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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΤOY ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καθηγητή Ι.Δ. Μπέη

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 Το 34° ετήσιο επιστηµονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας 
Βιολογικών Επιστηµών διοργανώνεται φέτος στα Τρίκαλα, από 17 µέχρι 19 
Μαΐου 2012. Τα Τρίκαλα επιλέχθηκαν  ως τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου, 
γιατί αφενός µεν διαθέτουν την  απαιτούµενη υποδοµή και αφετέρου έχουν  
φυσικές οµορφιές οι οποίες κάνουν τη διαµονή ελκυστική. Το συνέδριο 
αποτελεί χώρο συνάντησης φοιτητών (προ- και µεταπτυχιακών) από όλα τα 
Τµήµατα Βιολογίας, αλλά κι από Τµήµατα συναφών γνωστικών  αντικειµένων. 
Και φαίνεται ότι πραγµατικά υπάρχει ένα αυξανόµενο ενδιαφέρον των 
φοιτητών γιατί κάθε χρόνο ο αριθµός των συµµετεχόντων (µε ερευνητική 
δουλειά ή όχι)  αυξάνεται.
 Οι φετινές συµµετοχές µε προφορικές οµιλίες και αναρτηµένες 
ανακοινώσεις έφτασαν  τον αριθµό 171. Γι' αυτό κατά την άποψή µας έχει 
συµβάλει σε σηµαντικό βαθµό η νέα µορφή που έχει πάρει το συνέδριο και η 
ανάγκη βήµατος παρουσίασης των εργασιών  που πραγµατοποιούνται στα 
διάφορα συναφή µε την Βιολογία, Πανεπιστηµιακά Τµήµατα αλλά και 
Ερευνητικά  Κέντρα. Αν κάποιος παρακολουθήσει τη σχετική θεµατολογία και 
τις συµµετοχές των 34 συνεδρίων που έχει διοργανώσει µέχρι σήµερα η 
Ε.Ε.Β.Ε. θα διαπιστώσει την αλµατώδη πρόοδο των Βιολογικών  Επιστηµών 
στη χώρα µας και τη δηµιουργία πολλών ερευνητικών οµάδων, γεγονός που δεν 
µπορεί να περάσει απαρατήρητο.
 Όπως αναφέρθηκε ήδη, το 1979, πραγµατοποιήθηκε στο Τµήµα 
Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης το 1ο Συνέδριο 
στο οποίο παρουσιάστηκαν µόλις 41 εργασίες. Στην  επόµενη δεκαετία 
(1980-1989) ο αριθµός των εργασιών που παρουσιάστηκαν  ήταν  περίπου 630, 
µε ένα µέσο όρο 70 εργασίες/έτος. Τη δεκαετία του '90 (1990-1999) στα δέκα 
συνέδρια παρουσιάστηκαν 1400 εργασίες, δηλαδή ο µέσος όρος διπλασιάστηκε 
και έφτασε τις 140 εργασίες/έτος. Στα 10 συνέδρια που έχουν διοργανωθεί στην 
προηγούµενη δεκαετία  (2000-2010), παρουσιάστηκαν 1954 εργασίες, ήτοι ο 
µέσος όρος έφτασε τις 195 εργασίες /έτος. 
  Τα ψηφιοποιηµένα Πρακτικά όλων των προηγούµενων συνεδρίων 
µπορεί να τα βρει κάποιος στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Β.Ε. (http://www.eebe.gr), 
