µεγαλύτερης ηλεκτρονικής, επιστηµονικής εγκυκλοπαίδειας για τα ψάρια (www.fishbase.org). 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της προκαταρκτικής ανάλυσης των 
διαθέσιµων στοιχείων για την περίοδο αναπαραγωγής, τη γονιµότητα (F) και το µέγεθος της 
πρώτης γεννητικής ωρίµανσης (Lm, cm) των Μεσογειακών ψαριών. Συνολικά µέχρι σήµερα 
συλλέξαµε στοιχεία από 110 εργασίες που αφορούν 303 αποθέµατα για 115 είδη ψαριών.  
Από τα 256 αποθέµατα για τα οποία υπήρχαν στοιχεία για την περίοδο αναπαραγωγής, στα 
171 αυτή εκτεινόταν από Απρίλιο ως Αύγουστο, στα 77 από Σεπτέµβριο ως Μάρτιο και σε 8 
όλο το έτος. Επίσης, 141 από τα 256 αποθέµατα χαρακτηρίζονταν από εκτεταµένη περίοδο 
αναπαραγωγής (>4 µήνες). Οι πιο άφθονες οικογένειες (Sparidae, Clupeidae, Mugilidae) 
χαρακτηρίζονταν από είδη που αναπαράγονται διαδοχικά, σε διαφορετικούς µήνες. Ο λόγος 
Lm/Lmax (Lmax  = µέγιστο µήκος) κυµάνθηκε από 0,23 ως 0,94 µε µέση τιµή 0,59 (SD=0,14, 
n=247), και ήταν µικρότερος για τα µεγαλόσωµα και µεγαλύτερος για τα µικρόσωµα είδη 
(βλέπε Froese R. & D. Pauly 2005. FishBase. World Wide Web electronic publication). 
Το Lm σχετίστηκε θετικά µε το Lmax τόσο για τα αρσενικά (Lm=0,731Lmax+0,164, r2=0,69, 
n=109, P<0,05) όσο και για τα θηλυκά άτοµα (Lm=0,846 Lmax-0,005, r2=0,79, n=127, 
P<0,05), ανεξαρτήτως είδους. Οι κλίσεις των παλινδροµήσεων δεν διέφεραν στατιστικά 
(n=236, t=0,75, P<0,05). Τέλος, για τους τελεόστεους η µέγιστη γονιµότητα βρέθηκε να 
αυξάνει εκθετικά µε το Lmax (F=0,0223 Lmax

2,66, r2=0,69, n= 52, P<0,05). 
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The reproductive strategies of fishes play a central role in fisheries biology and 
evolutionary ecology and represent a major part of FishBase, the largest, scientific 
encyclopedia on fishes (www.fishbase.org). In this report we present the results of the 
preliminary analyses on timing and duration of the spawning period, fecundity (F), and 
size at first maturity (Lm, cm) of Mediterranean fishes. Overall, 110 published papers (from 
both peer-reviewed and ‘gray’ literature), referring to 303 stocks and 115 species, were 
analyzed. 
Out of the 256 stocks for which data on the spawning season was available, 171 stocks 
were long-day breeders, i.e. spawning between April and August, 77 were short-day 
breeders, i.e. spawning between September and March, while 8 were all-year-round 
breeders. In addition, 141 out of the 256 stocks were characterised by an extended (>4 
months) spawning season. Temporal succession in the time of spawning was observed 
among the species of the more diverse families (Sparidae, Clupeidae, Mugilidae). The 
Lm/Lmax ratio (Lmax = maximum length) ranged between 0.23 and 0.94 with a mean of 
0.59 (SD=0.14, n=247) and was lower for large-sized species and higher for small-sized 
ones (as it is true of fish in general: Froese R. & D. Pauly 2005. FishBase. World Wide 
Web electronic publication). 
Across species, Lm was a linear function of Lmax for both males (Lm=0.731Lmax+0.164, 
r2=0.69, n=109, P<0.05) and females (Lm=0.846 Lmax-0.005, r2=0.79, n=127, P<0.05) 
and analysis of covariance showed that the two slopes did not differ significantly (n=236, 
t=0.75, P<0.05) with sex. Finally, across teleosts, maximum fecundity was an exponential 
function of Lmax (F=0.0223 Lmax

2.66, r2=0.69, n=52, P<0.05). 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ AzgA ΤΟΥ 
ΜΥΚΗΤΑ Aspergillus nidulans ΚΑΙ Fcy2 ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΑ Candida 

albicans, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ 
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Οι µύκητες διαθέτουν ειδικούς µεταφορείς για την πρόσληψη νουκλεοτιδικών βάσεων. Αυτοί 
ανήκουν σε τρεις διακριτές οικογένειες, γνωστές ως Μεταφορείς Νουκλεοβάσεων-
Ασκορβικού (NAT ή NCS2), Μεταφορείς Πουρινών (PRT ή NCS1) και Μεταφορείς του 
τύπου AzgA. Στους νηµατώδεις µύκητες, η πρόσληψη πουρινών διαµεσολαβείται από 
µεταφορείς µέλη της οικογένειας ΝΑΤ (µεταφορά ξανθίνης-ουρικού) και AzgA (µεταφορά 
υποξανθίνης-αδενίνης-γουανίνης), ενώ οι µεταφορείς της οικογένειας PRT συµµετέχουν στην 
πρόσληψη πυριµιδινών. Στις ζύµες, παρατηρείται µεγαλύτερη ποικιλοµορφία. Ενώ όλα τα 
γνωστά είδη διαθέτουν µεταφορείς της οικογένειας PRT, µερικά από αυτά διαθέτουν γονίδια 
που κωδικοποιούν πρωτεΐνες ΝΑΤ ή/ και τύπου AzgA. Σε αυτήν την εργασία, διεξάγουµε µια 
συγκριτική κινητική ανάλυση σε αντιπροσωπευτικούς µεταφορείς των οικογενειών PRT και 
τύπου AzgA, οι οποίοι εµπλέκονται στην πρόσληψη υποξανθίνης- αδενίνης- γουανίνης σε 
όλους τους µύκητες. Οι µεταφορείς που µελετήθηκαν ήταν ο Fcy2 (PRT) του C. albicans και 
ο AzgA του A. nidulans. Με πειράµατα µέτρησης πρόσληψης ραδιοσηµασµένης πουρίνης και 
δοκιµές ανταγωνισµού, υπολογίσαµε τις τιµές Κm, Ki και V φυσιολογικών υποστρωµάτων, 
καθώς και για µια πληθώρα αναλόγων βάσεων, συµπεριλαµβανόµενων και γνωστών 
κυτταροτοξικών φαρµάκων. Τα αποτελέσµατά έδειξαν ότι: α) οι AzgA και Fcy2 είναι υψηλής 
συγγένειας, υψηλής µεταφορικής ικανότητας µεταφορείς πουρινών, β) ο Fcy2, αλλά όχι ο 
AzgA, είναι επίσης ένας αποτελεσµατικός µεταφορέας κυτοσίνης, γ) οι αλληλεπιδράσεις των 
µεταφορέων AzgA και Fcy2 µε το δακτύλιο της πουρίνης είναι παρόµοιοι αλλά όχι 
πανοµοιότυποι. Στόχος της εργασίας µας είναι η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων µε την 
προοπτική οι µεταφορείς αυτοί να χρησιµοποιηθούν ως ειδικοί δίαυλοι στην ανάπτυξη νέων, 
στοχευµένων, αντιµυκητισιακών φαρµακολογικών θεραπειών. 
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Fungi possess transporters specific for nucleobases. These fall into three distinct families, 
known as the Nucleobase-Ascorbate Transporter (NAT or NCS2), the Purine-Related 
Transporter (PRT or NCS1), and AzgA-like, families. In filamentous fungi, purine uptake is 
mediated by members of the NAT (uric acid and xanthine transport) and AzgA 
(hypoxanthine-adenine-guanine transport) families, while PRT members are involved in 
pyrimidine uptake and might also act as minor purine transporters. In yeasts, the situation 
is variable, with some species lacking genes encoding NAT and/or AzgA-like proteins. We 
have previously compared the kinetics and specificity of NAT proteins from different fungi 
and Escherichia coli. In this work, we carry-out a comparative kinetic analysis of 
prototypes of the PRP and AzgA-like families, which are involved in hypoxanthine-adenine-
guanine uptake in all fungi. The transporters studied were the Fcy2 protein of Candida 
albicans and the AzgA protein of Aspergillus nidulans. Using radiolabelled purine uptake 
measurements and competition assays, we calculated Km, Ki and V values for physiological 
substrates and a plethora of nucleobase analogues, including established cytotoxic drugs. 
Our results showed that: i) AzgA and Fcy2 are equally efficient high-affinity, high-capacity, 
purine transporters, ii) Fcy2, but not AzgA, is also an efficient cytosine transporter, iii) 
Interactions of AzgA and Fcy2 with the purine ring are similar but not identical. Results 
are discussed in respect to the possibility of using these transporters as specific gateways 
for the development of novel, more efficient, antifungal pharmacological therapies.  



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Πρακτικά 27ου Επιστηµονικού Συνεδρίου, Ναύπλιο, Μάιος 2005 

 

401

ΜΙΑ ΒΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ GRAM ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ  

 
Τσιρίγος, Κ.∆.  Μπάγκος, Π.Γ. και Χαµόδρακας, Σ.Ι. 

 
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

Αθήνα 157 01 

 
Οι πρωτεΐνες της  εξωτερικής µεµβράνης των αρνητικών κατά Gram βακτηρίων, εµπλέκονται 
σε µια σειρά από σπουδαίες για την επιβίωση των βακτηρίων λειτουργίες. Τέτοιες είναι η 
παθητική διάχυση ουσιών µικρού Μ.Β, η ενεργητική µεταφορά ουσιών, η έκκριση πρωτεϊνών 
αλλά και η προσκόλληση στα κύτταρα του ξενιστή µέσω της οποίας τα βακτήρια εµφανίζουν 
παθογονικές ιδιότητες. Οι πρωτεΐνες αυτές, διαφέρουν από τις τυπικές διαµεµβρανικές 
πρωτεΐνες (της εσωτερικής µεµβράνης), στο ότι τα διαµεµβρανικά τους τµήµατα 
αποτελούνται από β-κλώνους και όχι από α-έλικες. Η µεγάλη τους βιολογική σηµασία αλλά 
και ο ελλιπής σχολιασµός στις δηµόσιες βάσεις δεδοµένων, καθιστά απαραίτητη την εντατική 
µελέτη και συλλογή δεδοµένων για τις πρωτεΐνες αυτές. Για την κατασκευή της βάσης 
δεδοµένων, συνδυάστηκαν διάφορες πηγές ελεύθερα προσβάσιµες στο κοινό µέσω του 
διαδικτύου, και πραγµατοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική αναζήτηση.  Η βάση δεδοµένων, 
συνολικά περιέχει καταχωρήσεις για 7167 διαµεµβρανικές πρωτεΐνες εξωτερικής µεµβράνης, 
από 128 διαφορετικά βακτήρια, ταξινοµηµένες σε 40 διαφορετικές οικογένειες µε βάση 
δοµικά αλλά και λειτουργικά χαρακτηριστικά. Οι πληροφορίες που περιέχονται στη βάση 
αφορούν, δεδοµένα της ακολουθίας, αλλά και σχολιασµούς για τα δοµικά τους 
χαρακτηριστικά (π.χ. τα διαµεµβρανικά τµήµατα), αναφορές στη βιβλιογραφία και 
διασυνδέσεις µε άλλες βάσεις δεδοµένων, πληροφορίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιµες σε 
καµία άλλη βάση δεδοµένων παγκοσµίως. Παράλληλα, µε τη βάση κατασκευάστηκε και µια 
συλλογή χαρακτηριστικών profile Hidden Markov Models τα οποία προέρχονται από τη 
βάση δεδοµένων PFAM, και τα οποία απαντώνται µόνο σε διαµεµβρανικά β-βαρέλια.  Η 
συλλογή αυτή των profiles, επιτρέπει την αναζήτηση νέων διαµεµβρανικών β-βαρελιών σε 
προσδιορισµένα γονιδιώµατα, και σε συνδυασµό µε τις προγνωστικές µεθόδους που έχουµε 
ήδη αναπτύξει (PRED-TMBB, MCMBB και ConBBPRED), αποτελούν ένα ισχυρότατο 
εργαλείο για την µελέτη των πρωτεϊνών εξωτερικής µεµβράνης των βακτηρίων. 
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The β-barrel outer membrane proteins of gram-negative bacteria are implicated in a 
variety of functions important for the survival of the bacteria. Such functions are passive 
nutrient uptake, active transport of larger molecules, protein secretion as well as the 
adhesion to host cells through which the bacteria express their virulence activity.  These 
proteins differ from typical membrane proteins (such as those found in the inner 
membrane), in their membrane spanning regions, which are formed by amphipathic β-
strands instead of α-helices.  Their biological importance as well as the inadequate 
annotation found in the public databases, urges the need for intensive studies and careful 
data collection regarding these proteins.  For constructing the database, multiple 
resources freely accessible over the Internet were combined and a detailed literature 
search was performed.  The database in total, contains entries for 7167 beta-barrel outer 
membrane proteins, originating from 128 gram-negative bacteria, classified in 40 families 
based mainly on structural and functional characteristics.  Information included in the 
database, consists of sequence data and annotations for the structural features (such as 
the transmembrane segments) of proteins, references to literature and links to other 
publicly available databases.  Such features are not offered in any other database 
currently available worldwide.  Furthermore, along with the database, a collection of profile 
Hidden Markov Models was also compiled, originating from the PFAM database, that 
were shown to be characteristic of β-barrel outer membrane proteins.  This collection of 
profiles, when combined properly with our previously developed prediction methods 
(PRED-TMBB, MCMBB and ConBBPRED), constitutes an accurate and useful search tool 
for the detection of new beta-barrel outer membrane proteins in fully sequenced 
genomes. 
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Κατά τη µεσόφαση, ο πυρήνας του ευκαρυωτικού κυττάρου διαχωρίζεται τοπολογικά από το 
κυτταρόπλασµα µε έναν διπλής µεµβράνης πυρηνικό φάκελο (ΝΕ), ο οποίος διατρυπάται 
από συµπλέγµατα πυρηνικών πόρων (ΝΡCs) που αποτελούν τις µόνες πύλες επικοινωνίας των 
δύο διαµερισµάτων. Σήµατα και υποδοχείς µεταφορέων που διαµεσολαβούν την 
πυρηνοκυτταροπλασµατική µεταφορά (ΝCT) έχουν προσδιοριστεί, και έχει αναλυθεί µε 
ιδιαίτερη λεπτοµέρεια η αλληλεπίδρασή τους µε τα NPCs αλλά και το πώς ρυθµίζεται η 
κατεύθυνση της µεταφοράς αυτής από τη µικρή GTPάση Ran [1]. Για να αποκτήσουµε µια 
άποψη της τρισδιάστατης δοµής των NPCs, πραγµατοποιήσαµε «κρυοηλεκτρονική 
τοµογραφία» άθικτων (στη φυσική τους κατάσταση) NPCs από πυρηνικούς φακέλους 
ωοκυττάρων Xenopus laevis. Έτσι, µπορέσαµε να διακρίνουµε µερικά από τα περιφερειακά 
συστατικά των NPCs, όπως τον ακραίο δαχτύλιο του πυρηνικού καλαθιού, και τµήµατα 
κυτταροπλασµατικών και ενδοπυρηνικών ινιδίων. Με στόχο την κατανόηση του ρόλου των 
διακριτών λειτουργικών περιοχών των νουκλεοπορινών στην πυρηνοκυτταροπλασµατική 
µεταφορά, χαρτογραφήσαµε τη µοριακή τους τοπογραφία µέσα στους NPCs µε «ανοσο-
ηλεκτρονική µικροσκοπία», χρησιµοποιώντας αντισώµατα αντι-νουκλεοπορινών ειδικά για 
συγκεκριµένες λειτουργικές περιοχές τους. Με αυτήν την πειραµατική προσέγγιση, έχουµε 
αναλύσει την τοπολογία των λειτουργικών περιοχών των τριών FG-νουκλεοπορινών δηλαδή 
των Nup153, Nup214 και p62. Βρέθηκε πως, οι εν λόγω νουκλεοπορίνες είναι σταθερά 
αγκυροβοληµένες στους NPCs µε τη βοήθεια µιάς λειτουργικής τους περιοχής, ενώ η 
αδόµητη περιοχή µε FG- επαναλήψεις είναι εξαιρετικά ευκίνητη προσεγγίζοντας ακόµα και 
µέχρι το εσωτερικό του  κεντρικού πόρου των NPCs. Αυτό το αρκετά απρόσµενο εύρηµα, 
επιβεβαιώθηκε µε ενσωµάτωση ανασυνδυασµένων κατασκευασµάτων Nup153, Nup214 και 
p62, σηµασµένων και στα δυό άκρα τους µε τους αντιγονικούς επίτοπους,  σε NPCs 
ωοκυττάρων του Xenopus. Η σηµατοδοτηµένη αµινοτελική ιστιδίνη εντοπίστηκε µε ένα αντι-
His αντίσωµα συνδεδεµένο µε κολλοειδή χρυσό διαµέτρου 5-nm, και ταυτόχρονα, το 
καρβοξυτελικό άκρο σηµατοδοτηµένο µε  myc  έγινε ορατό µε τη χρήση ενός αντι-myc 
αντισώµατος συνδεδεµένο µε κολλοειδή χρυσό διαµέτρου 8-nm. Συνδυαζόµενη µε µελέτες 
µεταφοράς µορίων, αυτή η δοµική προσέγγιση παρέχει µια νέα αντίληψη ως προς τη 
συµµετοχή διαφορετικών λειτουργικών περιοχών των νουκλεοπορινών στην πυρηνοκυτταρο-
πλασµατική µεταφορά, αφού οι νουκλεοπορίνες αποτελούν µόρια-κλειδιά στην κατανόηση 
των µοριακών µηχανισµών που διέπουν την ΝCT. 
 
1.B. Fahrenkrog and U. Aebi (2003). The nuclear pore complex: nucleocytoplasmatic 

transport and beyond. Nature Rev. Mol. Cell. Biol., 4, 757-766. 
2.B. Fahrenkrog, J. Koeser and U. Aebi (2004). The nuclear pore complex: a jack of 

all trades? Trends in Biochem. Sci. 29, 175-182. 
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During interphase the eukaryotic cell nucleus is spatially separated from the cytoplasm by 
a double-membraned nuclear envelope (NE) which is perforated by nuclear pore 
complexes (NPCs), the sole gateways connecting the two compartments.  Signals and 
transport receptors that mediate nucleocytoplasmic transport (NCT) have been identified, 
and their interaction with the NPC and how the directionality of NCT is regulated by the 
small GTPase Ran has been dissected in considerable detail [1]. To obtain new insights 
into the 3-D architecture of the NPC, we have performed cyro-electron tomography of 
fully native NPCs from Xenopus laevis oocyte nuclear envelopes (NEs). Thereby we were 
able to resolve some of the peripheral components of the NPC, such as the distal ring of 
the nuclear basket, and remnants of the cytoplasmic filaments as well as the intranuclear 
filaments. To understand the functional role of distinct nucleoporin domains in NCT, we 
have been mapping their molecular topography within the NPC by immuno-gold electron 
microscopy (EM) using domain-specific anti-nucleoporin antibodies. By this experimental 
approach, we have dissected the domain topography of the 3 FG-nucleoporins Nup153, 
Nup214 and p62. Accordingly, these nucleoporins are stably anchored to the NPC by one 
domain, whereas their unstructured FG-repeat domain is highly mobile and even reaches 
through the NPC's central pore. This rather unexpected finding was corroborated by 
incorporation of recombinant Nup153, Nup214 and p62 constructs that were epitope-
tagged at both ends into Xenopus oocyte NPCs. The N-terminal His tag was detected by 
an anti-His antibody conjugated to 5-nm colloidal gold, and simultaneously, the C-terminal 
myc tag was visualized by an anti-myc antibody conjugated to 8-nm colloidal gold. 
Together with transport studies, this structure-based approach is yielding novel insights 
into the involvement of different nucleoporin domains in NCT, which are key towards a 
more rational understanding of the molecular mechanisms that govern NCT [2]. 
 
1. B. Fahrenkrog and U. Aebi (2003). The nuclear pore complex: nucleocytoplasmic 

transport and beyond.  Nature Rev. Mol. Cell. Biol., 4, 757-766. 
2.B. Fahrenkrog, J. Koeser and U. Aebi (2004). The nuclear pore complex: a jack of 

all trades? Trends in Biochem. Sci. 29, 175-182. 
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ΟΙ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ NOTCH 1 ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟ∆ΡΟΜΗ 
ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΤΟΥ ΑΜΥΛΟΕΙ∆ΟΥΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΗΣ 

NUMB 
 

Φάσσα Α., και Ευθυµιόπουλος Σ. 
 

Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 
∆ιάφορες µελέτες υποστηρίζουν ότι η Πρόδροµη Πρωτεΐνη του Αµυλοειδούς (ΑΡΡ) και η 
πρωτεΐνη Notch1 (N1) επηρεάζουν η µια τη σηµατοδότηση της άλλης. Υποθέσαµε ότι η 
επίδραση αυτή οφείλεται στην φυσική τους αλληλεπίδραση η οποία πραγµατοποιείται µέσω 
της πρωτεΐνης Numb, έναν αναστολέα της σηµατοδότησης του υποδοχέα N1. Η υπόθεση 
αυτή στηρίχτηκε και στο παράδειγµα της αλληλεπίδρασης της ΑΡΡ µε τον υποδοχέα LRP, 
µια άλλη τύπου Ι διαµεµβρανική πρωτεΐνη, µέσω της πρωτεΐνης Fe65. Αφού η πρωτεΐνη 
Numb αλληλεπιδρά µε τις ΑΡΡ και N1, υποθέσαµε ότι δύο µόρια Numb είτε συνδέουν 
έµµεσα την ΑΡΡ µε την N1 είτε αλληλεπιδρώντας χωριστά µε τις ΑΡΡ και N1 εµποδίζουν τη 
µεταξύ τους αλληλεπίδραση. Πειράµατα ανοσοκατακρήµνισης έδειξαν ότι οι πρωτεΐνες APP 
και N1 αλληλεπιδρούν ειδικά µεταξύ τους µε τρόπο ανεξάρτητο της πρωτεΐνης Numb. Τα 
αποτελέσµατα µας επίσης δείχνουν ότι οι πρωτεΐνες αυτές αλληλεπιδρούν in cis ενώ στην 
αλληλεπίδρασή τους συµµετέχουν οι διαµεµβρανικές τους περιοχές και µικρές αλληλουχίες 
γύρω από αυτές. Η αλληλεπίδραση APP/N1 δεν επηρεάζει σηµαντικά τον µεταβολισµό των 
δύο πρωτεϊνών. Συγκεκριµένα, δε µεταβάλλονται τα ενδοκυτταρικά επίπεδα της ΑΡΡ και των 
καρβόξυ-τελικών τµηµάτων που δηµιουργούνται από την πρωτεόλυσή της (ΑΡΡ/CTFs), τα 
επίπεδα της APP που παράγεται από την πρωτεολυτική δραστηριότητα της α-εκκριτάσης 
καθώς και η πρωτεολυτική απελευθέρωση της ενδοκυτταρικής ακολουθίας του υποδοχέα Ν1 
(NICD). Τέλος, η αλληλεπίδρασή τους δε βρέθηκε να επηρεάζεται από την µεταλλαγή 
London της ΑΡΡ (η βαλίνη στη θέση 698 έχει αντικατασταθεί από γλυκίνη), η οποία 
εµπλέκεται στην ανάπτυξη της νόσου Alzheimer (APP-V698G). 
 
 
H εργασία αυτή χρηµατοδοτήθηκε από τα Ευρωπαϊκά προγράµµατα DIADEM και 
APOPIS, το ερευνητικό πρόγραµµα του υπουργείου παιδείας «Πυθαγόρας» και το 
ερευνητικό πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών «Καποδίστριας». 
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NOTCH 1 PROTEIN INTERACTS WITH THE AMYLOID PRECURSOR 
PROTEIN IN A NUMB-INDEPENDENT MANNER 

 
Fassa A. & Efthimiopoulos S. 