µαζί µε τα Πρακτικά του 34ου Συνεδρίου. 
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  Τα πρακτικά του συνεδρίου δίδονται σε ηλεκτρονική µορφή (CD) που 
επιµελήθηκαν  ο Αν. Καθηγητής του Τµήµατος Βιολογίας του Ε.Κ.Π.Α. κ. 
Ευστράτιος Βαλάκος και η Δρ. κ. Σ. Παπαβασιλείου. Στη µορφή αυτή, πέραν 
των περιλήψεων των ανακοινώσεων (σε µορφή pdf), είναι εφικτή η άµεση 
σύνδεση του ονόµατος του κάθε συγγραφέα µε τις περιλήψεις των 
ανακοινώσεών του. 
 Από αυτά που έχουµε µέχρι σήµερα επιτύχει, είµαστε υποχρεωµένοι να 
διατηρήσουµε αµείωτο το ενδιαφέρον συµµετοχής και είναι σίγουρο ότι το Δ.Σ. 
της Ε.Ε.Β.Ε. θα προσπαθήσει µε όλες του τις δυνάµεις για το καλύτερο δυνατό. 
Ακόµη µια σηµαντική καινοτοµία αποτελεί η προφορική (5λεπτη) παρουσίαση 
των αναρτηµένων ανακοινώσεων, έτσι ώστε να δίνεται η δέουσα προσοχή σε 
σηµαντικές ερευνητικές προσπάθειες. Οι προφορικές οµιλίες έχουν περιοριστεί 
και φέτος έχουµε 13 προσκεκληµένους ερευνητές και µέλη ΔΕΠ που θα µας 
παρουσιάσουν  ανασκοπήσεις της ερευνητικής τους δουλειάς, τόσο σε θέµατα 
αιχµής όσο και γενικότερου ενδιαφέροντος, που ελπίζουµε ότι θα αποτελέσουν 
το δέλεαρ για τους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες που παρακολουθούν 
κάθε χρόνο το συνέδριο αυτό.
 Το Συνέδριο αρχίζει την  Πέµπτη 17 Μαΐου στις 12 το µεσηµέρι µε τις 
εγγραφές των συνέδρων και την ανάρτηση των  posters. Η 1η συνεδρία έχει 
προγραµµατιστεί για τις 6 µµ το απόγευµα και οι συνεδρίες ολοκληρώνονται το 
Σάββατο 19 Μαΐου στις 21:30. Το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στο Μύλο 
Ματσόπουλου, πολιτιστικό κέντρο του Δήµου Τρικκαίων.
Εκ µέρους της Οργανωτικής Επιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω το Εθνικό & 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήµιο Πατρών, το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, το 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, υπό την αιγίδα των οποίων διεξάγεται το συνέδριο, 
καθώς επίσης τον Δήµο Τρικκαίων   και τους Χορηγούς που στήριξαν 
οικονοµικά αυτή την προσπάθεια. Τέλος θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες 
µου στο µέλος της Ο.Ε. Δρ. Σύλβια Παπαβασιλείου, η οποία µε ιδιαίτερη 
αφοσίωση έφερε σε πέρας έναν τεράστιο φόρτο εργασίας.
Σας ευχόµαστε καλή διαµονή στα πανέµορφα Τρίκαλα και καλή επιτυχία σε 
όλους εκείνους που θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους.