 
Dept of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, National and Kapodistrian 

University of Athens. Panepistimiopolis 15784 Athens 
 

Several studies indicate that there is a cross-talk between the Αmyloid Precursor Protein 
(APP) and Notch 1 (N1) signaling. We hypothesized that this is due to their physical 
interaction that is mediated via Numb protein, an inhibitor of N1 signaling. This hypothesis 
was based on the example of the interaction between APP and LRP, another type I 
transmembrane protein, via Fe65 protein. Since Numb interacts with both APP and N1, 
we hypothesized that either two Numb molecules indirectly link APP and N1 or Numb by 
interacting with both proteins prevents their interaction. Immunoprecipitation experiments 
showed that APP interacts specifically with N1 in a Numb-independent manner. We also 
obtained data suggesting that these proteins interact in cis and that their transmembrane 
domains and short sequences around them are sufficient for their interaction. The APP/N1 
interaction was not found to significantly affect the intracellular levels of APP and APP C-
terminal fragments (APP/CTF), processing of APP by α-secretase, secretion of Aβ or 
production of Intracellular Domain of N1 (NICD). Finally, the interaction of APP with N1 
was not found to be affected by the familial AD (FAD)-linked APP mutation V698G. 
 
 
This research is funded by the Greek Ministry of Education grant “Pythagoras”, the 
University of Athens grant “Kapodistrias”, European Grants DIADEM and APOPIS co-
ordinated by the Verum foundation. 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ Ο∆ΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΙΚΩΝ, ΜΗ-
ΜΕΤΡΗΣΙΜΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑΣ 
Α∆ΑΜΑΝΤΙΝΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ  

ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 
 

Φουντουλάκης Γ. Ε., Λυκουρέντζου Γ.Ε. και Σ.Κ. Μανώλης 
 

Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Ε. & Κ. Πανεπιστήµιο 
Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη, 157 84, Αθήνα. E-mail: smanol@biol.uoa.gr 

 
Τα δόντια αποτελούν, συνήθως, το καλύτερα διατηρηµένο ανθρωπολογικό υλικό µεταξύ των 
ανθρώπινων αρχαιολογικών ευρηµάτων. Η µελέτη τους, µέσα απο το πεδίο της οδοντικής 
ανθρωπολογίας, δίνει πολλές και σηµαντικές πληροφορίες για τους εκάστοτε πληθυσµούς.  
Στην παρούσα εργασία µελετήθηκαν δύο Πρωτοελλαδικές θέσεις, η Περαχώρα Κορίνθου και 
η Μάνικα Ευβοίας, καθώς και µία Υστεροελλαδική θέση, η Αγία Τριάδα Ηλείας. 
Πραγµατοποιήθηκε µελέτη µετρικών και µη µετρικών χαρακτηριστικών των δοντιών, η οποία 
έδωσε αρκετά στοιχεία για την κατανόηση πιθανών σχέσεων και διαφορών µεταξύ των 
πληθυσµών, αφού είναι γνωστό ότι το µέγεθος των δοντιών, καθώς και τα µη µετρικά 
χαρακτηριστικά τους, καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό απο γενετικούς παράγοντες, που 
επηρεάζονται από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. 
Επιπλέον, έγινε µελέτη υποπλασιών αδαµαντίνης, η οποία αποκάλυψε την επίδραση του 
φυσιολογικού στρές κατά την παιδική ηλικία και τα ηλικιακά στάδια στα οποία έλαβε χώρα.  
 
 
Η µελέτη εποχορηγήθηκε από το Πρόγραµµα «Καποδίστριας» του Ειδικού 
Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Ε. & Κ. Πανεπιστηµίου Αθηνών 
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COMPARISON OF THE DENTAL METRIC, NON-METRIC TAIT, 
AND DENTAL ENAMEL HYPOLPASIA FREQUENCIES BETWEEN 

THREE HELLENIC BRONZE AGE CEMETERIES 
 

Fountoulakis G.E., Lykourentzou G.E. & S.K. Manolis 
 

Dept of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, National & Kapodistrian 
University of Athens, Panepistimiopolis 15784, Athens-Greece 

 
In most archaeological excavations, teeth are very well preserved among other human 
skeletal remains and for that reason Dental Anthropology reveals valuable information in 
ancient population studies.  
This study presents the results of two Early Helladic settlements (Perachora, Limni 
Vouliagmenis, Korinth and Manica, Euboea Island) and one Late Helladic site (Aghia 
Triada, Ilida). 
The study consists of recording metric and non metric dental traits which reflect the 
differences and similarities among these population groups, as tooth crown 
measurements and non metric traits are both characteristics induced in major extend by 
genetic factors modulated by environmental influences. 
Additionally, we conducted a study of enamel hypoplasia, which is a consequence of the 
ameloblasts’ nonspecific response to physiological stress. Detection of hypoplasia, on 
teeth crowns, presents the occurrence of physiological stress during childhood. It also gives 
a strong correlation between the stressful event and the age of occurrence.  
 
 
This study is funded by the Program “Kapodistrias” of the national & Kapodistrian 
University of Athens 
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Η ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΒRI ΕΠΑΓΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ BACE ΚΑΙ 
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΗΣ ΑΜΥΛΟΕΙ∆ΙΚΗΣ β-ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ 

 
Φωτεινοπούλου Α., Τσαχάκη Μ., Ghiso J1., Ευθυµιόπουλος Σ. 

 
Τοµ. Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµ. Βιολογίας, Παν. Αθηνών 
1Department of Psychiatry, School of Medicine, Univ. of New York 

 
Οι οικογενείς άνοιες Βρετανικού και ∆ανέζικου τύπου (FBD και FDD) είναι δύο ασθένειες 
που παρουσιάζουν µεγάλη νευροπαθολογοανατοµική οµοιότητα µε τη νόσο Alzheimer (AD). 
Στους εγκεφάλους ασθενών µε FBD και FDD έχουν βρεθεί εναποθέσεις των πεπτιδίων ABri 
και ADan, τα οποία είναι µεταβολικά προϊόντα µεταλλαγµένων µορφών της πρωτεΐνης BRI. 
Κατά αντίστοιχο τρόπο εναποθέσεις β-αµυλοειδούς (Αβ) έχουν βρεθεί σε εγκεφάλους 
ασθενών µε AD, το οποίο είναι µεταβολικό προϊόν της πρωτεΐνης APP µετά την επίδραση β- 
και γ-εκκριτασών. 
Η ύπαρξη της Αβ σε πλάκες εγκεφάλων ασθενών µε ∆ανέζικη άνοια από τη µια πλευρά και 
ανοσοδραστικότητα της ΒRI σε νευρίτες ασθενών µε ΑD µας ώθησε να διερευνήσουµε κατά 
πόσο η BRI αλληλεπιδρά µε πρωτεΐνες που εµπλέκονται στο µονοπάτι αµυλοειδογένεσης. 
Έτσι, βρήκαµε ότι η BRI αλληλεπιδρά µε την APP και µε τη β-εκκριτάση (BACE). H έκκριση 
της Αβ στο θρεπτικό υλικό κυττάρων που εξέφραζαν APP βρέθηκε να είναι µικρότερη 
παρουσία του φυσικού τύπου της ΒRI και µάλιστα η µείωση αυτή ήταν εντονότερη παρουσία 
των µεταλλαγµένων µορφών της BRI. Στη συνέχεια, παρατηρήσαµε ότι η BACE, το πρώτο 
ένζυµο στο µονοπάτι παραγωγής του πεπτιδίου Αβ, αποσταθεροποιείται παρουσία της BRI 
και µάλιστα σε διαφορετικό βαθµό για το φυσικό τύπο ή τις µεταλλαγµένες µορφές. Αυτά τα 
αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι η µείωση της έκκρισης της Αβ όταν συνεκφράζεται η BRI µε 
την APP οφείλεται στην αποσταθεροποίηση της BACE. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα µας 
προτείνουν ότι µπορεί να υπάρχει κοινός µηχανισµός νευροεκφυλισµού για τις FBD/FDD και 
ΑD.  
 
 
Η παραπάνω έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα του Υπουργείου Παιδείας 
«Πυθαγόρας», το πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου Αθηνών «Καποδίστριας», τα 
Ευρωπαϊκά προγράµµατα DIADEM και APOPIS που συντονίστηκαν από το Ίδρυµα 
Verum. 
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THE ΒRI PROTEIN INDUCES BACE CATABOLISM AND REDUCES 
LEVELS OF AMYLOID-β PROTEIN 

 
Fotinopoulou A., Tsahaki M., Ghiso J1., Efthimiopoulos S. 
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Familial British and Danish dementias (FBD and FDD) are two disorders with 
neuropathology remarkably similar to Alzheimer’s disease (AD). In the brains of FBD and 
FDD patients depositions of ABri and ADan peptides have been found; these peptides 
are the metabolic products of mutated forms of the BRI protein. In a similar manner, 
accumulation of beta amyloid (Aβ) has been found in brains of AD patiens; Aβ is the 
metabolic product of the APP protein processing by β- and γ-secretases. The presence of 
Aβ in FDD patients as well as the detection of wild-type BRI immunoreactivity that was 
observed in neurites surrounding AD plaques led us explore whether BRI interacts with 
proteins involved in the amyloidogenesis pathway. Thus, we found that BRI interacts with 
APP and β-secretase (BACE). The Aβ secretion in the media of APP expressing cells was 
found to be less when wild type BRI was expressed; the reduction was higher when 
mutated forms of BRI were expressed. We then observed that BACE, the first enzyme 
participating in Aβ production, is destabilized in the presence of BRI and in a different 
degree for the wild type and mutants. These results suggest that the reduction in Aβ 
secretion when BRI and APP are coexpressed is due to destabilization of BACE. 
Furthermore, these results indicate a common neurodegeneration mechanism might exist 
for FBD/FDD and AD.   
 
 
This research is funded by the Greek Ministry of Education grant “Pythagoras”, the 
University of Athens grant “Kapodistrias”, European Grants DIADEM and APOPIS co-
ordinated by the Verum foundation. 
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ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΝΤΕΓΚΡΙΝΗΣ αvβ3 ΣΕ 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΑΣΤΟΥ 
 
Χαβάκη Σ.1, Μ. Κουλούκουσα1, K. Amawi1, Γ. ∆ρόσος2, Χ. Μαρίνου1, Ν. Γούτας3, 

Στ. Βασίλαρος4, Ειρ. Βολουδάκη-Μπαλτατζή5, Β. Αλεπόρου-Μαρίνου2, Θ. 
Παταργιάς2, ∆. Αρβανίτης6, Χρ. Κίττας1, Ε. Μαρίνος1 

 

1Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Ιστολογίας και Εµβρυολογίας, 
2Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, 

3Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, 
4Ιατρικό Κέντρο ∆ιάγνωσης και Παρακολούθησης «Πρόληψη», 5Αντικαρκινικό 

Νοσοκοµείο ‘‘Άγιος Σάββας’’, Ερευνητικό Κέντρο Ογκολογίας ‘‘Γ. Παπανικολάου’’, Τµήµα 
Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου και Κυτταρικής Βιολογίας, 6Τµήµα Ανατοµίας, Ιστολογίας και 

Εµβρυολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Λάρισα 
 
Οι πρωτογενείς καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων υπερτερούν των κυτταρικών σειρών 
εκφράζοντας αυθεντικότερο φαινότυπο. Στην παρούσα εργασία γίνεται µελέτη του ρόλου της 
ιντεγκρίνης αvβ3 στο µεταστατικό δυναµικό καρκινικών κυττάρων µαστού σε στερεό 
υπόστρωµα από πρωτογενείς καλλιέργειες. Ιστοτεµάχια βιοψιών καρκίνου του µαστού 
διαφόρων βαθµών κακοήθειας τεµαχίζονται και τοποθετούνται σε γυάλινες καλυπτρίδες µέσα 
σε φλάσκες µε καλλιεργητικό υλικό RPMI 1640 παρουσία ορού σε ατµόσφαιρα CO2. Τα 
κύτταρα αναπτύσσονται για τουλάχιστον 10 ηµέρες, µονιµοποιούνται µε 3% 
παραφορµαλδεΰδη, ακολουθεί σήµανση της ιντεγκρίνης αvβ3 µε ανοσοφθορισµό και 
ηµιποσοτική τοπογραφική πυκνοµετρία. Ο ανοσοεντοπισµός της ιντεγκρίνης αvβ3 δείχνει ότι ο 
βαθµός έκφρασής της αυξάνει, αυξανοµένου του βαθµού κακοήθειας των βιοψιών, ενώ 
παρατηρούνται εστιακές εναποθέσεις στο βασικό τµήµα του καρκινικού κυττάρου, καθώς και 
τοπικά αθροίσµατα, περιµετρικά των ελασµατοποδίων, µεταβαλλόµενης πυκνότητας. 
Συµπερασµατικά, η αύξηση του βαθµού κακοήθειας συνοδεύεται από σηµαντικές 
χωροταξικές ανακατατάξεις και τοπικές µεταβολές στην κατανοµή της ιντεγκρίνης αvβ3 στην 
κυτταρική µεµβράνη και στο εσωτερικό του κυττάρου, οι οποίες πιθανώς να αποτελούν 
δείκτες αξιολόγησης του µεταστατικού δυναµικού αυτών των καρκινικών κυττάρων. 
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Primary cancer cell cultures are - from several aspects of view - superior to cell lines, since 
they normally express the authentic cell phenotype they originate from. In the present 
work, a study is carried out using primary breast cancer cell cultures grown on plastic 
substrate, in order to study the role that integrin αvβ3 plays on the metastatic potential of 
breast cancer cells. Pieces of breast cancer tissue of various grades of malignancy are 
chopped and transferred onto glass cover slips in flasks containing RPMI 1640 culture 
medium in a 5% CO2 atmosphere. The cells grow for at least 10 days and then are fixed 
in 3% paraformaldehyde, and subsequently immunolabeled with anti-integrin αvβ3 for 
immunofluorescence and semi-quantitative densitometry. Integrin immunolocalization and 
semi-quantitation suggests that αvβ3 expression is increased as malignancy grade 
increases. Focally localized integrin αvβ3 is observed at the basal part of the cells, as well 
as local aggregates in the lamellipodia periphery. In conclusion, significant rearrangements 
of integrin αvβ3 in plasma membrane and in cell interior are concomitant of malignancy 
grade, a fact that is probably indicative of the metastatic potential of these cells. 
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Η πετρελαϊκή ρύπανση είναι συχνά συνέπεια ατυχηµάτων ή λήψης ελλιπών µέτρων κατά τη 
µεταφορά ή εξόρυξη του αργού πετρελαίου, καθώς και κατά την εναπόθεση των καταλοίπων 
πετροχηµικών βιοµηχανιών και διυλιστηρίων στο περιβάλλον. Για την αντιµετώπιση της 
πετρελαϊκής ρύπανσης και την αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστηµάτων έχουν 
αναπτυχθεί φυσικές, χηµικές και βιολογικές µέθοδοι (βιοεξυγίανση). Οι τελευταίες 
στηρίζονται στη φυσική αποικοδοµητική δραστηριότητα του ενδογενούς, κυρίως βακτηριακού, 
πληθυσµού στις επιβαρυµένες περιοχές και παρουσιάζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι 
των άλλων. Η αύξηση της απόδοσης της βιοαποικοδοµητικής δραστηριότητας κατά την 
εφαρµογή τεχνικών βιοεξυγίανσης επιτυγχάνεται µε ρύθµιση των παραµέτρων που 
επηρεάζουν τη µικροβιακή δραστηριότητα (συγκέντρωση θρεπτικών συστατικών, αερισµός, 
υγρασία κ.τ.λ), καθώς και µε εµπλουτισµό του ενδογενούς βακτηριακού πληθυσµού µε άλλα 
στελέχη που έχουν αποδεδειγµένη βιοαποικοδοµητική δραστηριότητα έναντι πετρελαϊκών 
υδρογονανθράκων.  
Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια εκτίµησης, σε πειράµατα πεδίου, της 
αποτελεσµατικότητας του εµπλουτισµού επιβαρυµένων εδαφών µε ενδογενή µικροβιακά 
στελέχη αυξηµένης βιοαποικοδοµητικής ικανότητας, µε σκοπό την επιτάχυνση της φυσικής 
διαδικασίας βιοεπανόρθωσης. Τα στελέχη που χρησιµοποιήθηκαν αποµονώθηκαν από 
περιοχές εναπόθεσης αποβλήτων διυλιστηρίου και επιλέχθηκαν ως τα ταχύτερα αυξανόµενα 
σε πετρελαϊκούς υδρογονάνθρακες µεγάλου µοριακού βάρους. Στο σύνολο των στελεχών 
ανιχνεύθηκαν οι µεταβολικές οδοί alk και nah αποικοδόµησης αλειφατικών και αρωµατικών 
υδρογονανθράκων αντίστοιχα. Η παραγωγή µικροβιακής βιοµάζας για τον εµπλουτισµό 
επιβαρυµένων περιοχών πραγµατοποιήθηκε σε σύστηµα συνεχούς καλλιέργειας .                    
Η καταγραφή της βιοαποικοδοµητικής δραστηριότητας στις εµπλουτισµένες περιοχές 
διήρκησε 6 µήνες. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα ο εµπλουτισµός του ενδογενούς 
βακτηριακού πληθυσµού επιβαρυµένων περιοχών, µε επιλεγµένα ενδογενή στελέχη 
αυξηµένης βιοαποικοδοµητικής ικανότητας, είναι δυνατό να συµβάλλει στην επιτάχυνση της 
φυσικής πορείας βιοεξυγίανσης έως και 100 %. 
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Contamination by petroleum hydrocarbons often occurs during transport and mining of 
crude oil or as a consequence of oily sludge deposition to the environment by oil refineries. 
Oil pollution and treatment of contaminated land or water is handled by means of 
physical, chemical and biological methods (bioremediation). Biological methods are based 
on the biodegradation potential of indigenous microbial population and are more efficient 
and friendly to the environment compared to physical and chemical methods. In order to 
improve the yield of biological methods applied to contaminated environments, 
parameters related to microbiological activity should be controlled (temperature, moisture, 
nutrient concentration etc), while enrichment with natural microbial inocula exhibiting high 
biodegradation ability is also suggested.  
In this work, during in situ studies, we evaluated the role of enrichment of contaminated 
soil with selected indigenous microbial strains as a way to increase natural bioremediation 
procedure.  The strains used in the in situ experiments were isolated through enrichment 
from oily sludge contaminated soil and were selected as the faster growing on high 
molecular weight petroleum hydrocarbons. All of the selected isolates were found to be 
carrying genes of the aliphatic (alk) and aromatic hydrocarbon (nah) degradation 
pathways. Microbial biomass for the enrichment experiments was obtained from 
continuous cultures of the selected strains on crude oil as the sole carbon source.  In situ 
experiments were due for 6 months and bioremediation progress was estimated by total 
petroleum hydrocarbons analysis in enriched soils. According to the results, enrichment of 
contaminated soil, with indigenous microbial inocula exhibiting high biodegradation 
potential, proved to accelerate natural occurring biodegradation up to 100 %. 
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Οι σαπωνίνες είναι φυτικοί γλυκοσυλιωµένοι δευτερογενείς µεταβολίτες πού απαντώνται σε 
πολλά φυτικά είδη. Πολλές σαπωνίνες παρουσιάζουν αντιµικροβιακή δράση, αποτελώντας 
κατ’ αυτό τον τρόπο ένα χηµικό φράγµα στην επίθεση παθογόνων µικροοργανισµών. Σκοπός 
της παρούσας µελέτης είναι η αποµόνωση και ο χαρακτηρισµός γονιδίων που εµπλέκονται 
στη βιοσύνθεση των τριτερπενοϊδών αβενασινών (σαπωνινών) της διπλοειδούς βρώµης Avena 
strigosa. Για την επίτευξη του, αποµονώθηκαν µια σειρά από µεταλλάγµατα που 
παρουσιάζουν µειωµένη βιοσύνθεση αβενασινών και αυξηµένη ευαισθησία έναντι παθογόνων 
µυκήτων. Παρ’ όλο που το µονοπάτι βιοσύνθεσης των αβενασινών και γενικότερα των 
σαπωνινών είναι άγνωστο, έχει δειχθεί ότι τα µόρια αυτά σχηµατίζονται από το µεβαλονικό 
οξύ µέσω του µονοπατιού βιοσύνθεσης των τριτερπενοειδών, µε τη µεσολάβηση του ενζύµου 
συνθάση της β-αµυρίνης. Βιοχηµική ανάλυση έδειξε ότι τα µεταλλάγµατα 610 και 109, που 
αντιπροσωπεύουν διαφορετικές µεταλλάξεις του ίδιου γενετικού τόπου, δεν βιοσυνθέτουν β-
αµυρίνη. Αποµονώθηκε και καθορίστηκε η νουκλεοτιδική ακολουθία των γονιδίων τόσο της 
συνθάση της β-αµυρίνης όσο και της συνθάσης της κυκλοαρτενόλης, το αντίστοιχο ένζυµο 
στο µονοπάτι βιοσύνθεσης των στερολών. Ανάλυση της περιοχής του προαγωγέα των δύο 
γονιδίων αποκάλυψε την ύπαρξη πολλών ακολουθιών σύνδεσης µεταγραφικών παραγόντων 
όπως οι Dof, PBF, Myb και P. Ανάλυση κατά Northern έδειξε ότι τα επίπεδα του 
µεταγραφήµατος της συνθάσης της β-αµυρίνης είναι δραµατικά µειωµένα στα µεταλλάγµατα 
109 και 610, ενώ αυτά της συνθάσης της κυκλοαρτενόλης είναι φυσιολογικά. Το πρότυπο 
υβριδισµού µετά από ανάλυση κατά Southern φανερώνει την ύπαρξη ενός µόνο αντιγράφου 
της συνθάσης της β-αµυρίνης στο γένωµα της διπλοειδούς βρώµης ενώ η συνθάση της 
κυκλοαρτενόλης αντιπροσωπεύεται πιθανότατα σε δύο αντίγραφα. Η βιοσύνθεση των 
αβενασινών πιθανότατα εµπλέκει εκτός από τη συνθάση της β-αµυρίνης και µία σειρά από 
άλλα έζυµα. Μοριακές και βιοχηµικές προσεγγίσεις έχουν ήδη δροµολογηθεί για την 
αποµόνωση περισσοτέρων γονιδίων, γεγονός που θα µας επιτρέψει να κατανοήσουµε 
καλύτερα τη ρύθµιση και εξέλιξη αυτού του δευτερογενούς βιοσυνθετικού µονοπατιού στα 
φυτά. 
 

                                                 
● Προσκεκληµένος οµιλητής 
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Saponins are glycosylated plant secondary metabolites, which are found in many plants. 
Many saponins are antimicrobial, and so may act as preformed chemical barriers to 
pathogen attack. This project involves the isolation of genes required for the synthesis of 
antifungal triterpenoid avenacin saponins from the diploid oat species Avena strigosa. We 
have isolated saponin deficient (sad) mutants of A. strigosa that are compromised in their 
resistance to a range of fungal pathogens. Although very little is known about the 
biosynthetic pathway for avenacins or indeed about saponin biosynthesis in plants in 
general, these molecules are synthesised from 2,3-oxidosqualene via the triterpenoid 
biosynthetic pathway. Mutants 610 and 109 that represent different mutant alleles at the 
Sad1 locus, both lack detectable levels of beta-amyrin. We have cloned the cDNAs and 
the genomic regions predicted to encode beta-amyrin synthase and cycloartenol synthase 
and confirmed their identity by functional expression in yeast. Computational analysis of 
the regulatory sequences revealed several putative binding sites for plant transcription 
factors. Among then are the Dof and PBF single zinc finger transcription factor, the myb-
like phenylpropanoid biosynthetic genes regulator and the myb-homologous P maize 
activator of flavonoid biosynthetic genes. Northern blot analysis show that the transcript 
levels of the beta-amyrin synthase gene are substantially reduced in sad1 mutants, while 
cycloartenol synthase activity and mRNA levels are wild type. The southern blot 
hybridization pattern indicates that beta-amyrin is a single copy gene, while cycloartenol is 
most likely represented in two copies in the oat genome. Since a number of other 
enzymes are likely to be involved in the elaboration of beta-amyrin into avenacins, 
different complementary molecular and biochemical approaches are being used to 
identify more genes of the avenacin biosynthetic pathway. A number of sequences 
predicted to encode enzymes of the appropriate classes have already been identified. A 
variety of strategies will be used to confirm the function of candidate genes/cDNAs, 
including analysis of expression in wild type and mutant oat roots, heterologous 
expression in yeast or other appropriate systems, and complementation of mutants by 
transient expression. This will enable us to clarify and understand better this secondary 
metabolite pathway in plants. 