Τρίκαλα Μάιος 2012

Καθηγητής Ισίδωρος Δ. Μπέης
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Η Οργανωτική Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόµενο των 
περιλήψεων.

The Organizing Committee has no responsibility for the content    
of the abstracts.

Οι εργασίες έχουν ταξινοµηθεί αλφαβητικά µε βάση το όνοµα του 
πρώτου συγγραφέα, γραµµένο στην ελληνική γλώσσα. 

Papers have been arranged alphabetically according to the 
Hellenic-written name of the first author. 

Επιµέλεια Έκδοσης Πρακτικών

Ευστράτιος Δ. Βαλάκος
Σύλβια Παπαβασιλείου

Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου
Τµήµα Βιολογίας

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΝΗΜΑΤΙΩΝ 
ΑΚΤΙΝΗΣ ΜΕΡΙΣΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ Zea mays L. 

 
Αδαµάκης Σ. Ιωάννης-Δηµοσθένης, Παντερής Εµµανουήλ, Ελευθερίου Π. Ελευθέριος 

Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας,, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,  
Θεσσαλονίκη 541 24, e-mail: iadamaki@bio.auth.gr 

 
Το βαρύ µέταλλο βολφράµιο (W) αποτελεί έναν ευρέως χρησιµοποιούµενο αναστολέα του 
ενζύµου νιτρική αναγωγάση (NR) σε πειράµατα παρεµπόδισης της δράσης της σε φυτικά 
κύτταρα. Ανταγωνίζεται έντονα το µολυβδαίνιο (Μο), το οποίο και υποκαθιστά, 
αναστέλλοντας µε αυτό τον τρόπο το συµπαράγοντα µολυβδαινίου (MoCo) ο οποίος και 
εµπεριέχεται στη NR. Πρόσφατα, ορισµένες έρευνες έδειξαν ότι το W επίσης αναστέλλει 
την ανάπτυξη της ρίζας, επηρεάζει την οργάνωση των µικροσωληνίσκων και προάγει τον 
προγραµµατισµένο κυτταρικό θάνατο (PCD) στα φυτά, ακριβώς όπως και άλλα βαρέα 
µέταλλα, στόχο των οποίων αποτελούν επίσης και τα µικρονηµάτια της ακτίνης. Επειδή 
πληροφορίες για τον εάν το W εκδηλώνει τοξική επίδραση στην ακτίνη δεν υπάρχουν, και 
επειδή φαίνεται ότι στην είσοδο αυτού στο εσωτερικό των κυττάρων εµπλέκονται τα 
µικρονηµάτια ακτίνης, µελετήθηκε η δράση του W σε αυτά. Πραγµατοποιήθηκαν 
επιδράσεις W µε τη µορφή βολφραµικού νατρίου (Na2WO4). Αρτίβλαστα αραβοσίτου (Zea 
mays L.) εµβαπτίστηκαν σε υδατικό διάλυµα Na2WO4 (200 mg/l) για 24 ώρες. 
Χρησιµοποιήθηκαν τόσο άθικτα φυτά, όσο και φυτά στα οποία είχε κοπεί η ρίζα. Μετά το 
πέρας της επίδρασης µεριστωµατικές περιοχές ρίζας καθώς και αναπτυσσόµενου φύλλου 
αποκόπηκαν και σηµάνθηκαν µε φθορίζουσα φαλλοϊδίνη τα µικρονηµάτια ακτίνης. Τα 
παρασκευάσµατα που προέκυψαν εξετάστηκαν σε συνεστιακό µικροσκόπιο σάρωσης 
ακτίνων laser (CLSM). Σε αντίθεση µε το καλά οργανωµένο δίκτυο των µικρονηµατίων 
ακτίνης του µάρτυρα, το W προκάλεσε έντονη διαταραχή στην ακτίνη. Σε µεριστωµατικά 
κύτταρα ρίζας η επίδραση του W ήταν ισχυρότερη εφόσον προκάλεσε αποπολυµερισµό 
του περιφερειακού δικτύου ακτίνης και εκτεταµένη δεσµίδωση του ενδοπλασµατικού. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις είχαν σχηµατιστεί άµορφα αθροίσµατα ακτίνης. Στο µεριστωµατικό 
ιστό αναπτυσσόµενου φύλλου η επίδραση του W ήταν ηπιότερη εφόσον αυτό δεν επέφερε 
αποπολυµερισµό της ακτίνης αλλά δεσµίδωση αυτής, εµφανή τόσο στο περιφερειακό 
δίκτυο όσο και στο ενδοπλασµατικό σύστηµα. Η διαφορά στην απόκριση ανάµεσα σε ιστό 
φύλλου και ρίζας ίσως να οφείλεται στον τρόπο µε τον οποίο απορροφά το W ο κάθε ιστός. 
Είναι ήδη γνωστό ότι σε άλλες περιπτώσεις PCD, η ακτίνη δεσµιδώνεται και αλλάζει η 
διαµόρφωσή της. Συµπεραίνεται ότι η δεσµίδωση και η αλλαγή στη διαµόρφωση της 
ακτίνης που παρατηρήθηκαν στην παρούσα εργασία ίσως οφείλονται στα φαινόµενα PCD, 
τα οποία το W επάγει.  
 