                                                 
● Invited speaker 
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Στο χρονικό διάστηµα 1.8.2003-15.8.2003 πραγµατοποιήθηκαν δύο δειγµατοληψίες σε έξι 
σταθµούς στο Θερµαϊκό Κόλπο, για την ανάλυση των ταξινοµικών και λειτουργικών οµάδων 
(αυτότροφο, ετερότροφο, νανο-, µικρο-, µεσο-, µακρο- και µεγα-πλαγκτό) του πλαγκτού. Για 
το φυτοπλαγκτό λήφθηκαν δείγµατα νερού από το επιφανειακό στρώµα (0-1 m), ενώ τα 
δείγµατα του ζωοπλαγκτού συλλέχθηκαν µε δίχτυ πλαγκτού τύπου WP-2 (200 µm) από τη 
στήλη 0-5 m. 
Οι πιο άφθονες οµάδες φυτοπλαγκτού ήταν τα πρυµνεσιοφύκη, τα δινοφύκη και τα διάτοµα 
(µέσες τιµές αφθονίας 11.3×105, 8.7×105 και 5.0×105 άτοµα L-1 αντίστοιχα). Στο 
µεσοζωοπλαγκτό κυριάρχησαν τα κωπήποδα και τα κλαδοκερωτά (µέσες τιµές αφθονίας 4.0 
και 1.1 άτοµα L-1 αντίστοιχα), ενώ παρουσία µεγαζωοπλαγκτού (σκυφοµέδουσες του είδους 
Rhizostoma pulmo) σηµειώθηκε µόνο σε ένα σταθµό. 
Η κατανοµή της αφθονίας του πλαγκτού στις κλάσεις µεγέθους χαρακτηρίστηκε από την 
κυριαρχία του νανοπλαγκτού (µέση τιµή αφθονίας 17.8×105 άτοµα L-1) και την τάση 
ελάττωσης της αφθονίας προς τις µεγαλύτερες κλάσεις µεγέθους. Με βάση την αφθονία των 
πλαγκτικών οργανισµών τα δείγµατα διαφοροποιήθηκαν ως προς την παρουσία ή απουσία 
των ετερότροφων νανοµαστιγωτών (HNF). Βρέθηκε στατιστικά σηµαντική αρνητική 
συσχέτιση της αφθονίας των HNF µε την αφθονία του κλαδοκερωτού Penilia sp. (p<0.05). 
Η κατανοµή της βιοµάζας του πλαγκτού στις κλάσεις µεγέθους, στους περισσότερους 
σταθµούς χαρακτηρίστηκε από την κυριαρχία του µικροπλαγκτού (µέση τιµή βιοµάζας 
2.2×103 mg L-1), υποδηλώνοντας τον εύτροφο χαρακτήρα τους. Αντίθετα, στους σταθµούς που 
βρίσκονται στις περιοχές Καβούρα και Βεσπασιανό, η αντίστοιχη κατανοµή της βιοµάζας του 
πλαγκτού εµφανίστηκε περισσότερο οµοιόµορφη υποδηλώνοντας πιθανώς ολιγότροφο 
χαρακτήρα. 



HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 
Proceedings of 27th Scientific Conference, Nafplio, May 2005 

418

ABUNDANCE AND BIOMASS OF TAXONOMIC AND 
FUNCTIONAL GROUPS OF PLANKTON IN THERMAIKOS GULF 

 
Charalampopoulou A.1, Michaloudi E.2, Moustaka-Gouni M.1 & Chintiroglou C.2 

 

1Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki 
2Departement of Zoology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki 

 
During the period 1.8.2003-15.8.2003 two samplings were carried out at six stations in 
Thermaikos Gulf, in order to study the taxonomic and functional groups (autotrophic, 
heterotrophic, nano-, micro-, meso-, macro- and mega-plankton) of plankton. Surface 
water samples (0-1 m) were collected for the analysis of phytoplankton, while a 200 µm 
WP-2 plankton net towed vertically from the 0-5 m water layer was used for zooplankton 
sampling. 
Prymnesiophytes, dinoflagellates and diatoms dominated phytoplankton (mean 
abundance 11.3×105, 8.7×105 and 5.0×105 ind L-1, respectively). Mesozooplankton consisted 
mainly of copepods and cladocerans (mean abundance 4.0 and 1.1 ind L-1, respectively), 
while megazooplankton (scyphomedusae Rhizostoma pulmo) were observed only at one 
station. 
Abundance distribution among plankton size classes showed nanoplankton dominance 
(mean abundance 17.8×105 ind L-1) and a declining tendency towards larger size classes. 
Based on plankton abundance measurements, samples were differentiated according to 
the presence or absence of heterotrophic nanoflagellates (HNF). HNF abundance and 
the abundance of the cladoceran Penilia sp. were negatively related (p<0.05). 
Biomass distribution among plankton size classes showed microplankton dominance 
(mean biomass 2.7×103 mg L-1) at most of the stations, indicating their eutrophic 
character. In contrast, data of stations at Kavoura and Vespasianos represented a 
smoother biomass distribution suggesting probably a more oligotrophic character. 
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Η οροσειρά της Ροδόπης παρουσιάζει ιδιαίτερο εξελικτικό ενδιαφέρον, αφού µπορεί να 
θεωρηθεί ενδεχόµενα σηµείο συνάντησης της δασικής (F.sylvatica ssp.sylvatica) και 
ανατολικής (F.sylvatica ssp. orientalis (Lipsky) Popl.) οξιάς. Σηµαντική είναι επιπλέον η 
µελέτη του τρόπου µετάβασης από το ένα (υπο-) είδος στο άλλο. 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η µελέτη του φυσικού υβριδισµού µεταξύ των  (υπο-) ειδών 
οξιάς στη Ροδόπη και της προσαρµογής των πληθυσµών αυτών σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα. Ως µέσο χρησιµοποιήθηκε η µορφοµετρική περιγραφή των φύλλων της οξιάς. 
Το δείγµα της έρευνας περιλαµβάνει 150 δέντρα από 6 αντιπροσωπευτικούς πληθυσµούς 
οξιάς της Ροδόπης. Μετρήθηκαν χαρακτήρες που έχουν ως τώρα βρει εφαρµογή σε 
συστηµατικές έρευνες, αλλά και νέοι χαρακτήρες που προέκυψαν από τη χρήση ειδικού 
λογισµικού. Οι χαρακτήρες αυτοί αξιολογήθηκαν, µέσω αναλύσεων πολυµεταβλητής 
στατιστικής, ως προς τη χρησιµότητά τους για το διαχωρισµό των (υπο-) ειδών µεταξύ τους 
και την εξήγηση των προτύπων ποικιλότητας που προκύπτουν µέσα από τις αναλύσεις.  
Από την έρευνα αυτή προκύπτει ότι υπάρχει διακριτή γεωγραφική ποικιλότητα για την οξιά 
στην περιοχή της έρευνας, που επιβεβαιώνει το σενάριο της συνάντησης της δυτικής (Fagus 
sylvatica ssp. sylvatica) και της ανατολικής οξιάς (F. sylvatica ssp. orientalis) στην περιοχή 
της Ροδόπης και ειδικότερα της Ξάνθης. Επιπλέον, η ποικιλότητα στους ανατολικούς 
πληθυσµούς βρέθηκε µεγαλύτερη αυτής των δυτικών πληθυσµών σχεδόν σε όλους τους 
χαρακτήρες που εξετάστηκαν. Από την επεξεργασία των µετρήσεων προέκυψε ότι 
συγκεκριµένοι χαρακτήρες επηρεάζονται ιδιαίτερα από το στάδιο υβριδισµού και είναι 
χρήσιµοι για το διαχωρισµό των (υπο-) ειδών µεταξύ τους, ενώ άλλοι φαίνεται να 
επηρεάζονται περισσότερο από την προσαρµογή των πληθυσµών σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα. 
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The Rodopi mountain demonstrates evolutionary interest, as it is considered to be a 
possible meeting point of F.sylvatica ssp.sylvatica and F.sylvatica ssp. orientalis 
(Lipsky)Popl. Moreover, the study of introgression between these subspecies is of great 
importance. 
The aim of this study is to investigate the hybridization process of the beech (sub-) 
species and the adaptation of the populations to different environmental conditions. A 
morphometric analysis of beech leaves was performed. Six representative beech 
populations and 150 trees in total were sampled. Characters used in systematic studies as 
well as new characters deriving from specialized software were employed. Multivariate 
statistic analyses were employed in order to evaluate these characters according to their 
ability to discriminate the different (sub-) species one from the other and to explain the 
variation patterns that result from this analysis. 
Our results indicate a distinguishable geographic diversity for the beech in the region and 
support the scenario of a possible meeting point of Fagus sylvatica ssp. sylvatica and F. 
sylvatica ssp. orientalis in the region of Rodopi and especially in Xanthi. Furthermore, the 
diversity in the most characters was found larger in the eastern populations than the one 
in the western populations. The process of the measurements indicates that some 
characters show a major influence from the hybridization level of the trees and are useful 
for the discrimination between the (sub-) species, while others seem to be more sensitive 
to the adaptation of the populations to different environmental conditions. 
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Ο ηπατικός πυρηνικός παράγοντας-4α (Hepatocyte Nuclear Factor 4α, HNF-4α) είναι ένα 
µέλος της υπεροικογένειας των πυρηνικών υποδοχέων, η οποία περιλαµβάνει µεταγραφικούς 
παράγοντες που εµπλέκονται σε αρκετά αναπτυξιακά και µεταβολικά µονοπάτια. Σηµαντικό 
ρόλο στη ρύθµιση της δράσης των πυρηνικών υποδοχέων επιτελούν οι κινάσες, οι οποίες 
φωσφορυλιώνουν αµινοξέα σερίνης, θρεονίνης και τυροσίνης. Στον HNF-4α έχουν 
αναγνωριστεί 13 πιθανές θέσεις φωσφορυλίωσης σερίνης/θρεονίνης, ενώ µόνο µία θέση 
τυροσίνης. Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε ο ρόλος της φωσφορυλίωσης στη 
µεταγραφική δραστικότητα του HNF-4α. Αρχικά, µε χρήση προγράµµατος ανάλυσης 
τρισδιάστατης δοµής πρωτεϊνών (NetPhos 2.0) προβλέφθηκε η ύπαρξη πιθανής θέσης 
φωσφορυλίωσης στη θρεονίνη 423 από µία ΜΑΡ κινάση, συγκεκριµένα την Erk1/2. Για το 
λόγο αυτό κλωνοποιήθηκε η περιοχή F (αα360-465) του HNF-4α σε φορέα GST και 
επακολούθησε πείραµα in vitro φωσφορυλίωσης του πεπτιδίου από την Erk2 κινάση, που 
επιβεβαίωσε την πρόβλεψη. Στη συνέχεια ακολούθησαν πειράµατα επιµόλυνσης σε 
ευκαρυωτικές σειρές κυττάρων. Σε αυτά χρησιµοποιήθηκαν διάφοροι αναστολείς των 
µονοπατιών των ΜΑΡ κινασών, όπως οι PD98059, SB203580, UO126 και σαν µάρτυρας ο 
UO124, µαζί µε ελλειµµατικές µεταλλάξεις του HNF-4α, έτσι ώστε να µελετηθεί αν η 
αναστολή επηρεάζει τη µεταγραφική του ενεργότητα. Πράγµατι, βρέθηκε ότι οι αναστολείς 
του µονοπατιού της Erk1/2 επηρεάζουν τη µεταγραφική ενεργότητα του µορίου. Επίσης, 
κλωνοποιήθηκαν οι περιοχές Α/Β (αα1-48), C (αα45-142), και DE (αα116-370) του HNF-4α 
σε GST φορείς προκειµένου να µελετηθεί εάν η Εrk2 φωσφορυλιώνει in vitro και άλλα 
αµινοξέα που αναγνωρίστηκαν ως πιθανοί στόχοι φωσφορυλίωσης.  
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Hepatocyte Nuclear Factor-4α (HNF-4α) is a member of the nuclear receptor 
superfamily, transcription factors that are involved in diverse developmental and metabolic 
pathways. Phosphorylation in serine, threonine and tyrosine residues has been shown to 
play a critical role in modulating nuclear receptor function. Thirteen putative Ser/Thr and 
one Tyr phosphorylation site have been identified in HNF-4α. In the present study the role 
of phosphorylation in HNF-4α transcriptional activity was investigated. A potential 
phosphorylation target site for the Erk1/2 kinase was predicted in Thr423 using the 
NetPhos 2.0 program for three-dimensional analysis of proteins. For this reason the F 
domain (aa360-465) of HNF-4α was cloned in the GST vector and the peptide was used 
as substrate in a in vitro phosphorylation assay by the Erk2 kinase. The results of this 
experiment showed phosphorylation of Thr423 by this kinase, verifying the prediction. To 
evaluate the role of phosphorylation in  
HNF-4α dependent transcription we have also performed cotransfection experiments 
using mammalian expression vectors for wild type HNF-4α or HNF-4α deletion mutants 
in the presence of several MEK inhibitors, such as PD98059, SB203580, UO126 and the 
negative control UO124. We found that the Erk1/2 inhibitors affect the transcriptional 
activity of HNF-4α. In order to investigate whether Erk2 phosphorylation also targets other 
possible aminoacids in HNF-4α we have cloned various domains of HNF-4α e.g. A/B (aa1-
48), C (aa45-142) and DE (116-370) in the GST vector and the results of these 
experiments will be discussed.   
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Ο ηπατικός πυρηνικός παράγοντας-4α (HNF-4α), µέλος της υπεροικογένειας των πυρηνικών 
υποδοχέων, ρυθµίζει  µια πληθώρα γονιδίων που συµµετέχουν στο µεταβολισµό της 
γλυκόζης, της χοληστερόλης και των λιπαρών οξέων. Ο HNF-4 σε αντίθεση µε άλλα µέλη 
της υπεροικογένειας είναι µεταγραφικά ενεργός απουσία εξωγενούς συνδέτη. Πρόσφατες 
κρυσταλλογραφικές µελέτες έχουν υποδείξει τα λιπαρά οξέα ως ενδογενείς συνδέτες του. 
Ανάλυση σηµειακών µεταλλάξεων σε αµινοξέα που αλληλεπιδρούν µε τον συνδέτη  οδήγησε 
σε µείωση της µεταγραφικής του δραστικότητας δείχνοντας ότι αυτά τα αµινοξέα παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση της δοµής της κοιλότητας πρόσδεσης του συνδέτη. Από 
κρυσταλλογραφικές µελέτες έχει επίσης προταθεί ότι η αλληλεπίδραση του συνδέτη µε τον   
συνενεργοποιητή µπορεί να είναι απαραίτητη για την σταθεροποίηση του υποδοχέα στην 
ενεργό του κατάσταση. Ανάλυση φυσικών αλληλεπιδράσεων καθώς και πειράµατα 
επιµόλυνσης σε ευκαρυωτικές σειρές κυττάρων  χρησιµοποιώντας δύο διαφορετικούς 
συνενεργοποιητές πραγµατοποιήθηκαν για να µελετηθεί ο ρόλος των συνενεργοποιητών στη 
λειτουργία του HNF-4. Οι µελέτες αυτές έδειξαν ότι οι σηµειακές µεταλλάξεις που 
στερούνται  µεταγραφικής ενεργότητας συµπεριφέρονται διαφορετικά παρουσία 
συνενεργοποιητών. Συγκεκριµένα, η ικανότητα συνενεργοποίησης διατηρείται σε κάποιες 
µεταλλάξεις, ενώ χάνεται σε άλλες. Αυτός ο τρόπος ενεργοποίησης των σηµειακών 
µεταλλάξεων του HNF-4 από τους συνενεργοποιητές επιβεβαιώθηκε και µε πειράµατα 
φυσικών αλληλεπιδράσεων υποδεικνύοντας ότι διακριτά αµινοξέα µπορεί να συµµετέχουν σε 
αλληλεπιδράσεις µε το συνενεργοποιητή και το συνδέτη παρόλο που µερικά αµινοξέα µπορεί 
να είναι απαραίτητα και για τις δύο λειτουργίες. Τα αποτελέσµατά µας επιβεβαιώνουν και 
διευρύνουν  τις προβλέψεις από τα κρυσταλλογραφικά δεδοµένα ως προς το ρόλο των 
συνενεργοποιητών για την ιδιοσυστατική µεταγραφική ενεργότητα του HNF-4.   

                                                 
● Προσκεκληµένη οµιλήτρια 
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Hepatocyte Nuclear Factor-4α (HNF-4α) a member of the nuclear receptor superfamily, 
is a crucial regulator of a large number of genes involved in glucose, cholesterol and fatty 
acid metabolism. Unlike other members of the superfamily, HNF-4 activates transcription 
in the absence of exogenously added ligands. Recent crystallographic data show that fatty 
acids are endogenous ligands for HNF-4. Transcriptional analysis of point mutations of the 
residues that have been shown to come in contact with the ligand, resulted in a dramatic 
decrease in activity demonstrating that these residues play a significant role in 
maintaining the structural integrity of the HNF-4 ligand binding pocket. It was also 
proposed by crystallographic studies that a combination of ligand and coactivator might 
be required to lock the receptor in its active state. To address the role of coactivators in 
HNF-4 function, physical and functional interaction assays were utilized with two different 
coactivators. This analysis revealed a different mode of coactivation in the LBD mutants 
that lack transcriptional activity. In particular, coactivation is maintained in some mutants 
but is abolished in others. Physical interactions confirm this pattern of activation implying 
that distinct amino acid residues may be involved in coactivator and ligand interactions, 
although some residues maybe critical for both functions. Our results provide evidence and 
expand predictions based on the crystallographic data as to the role of coactivators in 
HNF-4 constitutive transcriptional activity.  

                                                 
● Invited speaker 
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Η υποµονάδα NF-YC (HAP5) µαζί µε τις υποµονάδες NF-YA (HAP2) και NF-YB (HAP3) 
σχηµατίζουν το µεταγραφικό παράγοντα NF-Y (Nuclear Factor Y ή σύµπλοκο ΗΑΡ2/3/5) 
στο A. thaliana, που λειτουργεί ως µεταγραφικός ενεργοποιητής µιτοχονδριακών γονιδίων της 
αναπνοής που κωδικοποιούνται στον πυρήνα και γονιδίων που συµµετέχουν στη βιοσύνθεση 
της αίµης. Ο µεταγραφικός παράγοντας NF-Y έχει βρεθεί στη ζύµη, στα θηλαστικά και στα 
φυτά. Στο γένος  Arabidopsis έχουν αναγνωριστεί 29 διαφορετικά γονίδια ως µέλη των τριών 
αυτών οικογενειών (NF-YA, NF-YB, NF-YC). Η υποµονάδα NF-YC9, της οποίας το ρόλο 
µελετάµε, είναι το 9ο γονίδιο της οικογένειας των NF-YC.  
Για τη διασαφήνιση της λειτουργίας του γονιδίου AtNF-YC9 σε συνθήκες καταπόνησης, φυτά 
A. thaliana άγριου τύπου (WT), knockouts ως προς το AtNF-YC9, αλλά και γενότυποι στους 
οποίους έχει κατασταλεί το γονίδιο NF-YC9 µέσω αντινοηµατικής τεχνολογίας υποβλήθηκαν 
σε διαφορετικές συγκεντρώσεις άλατος (NaCl). Στα 0mM NaCl, όλοι οι διαγονιδιακοί 
γενότυποι είχαν µεγαλύτερη αύξηση της ρίζας τους σε σχέση µε τα WT, γεγονός που 
σηµαίνει πως το διαγονίδιο επέδρασε θετικά στην ανάπτυξή της. Όταν όµως προστέθηκε 
άλας στο θρεπτικό τους υπόστρωµα (25mM, 50mM, 100mM, 150mM, 200mM), οι 
διαγονιδιακοί γενότυποι επέδειξαν ετερογένεια στη συµπεριφορά τους σε σχέση µε τον άγριο 
τύπο, ενώ την καλύτερη απόκριση παρουσιάσε ο γενότυπος Α38-10. Στο ίδιο αποτέλεσµα 
οδηγηθήκαµε και από τις µετρήσεις διαφόρων φωτοσυνθετικών παραµέτρων σε φυτά που 
αναπτύχθηκαν για διάστηµα 30 ηµερών σε υδροπονική καλλιέργεια και υποβλήθηκαν σε 
καταπόνηση µε 125mM NaCl. 



HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES 
Proceedings of 27th Scientific Conference, Nafplio, May 2005 

426

SALT TOLERANCE OF NUCLEAR FACTOR-YC9 (AtNF-YC9) 
SUPPRESSING ARABIDOPSIS THALIANA PLANTS 

 
Chatzopoulou F.1,2, M. Kalamaki2, M.Moustakas1 and A.K. Kanellis2  

 
1School of Biology, and 2School of Pharmaceutical Sciences, Aristotle University of 

Thessaloniki, 541 24 Thessaloniki, Greece, *Corresponding author, e-mail: 
kanellis@pharm.auth.gr 

 
The Nuclear Factor NF-Y (or HAP2/3/5 complex) is a transcription factor complex 
consisting of NF-YA, NF-YB and NF-YC subunits in Arabidopsis thaliana. It is a 
transcriptional activator of nucleus-encoded genes involved in heme biosynthesis and 
mitochondrial respiration. NF-Y has been found in yeast, mammals  and plants. In 
Arabidopsis 29 different genes have been identified to be members of the three NF-Y 
families (NF-YA, NF-YB, NF-YC). The NF-YC9, whose function we investigate, is the 9th 
gene of the NF-YC gene family.  
In order to study the function of the AtNF-YC9 gene under stress conditions, Arabidopsis 
thaliana wild type (WT) plants, knockouts for AtNF-YC9 and antisense plants to AtNF-
YC9 were grown in solid media containing different salt concentrations. In 0mM NaCl, all 
transgenic genotypes exhibited better root growth compared to WT plants. This indicates 
that the transgene had a positive effect on root growth. Salt addition in the growing 
media (25mM, 50mM, 100mM 150mM 200mM) caused different response of their root 
growth in the transgenic lines with genotype A38-10 exhibiting better tolerance compared 
to other genotypes and WT.  The same heterogeneity was observed when different 
photosynthetic parameters were evaluated in plants grown for 30 days in hydroponic 
culture and subjected to 125mM NaCl salt stress. 
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Στη µελέτη αυτή διερευνώνται δηµογραφικές παράµετροι καθώς και η σκελετική υγεία ενός 
πληθυσµού της µεσαιωνικής περιόδου από την Αγία Τρίαδα Θήβας.  
Συλλέχθηκαν δεδοµένα για ενήλικα και ανήλικα άτοµα τα οποία ανασκάφτηκαν 
στρωµατογραφικά από έναν αριθµό πολλαπλών ταφών. Στο δείγµα αντιπροσωπεύονται και τα 
δυο φύλα, καθώς και όλες οι ηλικιακές οµάδες. Η εύρεση καρφιών και κοµµατιών ξύλου 
κατά την εκσκαφή, υποδηλώνει ότι πραγµατοποιούνταν ταφές µε φέρετρα.  
Η εκτίµηση της ηλικίας των ανήλικων ατόµων βασίστηκε στη συνοστέωση των επιφύσεων και 
το µήκος των µακρών οστών. Αντιπροσωπεύονται όλες οι ηλικιακές οµάδες από άτοµα 
βρεφικής έως άτοµα εφηβικής ηλικίας.  
Η πιο κοινή ένδειξη σκελετικής παθολογίας ήταν οι εκτεταµένες εκφυλιστικές αλλοιώσεις στη 
σπονδυλική στήλη µε τη µορφή οστεοφύτων καθώς και οζίδια του Schmorl. Επιπλέον, 
παρατηρήθηκε σχηµατισµός νέου οστού στις οφθαλµικές κόγχες γεγονός που φανερώνει την 
έλλειψη βιταµινών C και D. 
Ο προσδιορισµός του φύλου και η εκτίµηση της ηλικίας θανάτου των ενήλικων ατόµων 
παρουσίασε δυσκολίες εξαιτίας του αναµεµιγµένου χαρακτήρα του σκελετικού υλικού. Ο 
προσδιορισµός του φύλου βασίστηκε σε µορφολογικά χαρακτηριστικά του κρανίου και 
βραχέων οστών. Η ηλικία θανάτου βασίστηκε στις µορφολογικές µεταµορφώσεις της 
ωτοειδούς καθώς και της ηβικής περιοχής της λεκάνης και τη συνοστέωση των ραφών του 
κρανίου.  
Μεταξύ των παθολογικών αλλοιώσεων περιλαµβάνονται ποικίλες µορφές τραύµατος, 
εκφυλιστικές αλλοιώσεις µε τη µορφή εξόστωσης καθώς και οστεοαρθρίτιδας µετακαρπικών 
οστών και φαλαγγών.  
Η ανάλυση αυτή έχει σκοπό να συνεισφέρει στην κατανόηση των περιβαλλοντικών 
παραγόντων καθώς και του επιπέδου υγείας και παθολογίας ενός πληθυσµού κατά την 
µεσαιωνική περίοδο. 
 