 

 

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ . Επένδυση 
στην κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.  
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TUNGSTEN EFFECTS ON THE ACTIN MICROFILAMENT NETWORK OF 
MERISTEMATIC CELLS OF Zea mays L. 

 
Adamakis S. Ioannis-Dimosthenis, Panteris Emmanuel, Eleftheriou P. Eleftherios 

Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 
 Thessaloniki 541 24, e-mail: iadamaki@bio.auth.gr 

 
Tungsten (W), a heavy metal, is a widely used inhibitor of the nitrate reductase (NR) 
enzyme, used in experiments to avert action of NR in plant cells. It competes strongly with 
molybdenum (Mo) and substitutes it, suspending the molybdenum cofactor (MoCo) of the 
NR. Recently, some surveys have showed that W also inhibited root growth, affected the 
organization of microtubules and promoted a kind of programmed cell death (PCD) in 
plants, like other heavy metals do. Among the targets of other heavy metal toxicity are the 
actin microfilaments. Since information about the toxic effects of W on actin does not exist, 
and since there is evidence that during the entry of W inside the cells the actin 
microfilaments are involved, we studied the effects of W on them. W was applied in the 
form of sodium tungstate (Na2WO4). Seedlings of maize (Zea mays L.) were immersed in a 
Na2WO4 (200 mg/l) aqueous solution for 24 hours. Intact plants and plants, in which the 
root was cut, were used. After the end of the treatments meristematic root and leaf areas 
were cut off and an actin staining with fluorescent phalloidin was done. Specimens 
obtained were examined in a confocal laser scanning microscope (CLSM). Unlike the well 
organised actin microfilament network of the control, in W-treated plants the actin 
microfilament network was strongly disturbed. In meristematic root cells the effects of W 
were stronger, with the cortical network being almost completely depolymerised while the 
intracellular network was highly bundled. In some cases amorphous actin clusters were 
formed. In the meristematic leaf tissue the effects were less intense, since no 
depolymerisation of actin was noticed. However, both the cortical and the endoplasmic 
actin networks were bundled. The differential response of root and leaf tissue may be 
attributed to the differential way they absorb W. It is already known that in other cases of 
PCD, actin becomes bundled and its organization changes. In conclusion, the observed 
bundling and change in the configuration of actin network observed in this study may be 
due to PCD phenomena, which W induces. 
 
 

 

This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund – 
ESF) and Greek national funds through the Operational Program "Education and 
Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research 
Funding Program: Heracleitus II. Investing in knowledge society through the 
European Social Fund.  
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ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΡΟΦΗ ΨΑΡΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΤΡΟΦΙΚΟΥ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ  

 
1 Αδαµόπουλος Ν., 1 Μεντέ Ε., 1,2 Τσίκληρας Α.  

1 Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος, 
 2 Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη  

Εmail: tsikliras@uth.gr 
 
Η εκτροφή ψαριών ολοένα και υψηλότερου τροφικού επιπέδου στη Μεσόγειο έχει 

αρνητικές επιπτώσεις για τα αποθέµατα ψαριών, καθώς, συχνά, µικρά πελαγικά είδη 
ψαριών αλιεύονται µε σκοπό να αποτελέσουν τροφή για άλλα είδη που εκτρέφονται, αντί 
να διατεθούν για απευθείας κατανάλωση από τον άνθρωπό. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται µια τάση αντικατάστασης των ιχθυαλεύρων στις ιχθυοτροφές µε προϊόντα 
φυτικής προέλευσης. Σκοπός της εργασίας είναι να συγκρίνει το τροφικό επίπεδο έξι ειδών 
ψαριών (συναγρίδα Dentex dentex, λυθρίνι Pagellus erythrinus, χέλι Anguilla anguilla, 
λαβράκι Dicentrarchus labrax, τσιπούρα Sparus aurata, φαγγρί Pagrus pagrus) όταν αυτά 
εκτρέφονται (FarmTroph), µε αυτό στο φυσικό τους περιβάλλον, όταν δηλαδή τρέφονται 
φυσικά (AquaTroph). 
Υπολογίστηκαν τα τροφικά επίπεδα των ειδών αυτών όταν εκτρέφονται µε βάση το 

ποσοστό ιχθυαλεύρων και φυτικών αλεύρων που χρησιµοποιούνται στην τροφή τους 
σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, ενώ για τα τροφικά επίπεδα στο φυσικό τους περιβάλλον 
χρησιµοποιήθηκαν οι τιµές που αναφέρονται στη FishBase (www.fishbase.gr).  
Σε τέσσερα από τα έξι είδη, το FarmTroph ήταν υψηλότερο από το AquaTroph κατά 4 

(φαγγρί) έως 19% (λυθρίνι), ενώ σε δύο ήταν χαµηλότερο (στη συναγρίδα κατά 8% και 
στο λαβράκι κατά 4%). Οι τιµές των FarmTroph χρησιµοποιήθηκαν επίσης για να 
υπολογιστεί το µέσο σταθµισµένο τροφικό επίπεδο των εκτρεφόµενων ειδών στη 
Μεσόγειο ανά έτος και να συγκριθεί µε προηγούµενες έρευνες που χρησιµοποιούσαν 
AquaTroph για την περίοδο 1950-2009. Το αποτέλεσµα ήταν ότι το µέσο τροφικό επίπεδο 
µε τα FarmTroph αυξήθηκε ραγδαία µετά το 1990, δηλαδή µε το ίδιο πρότυπο σε σχέση µε 
τα AquaTroph, αλλά η αύξηση τα τελευταία χρόνια ήταν λίγο υψηλότερη.  
Η ανάλυση αυτή δείχνει ότι οι ιχθυοτροφές που χρησιµοποιούνται στην εκτροφή 

ψαριών περιέχουν ακόµη υψηλό ποσοστό ιχθυαλεύρων που συνήθως προέρχεται από την 
αλιεία µικρών πελαγικών ψαριών. Μελλοντική µείωση του ποσοστού των ιχθυαλεύρων σε 
χαµηλότερα επίπεδα ή αντικατάστασή τους θα µπορούσε, θεωρητικά, να αντιστρέψει την 
τάση της εκτροφικής υπερύψωσης (farming up) που παρατηρείται σε πολλές περιοχές του 
κόσµου και στη Μεσόγειο. Επιπλέον, θα πρέπει να ενισχυθεί η εκτροφή ειδών 
χαµηλότερου τροφικού επιπέδου καθώς και η έρευνα στη διατροφή των εκτρεφόµενων 
ειδών. 
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THE IMPACT OF FARMING HIGH TROPHIC LEVEL FISHES MAY STILL 
BE REVERSIBLE 

 
1 Adamopoulos N., 1 Mente E., 1,2 Tsikliras Α. 

1 Department of Ichthyology and Aquatic Environment, University of Thessaly, Volos, 
 2 Laboratory of Ichthyology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 

 Email: tsikliras@uth.gr 
 
Mediterranean fish mariculture is currently producing high-trophic level carnivorous 

species with negative effects on marine fish stocks as small pelagic fishes are used for 
animal aquafeeds and not for direct human consumption. Fish meal and fish oil substitution 
is theoretically and technically possible and their inclusions in aquafeeds formulation have 
been significantly reduced.  However there are differences between species in the average 
amounts of fishmeal or fish oil utilization in their diets. The aim of the present study is to 
compare the trophic level of six fish species (common dentex Dentex dentex, common 
pandora Pagellus erythrinus, european eel Anguilla anguilla, european seabass 
Dicentrarchus labrax, gilthead seabream Sparus aurata, red porgy Pagrus pagrus) that are 
farmed (FarmTroph) with those living in their natural environment (AquaTroph). 