 
Η µελέτη εποχορηγήθηκε από το Πρόγραµµα «Καποδίστριας» του Ειδικού 
Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Ε. & Κ. Πανεπιστηµίου Αθηνών 
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This study investigates demographic parameters as well as skeletal disease patterns of a 
population of the medieval era from the site of Agia Triada Thivas.  
Data was collected for adults and subadults that were excavated stratigraphically from a 
number of multiple burials. All age groups and both sexes are represented among the 
deceased. Relics of nails and pieces of wood found during the excavation indicate coffins 
being used in burials. 
Age-at-death of the subadult population was based on epiphyseal fusion as well as the 
long-bone length. All subadult age groups are represented ranging from infants to 
adolescents. 
The most common skeletal disease indicator was the extensive spinal degenerative joint 
disease in the form of osteophytosis as well as Schmorl’s nodes. Furthermore, orbital new 
bone formation was observed that reveals lack of vitamins C and D. 
Determination of sex and assessment of age-at-death of the adults was confounded due 
to the commingled nature of the material. Sex determination was based on morphologic 
characteristics of the scull and short bones. Age-at-death assessment was based on the 
morphological transformations of the auricular area and the pubic symphysis, as well as 
the fusion of cranial joints. 
Pathologic lesions include various forms of trauma, degenerative lesions in the form of 
exostosis as well as osteoarthritis of metacarpal bones and phalanges. 
This analysis aims to contribute to our understanding of environmental factors as well as 
health and disease patterns of a population of the medieval era. 
 
 
This study is funded by the Program “Kapodistrias” of the national & Kapodistrian 
University of Athens 
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της επίδρασης αυξηµένων συγκεντρώσεων 
ενδοθηλίνης στον αντιµεταφορέα ιόντων Na+ – H+ (NHE-1) στα ερυθρά αιµοσφαίρια 
ανθρώπου. Η ενδοθηλίνη παράγεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα και είναι δραστικό 
αγγειοσυσταλτικό και µιτωγόνο πεπτίδιο µε 21 αµινοξέα. Προσθήκη ενδοθηλίνης σε 
συγκέντρωση 10 pg/ml σε ερυθρά αιµοσφαίρια και επώασή τους για 45 min έχει ως 
αποτέλεσµα την αύξηση του ενδοκυτταρικού pH (pHi). Η µέτρηση του pHi έγινε µε 
µέτρηση του φθορισµού των ερυθροκυττάρων µε χρήση της φθορίζουσας ουσίας BCECF-AM 
και µετατροπή των τιµών του φθορισµού σε τιµές pH µε βάση µια πρότυπη καµπύλη 
φθορισµού – pHi. Η προσθήκη των αναστολέων του ανταλλάκτη NHE-1, EIPA ή cariporide, 
στα ερυθροκύτταρα µαζί µε ενδοθηλίνη έχει ως αποτέλεσµα την αναστολή της αύξησης του 
ενδοκυτταρικού pH λόγω της χρήσης ενδοθηλίνης. Πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν για 
τη µέτρηση του ενδοκυτταρικού Na+ έδειξαν ότι µε την επίδραση ενδοθηλίνης αυξάνονται τα 
επίπεδα του ενδοκυτταρικού Na+ στα ερυθροκύτταρα, ενώ µε τη χρήση των αναστολέων του 
NHE-1 (EIPA ή cariporide) τα επίπεδα ενδοκυτταρικού Na+ παραµένουν στα επίπεδα των 
µαρτύρων. Εποµένως η ενδοθηλίνη επηρεάζει άµεσα τον ιοντικό ανταλλάκτη Na+ – H+ στα 
ερυθρά αιµοσφαίρια ανθρώπου αυξάνοντας τη λειτουργία του. Στη συνέχεια θα µελετήσουµε 
τη µεταγωγή σήµατος από τον υποδοχέα της ενδοθηλίνης προς τον ανταλλάκτη NHE-1. 
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The aim of the present study is to investigate the influence of high concentrations of 
endothelin on human red blood cells sodium – hydrogen exchanger (NHE-1). Endothelin is 
produced by endothelian cells and is a potent vasoconstrictive and mitogenic 21-amino-
acid peptide.. Incubation for 45 min with 10 pg/ml of  endothelin causes an increase in 
intracellular pH (pHi) of  red blood cells. The pHi measurement is estimated 
fluorometrically using the fluorescent indicator BCECF-AM. The measurements of 
fluorescence  are converted into pHi measurements using a calibration curve. The effect 
of NHE 1 inhibitors, EIPA or Cariporide, together with endothelin on red blood cells,  
reverses endothelin alone effect. In addition, endothelin causes an increase of intracellular 
Na+ in red blood cells. When NHE -1 inhibitors were added intracellular Na+ levels 
remained at the same levels as control red blood cells. Consequently, endothelin 
influences sodium – hydrogen exchanger  in human red blood cells, by increasing its 
activity.  
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
Πρακτικά 27ου Επιστηµονικού Συνεδρίου, Ναύπλιο, Μάιος 2005 

431

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ HSP 70 ΣTO 
ΕΝΤΟΜΟ BACTROCERA OLEAE 

 
Χρυσοπούλου Α., Ε. ∆ροσοπούλου & Π. Μαυραγάνη-Τσιπίδου 

 
Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών 

Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 54 124 Θεσσαλονίκη 
 

Το έντοµο Bactrocera oleae, ο κοινός “δάκος της ελιάς”, έχει ιδιαίτερη οικονοµική σηµασία 
για όλες τις µεσογειακές χώρες, καθώς προκαλεί εκτεταµένες καταστροφές στην 
ελαιοπαραγωγή. Η µελέτη του εντόµου, σε µοριακό κυρίως επίπεδο, µπορεί να συµβάλλει 
σηµαντικά στην προσπάθεια καταπολέµησής του µε βιολογικές µεθόδους. Η παρούσα 
εργασία, που αποτελεί µέρος µιας συνολικότερης προσπάθειας ανάλυσης και 
χαρτογράφησης του γονιδιώµατος του δάκου, επικεντρώνεται στη µελέτη του 
θερµοεπαγόµενου γονιδίου hsp70.  
To γονίδιο hsp70, µέλος της οικογένειας Hsp70, παρουσιάζει αξιοσηµείωτη εξελικτική 
σταθερότητα και παίζει σηµαντικό ρόλο στην απόκριση των οργανισµών στο θερµικό σοκ. 
Στη Drosophila και σε άλλα δίπτερα έχουν αναγνωριστεί πολλαπλά αντίγραφα του γονιδίου 
hsp70, ενώ ο προαγωγέας του έχει χρησιµοποιηθεί ευρέως σε πειράµατα γενετικού 
µετασχηµατισµού.  
Ένας λ γονιδιωµατικός κλώνος, που αποµονώθηκε από βιβλιοθήκη του εντόµου B. oleae µε 
ανιχνευτή τµήµα ενός hsp70 αντιγράφου του εντόµου Ceratitis capitata, χαρτογραφήθηκε 
µε ενδονουκλεάσες περιορισµού και υβριδισµούς κατά Southern. Η παραπάνω ανάλυση, σε 
συνδυασµό µε τα αποτελέσµατα προηγούµενης χαρτογράφησης δύο επιπλέον 
γονιδιωµατικών κλώνων, έδειξε την παρουσία τουλάχιστον πέντε διαφορετικών ακολουθιών 
hsp70. Υβριδισµός κατά Southern σε ολικό γονιδιωµατικό DNA επιβεβαίωσε την ύπαρξη 
πέντε γονιδιακών αντιγράφων hsp70 στο B. oleae. Μετά από υποκλωνοποίηση 
πραγµατοποιήθηκε ανάλυση της αλληλουχίας των βάσεων µιας από τις αναγνωρισµένες hsp 
70 ακολουθίες του B. οleae, η οποία έδειξε ότι η αναλυόµενη ακολουθία αντιπροσωπεύει ένα 
θερµοεπαγόµενο µέλος της οικογένειας των hsp 70 γονιδίων.  
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Bactrocera oleae is an insect pest of great economical importance, causing annually great 
losses to the olive fruit crops. Molecular studies of the insect can significantly contribute to 
the efforts of its biological control. The present report is part of an ongoing effort of 
analyzing and mapping the B. oleae genome and is focussed on the analysis of the hsp70 
gene.  
The hsp70 gene, a member of the Hsp70 family, presents high levels of conservation and 
plays a crucial role during heat-shock response. In Drosophila and other Diptera species 
multiple hsp70 gene copies have been identified, while its promoter has been widely used 
for the expression of several genes in insect transformation systems. 
One λ clone bearing hsp70 sequences isolated from a genomic library of the standard 
laboratory B. oleae population was mapped by the use of restriction endonuclease 
digestions and southern blottings. The above analysis together with previous restriction 
mapping of two additional λ clones, indicated the presence of at least five putative hsp 
70 genes. Southern hybridization on total genomic DNA confirmed the above number of 
hsp70 copies in B. oleae. Subcloning and sequence analysis of one of the identified B. 
oleae hsp 70 sequences shows that it represents a heat-inducible member of the Hsp 70 
gene family.  
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Οι πεπτικές πρωτεάσες είναι ενδοπεπτιδάσες που εκκρίνονται από το πάγκρεας στον 
εντερικό αυλό ως ανενεργά ζυµογόνα, όπου ενεργοποιούνται µε πρωτεόλυση. Η 
δραστικότητά τους συνδέεται άµεσα µε την πεπτικότητα και την απορρόφηση των πρωτεϊνών 
και αναµένεται να επηρεάζεται από αλλαγές στο περιβάλλον του εντερικού αυλού αφού η 
δράση τους εντοπίζεται εξωκυτταρικά. Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη της επίδρασης 
της αλατότητας στη δραστικότητα των πεπτικών πρωτεασών στην τσιπούρα, ένα είδος µε 
αυξηµένη εµπορική σηµασία. 
Νεαρά άτοµα S. aurata (13.5±2.8g) υποβλήθηκαν σε αλατότητες 22‰ και 34‰ για 
διάστηµα 15 ηµερών. ∆είγµατα στοµάχου, πυλωρικών τυφλών, πρόσθιου κι οπίσθιου εντέρου 
συλλέχθηκαν τις ηµέρες 1, 2, 3, 4, 6, 8,10 και 15 και προσδιορίστηκε η δραστικότητα των 
όξινων και αλκαλικών πρωτεασών, της τρυψίνης και της χυµοτρυψίνης µε τη χρήση 
εκλεκτικών υποστρωµάτων και αναστολέων (Alarcon et al., 1998, Fish Physiol. Biochem. 19, 
257-267). Ο χαρακτηρισµός των ενζυµικών ισοµορφών έγινε µε τη χρήση ζυµογραµµάτων 
και εκλεκτικών αναστολέων.  
Η αλατότητα είχε σηµαντική επίδραση στη δραστικότητα των αλκαλικών πρωτεασών αλλά 
όχι σε αυτή των ολικών όξινων πρωτεασών (πεψίνη) του στοµάχου. Οι ενζυµικές 
δραστικότητες διέφεραν στατιστικώς σηµαντικά (Ρ<0.001) κατά µήκος του εντέρου, µε τις 
υψηλότερες τιµές να εντοπίζονται στα πυλωρικά τυφλά και το οπίσθιο έντερο. Η αλατότητα 
επηρέασε σηµαντικά τη δραστικότητα της τρυψίνης στην περιοχή των πυλωρικών τυφλών 
(Ρ<0.05), σηµείο όπου εκκρίνεται το ανενεργό τρυψινογόνο από το πάγκρεας. Τα 
ζυµογράµµατα ανέδειξαν ως κυρίαρχη πρωτεάση στο στοµάχι την πεψίνη, ενώ στο αλκαλικό 
τµήµα του πεπτικού σωλήνα κυριαρχούν οι πρωτεάσες της σερίνης, χωρίς να παρατηρείται 
επίδραση της αλατότητας στο ισοενζυµικό προφίλ. Η χρήση εκλεκτικών αναστολέων ωστόσο, 
παρέχει ενδείξεις για επίδραση της αλατότητας στη σχετική παρουσία διαφορετικών 
πρωτεασών στα διαφορετικά τµήµατα του εντέρου. 
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Digestive proteases are endopeptidases, which are secreted from pancreas into the 
intestinal lumen as inactive precursors and subsequently are activated by proteolytic 
cleavage. Their activity is directly associated with digestibility and absorption efficiency of 
proteins and due to their extracellular mode of action they are expected to be influenced 
by changes in the intestinal environment. The aim of this work is the study of the effect of 
salinity on digestive protease activity in gilthead sea bream, a species with great economic 
importance. 
Juvenile gilthead sea bream (13.5±2.8g) were subjected to 22‰ and 34‰ salinity 
respectively, for 15 days. Samples of stomach, pyloric caeca, anterior and posterior 
intestine were collected on days 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 and 15 and total acid and alkaline 
protease, trypsin and chymotrypsin activities were measured using specific substrates and 
inhibitors (Alarcon  et al., 1998, Fish Physiol. Biochem. 19, 257-267). Isoenzyme 
characterization was performed by the means of zymograms and specific inhibitors. 
Salinity had a significant effect on alkaline proteases activities, but not on the activity of 
total acid proteases (pepsin) in stomach. Alkaline protease activities were significant 
different (Ρ<0.001) along the intestinal tract with higher values observed in pyloric caeca 
and posterior intestine. Salinity affected significantly (Ρ<0.05) trypsin activity in pyloric 
caeca, where the inactivate trypsinogen is secreted. Zymogramms revealed pepsin as 
major stomach protease, while in the alkaline segment of digestive tract serine proteases 
dominated, although without noticed effect of salinity on isoenzyme profile. The use of 
specific inhibitors however, provides evidence of possible effect of salinity on the relative 
presence of different enzymes in the different segments of the intestine.   
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Μελετήθηκε η επίδραση κλάσµατος από υπολείµµατα ελαιοτριβείων σε παραµέτρους 
αύξησης και φθορισµού των φύλλων φυτών αγγουριού (Cucumis sativus L. ποικιλίας Κοντό) 
που αναπτύχθηκαν σε υδροπονικό σύστηµα. Ως τοξικό κλάσµα αξιολογήθηκε το 
συµπύκνωµα υπερδιήθησης υπολείµµατος ελαιοτριβείου από το Νοµό Αχαΐας. Ελέγχθηκε η 
επίδραση 4 συγκεντρώσεων από το ανωτέρω τοξικό κλάσµα. Οι ποσότητες του τοξικού 
κλάσµατος προστέθηκαν στο θρεπτικό διάλυµα ανάπτυξης των φυτών σε αναλογία 0%, 1%, 
2%, 4% και 6%. ∆ιαπιστώθηκε ότι η παρουσία του στο θρεπτικό διάλυµα σε αναλογίες 
µικρότερες του 2% προκάλεσαν µια ευεργετική επίδραση στις παραµέτρους αύξησης του 
ξηρού βάρους βλαστού, φύλλων και ρίζας, σε σχέση µε το µάρτυρα, ενώ στις µεγαλύτερες 
αναλογίες διαπιστώθηκε βαθµιαία παρεµπόδιση της αύξησης τους. Επίσης διαπιστώθηκε ότι 
το τοξικό κλάσµα επιδρά στις παραµέτρους φθορισµού της χλωροφύλλης fm/fv και fo. 
Αυξανοµένης της αναλογίας του τοξικού κλάσµατος στο θρεπτικό διάλυµα είχε ως 
αποτέλεσµα τη σταδιακή µείωση του λόγου fm/fv και αύξηση του fo. Τα ανωτέρω 
αποτελέσµατα δείχνουν µια δοσοεξαρτώµενη φυτοτοξική δράση του τοξικού κλάσµατος στην 
αύξηση των φυτών αγγουριού αλλά και επίδραση στο φωτοσυνθετικό σύστηµα των φύλλων. 
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The effect of olive mill waste waters fraction on growth and chlorophyll fluorescence 
parameters was studied in cucumber seedlings (Cucumis sativus L var. Konto) grown in 
hydroponic system. The ultrafiltration concentrate toxic fraction from an Achaias’ olive mill 
was evaluated. 4 concentrations of the previous toxic fraction were tested. The toxic 
fraction was added in the nutrient solution in ratios 0%, 1%, 2%, 4% and 6%. It was found 
that the presence of the toxic fraction in ratios lower than 2% caused beneficial effects on 
stem, leaf and root dry weights in relation to the control, but in higher ratios an increasing 
inhibition of their growth was found. It was also found that the ultrafiltration concentrate 
fraction affects the chlorophyll fluorescence parameters fm/fv and fo. Increasing the ratio 
of the toxic fraction in the nutrient solution resulted a gradual decrease of the ratio fm/fv 
and an increase of fo. The previous results show a dose response effects of toxic fraction 
on cucumber seedlings growth and on their leaf photosynthetic system. 
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Μελετήθηκε η γενετική παραλλακτικότητα 34 στελεχών εντεροκόκκων που αποµονώθηκαν 
από το παραδοσιακό τυρί Μπάτζος, από νωπό κατσικίσιο γάλα, κατά τη διάρκεια της 
ωρίµασής του. Τα στελέχη ταυτοποιήθηκαν φαινοτυπικώς ως Enterococcus durans. Τρεις 
µοριακές µέθοδοι, η RAPD-PCR, το πλασµιδιακό προφίλ και η PFGE, χρησιµοποιήθηκαν για 
να διερευνηθεί η γενετική τους ετερογένεια. Σύµφωνα µε την RAPD-PCR, η φαινοτυπική 
ταυτοποίηση επιβεβαιώθηκε για 29 στελέχη που χαρακτηρίστηκαν ως Enterococcus durans. 
Ένα στέλεχος ταυτοποίηθηκε ως Lactococcus lactis subsp lactis και τέσσερα στελέχη ως 
Enterococcus faecium. Τα 27 από τα 29 στελέχη Enterococcus durans, σύµφωνα  µε τα 
αποτελέσµατα της RAPD-PCR είχαν πολύ όµοιο προφίλ, ενώ τα 25 από αυτά είχαν 
οµοιότητα 90.4% και τα αποτελέσµατα για την επαναληψιµότητα της µεθόδου (~ 91%) 
δείχνουν ότι ήταν όµοια. Η µελέτη του πλασµιδιακού προφίλ  οµαδοποίησε τα 34 στελέχη σε 
8 οµάδες. Μια µεγάλη οµάδα µε 21 στελέχη είχαν όµοιο πλασµιδιακό προφίλ και ανήκαν στη 
µεγάλη οµάδα των Enterococcus durans, σύµφωνα µε τη RAPD-PCR. Τα αποτελέσµατα της 
PFGE  δείχνουν να επιβεβαιώνουν σηµαντικά τα αποτελέσµατα του πλασµιδιακού προφίλ σε 
ότι αφορά την οµαδοποίηση των στελεχών και να συµφωνούν µε την RAPD-PCR, ως προς 
την τοποθέτηση των στελεχών σε ορισµένες οµάδες. 
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This study investigated the genotypic diversity in 34 isolates of enterococci obtained during 
ripening of Batzos cheese from raw goat milk and characterized phenotypically as 
Enterococcus durans. RAPD-PCR, plasmid profiling and PFGE were used to study the 
genetic variability and distinguish closely related isolates. Species recognition by means of 
RAPD-PCR was in agreement with the phenotypic identification for 29 strains. One strain 
was characterized as Lactococcus lactis subsp lactis by RAPD-PCR and four strains were 
grouped with the Enterococcus faecium reference strain. The 27 out of 29 strains had the 
same profile and 25 of them had a similarity of 90.4; the reproducibility test (~91%) 
suggests that these isolates were identical. The number of patterns obtained by the 
plasmid profile analysis clustered the isolates into eight groups. A large group of 21 strains 
had the same plasmid profile and were allocated in the same cluster of Enterococcus 
durans by RAPD-PCR. Pulsed field gel electrophoresis results confirmed signigicantly the 
results of the plasmid profiling and also suggest a high degree of similarity with the results 
obtained by RAPD-PCR. 
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Μελετήθηκε η γενετική παραλλακτικότητα µε τρεις µοριακές µεθόδους 40 αποµονώσεων 
Lactococcus lactis, που αποµονώθηκαν από τρεις παρασκευές τυριού Μπάτζος, που έγιναν 
ανά µια το χειµώνα, την άνοιξη και το καλοκαίρι. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ένα µεγάλο 
βαθµό ετερογένειας µεταξύ των στελεχών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της PFGE όλα τα 
στελέχη, εκτός από ένα, οµαδοποιήθηκαν (µε ποσοστό οµοιότητας ~50%) µαζί µε το 
στέλεχος αναφοράς του Lc. lactis subsp. lactis και διακρίθηκαν 10 οµάδες αποµονώσεων 
από 2-8 στελέχη η κάθε µία. Τα αποτελέσµατα του προφίλ πλασµιδίων έδειξαν ότι υπήρχαν 
οκτώ αποµονώσεις χωρίς πλασµίδια και έντεκα που είχαν µοναδικά το καθένα πλασµιδιακό 
προφίλ. Εικοσιένα στελέχη οµαδοποιήθηκαν σε πέντε οµάδες από 2-7 αποµονώσεις. 
Παρατηρήθηκε µία ενδιαφέρουσα οµοιότητα µεταξύ των οµάδων του πλασµιδιακού προφίλ 
και εκείνων που σχηµατίσθηκαν σύµφωνα µε τη PFGE. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της PFGE 
έδειξαν µια ενδιαφέρουσα οµαδοποίηση των περισσοτέρων από τα στελέχη ανάλογα µε την 
εποχή παρασκευής του τυριού. Η οµαδοποίηση των στελεχών σύµφωνα µε την RAPD-PCR 
συµφωνούσε µε τα αποτελέσµατα που αποκτήθηκαν τόσο µε την PFGE, όσο και το 
πλασµιδιακό προφίλ για την πλειονότητα των στελεχών.   
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The genetic variability of 40 Lactococcus lactis isolates obtained from three cheese-
making trials of Batzos cheese made one in each, winter, spring and summer, was 
studied by three molecular methods. Results showed a high degree of heterogeneity 
among strains. According to PFGE results, all strains except one were clustered together 
(at a similarity level of ~50%), with the Lc. lactis subsp. lactis reference strain and 10 
groups of isolates consisting of 2-8 strains each were distinguished. Plasmid profiling 
results revealed that there were eight isolates lacking plasmids and eleven having unique 
plasmids. Twenty-one strains were grouped into five groups of 2-7 isolates. There was an 
interesting similarity between the plasmid profiling groups and those formed according to 
PFGE. In addition, results obtained by PFGE indicate an interesting grouping of most of 
the strains according to the season of cheese production. Grouping of strains according to 
RAPD-PCR was in agreement with results obtained by both plasmid profiling and PFGE 
for the majority of the strains. 
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