The trophic levels of the farmed species were calculated based on the percentages of 
fishmeal and alternative plant materials inclusion in their diets as reported in the literature, 
while their natural trophic levels were taken from FishBase (www.fishbase.gr).  

In four out of the six species, FarmTroph was higher than AquaTroph by 4 (red porgy) 
to 19% (common randora), and in two species it was lower (in common dentex by 8% and 
the european seabass by 4%). FarmTroph values were also used to calculate the mean 
weighted trophic level of the farmed species in the Mediterranean per year and was 
compared to previous research using AquaTroph for the period 1950-2009. The increase of 
mean weighted trophic level using FarmTroph followed the exact same pattern with that 
using AquaTroph, i.e. a rapid increase since 1990, but with a slightly higher mean values 
for the last decade.  

Our analyses showed that the animal aquafeeds that are used in mariculture still contain 
a large proportion of fishmeal, usually derived from small pelagic fisheries. Future 
reduction of fishmeal percentage or replacement by plant materials could, in theory, reverse 
the farming-up trend observed in many parts of the world, including the Mediterranean. The 
culture of low trophic level fishes should be supported. Further research and biological 
nutritional knowledge is necessary to generate viable solutions and strategies for an 
environmentally friendly mariculture industry. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΙΔΙΝΗΣ (HDC) 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ GILLES DE LA TOURETTE ΣΕ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

 
Ζαχαρίας Αναστασίου1, Βασίλειος Σταθιάς1, Ιορδάνης Καραγιαννίδης1, Παναγιώτα Λίγδα1, 

Pablo Mir2, TSGeneSEE Consortium, Περιστέρα Πάσχου1 
1Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη 

2Instituto de biomedicina de Sevilla (IBiS), Hospital Universitario Virgen del Rocío 
 

Το σύνδροµο Gilles de la Tourette είναι µια νευροψυχιατρική διαταραχή που εµφανίζεται 
κατά την παιδική ηλικία και χαρακτηρίζεται από κινητικά και φωνητικά τικ. Έχει 
περίπλοκη αιτιολογία, καθώς πολλαπλά γονίδια αλληλεπιδρούν µε περιβαλλοντικούς 
παράγοντες, οδηγώντας στην έναρξη των συµπτωµάτων. Το ποσοστό εµφάνισής του 
εκτιµάται από 0.3-1%.  Πρόσφατα αναφέρθηκε σύνδεση ανάµεσα σε µια περιοχή του 
χρωµοσώµατος 15 που περιλαµβάνει το γονίδιο HDC και το σύνδροµο, αν και η 
συµµετοχή αυτού του γονιδίου στην αιτιολογία της διαταραχής θεωρείται σπάνια. Σκοπός 
της µελέτης µας είναι η διερεύνηση της συσχέτισης 12 γενετικών δεικτών που εντοπίζονται 
εντός του γονιδίου HDC και της διαταραχής σε έξι πληθυσµούς από τη Νότια και 
Ανατολική Ευρώπη. Μελετήθηκαν 199 πυρηνικές οικογένειες µε ένα παιδί µε τη 
διαταραχή (τριάδες). Τα δείγµατα προήλθαν από τους πληθυσµούς της Ελλάδας, 
Πολωνίας, Ουγγαρίας, Αλβανίας και Ιταλίας (Tourette Syndrome Genetics–Southern and 
Eastern Europe Initiative, µε την υποστήριξη του Tourette Syndrome Association των 
Η.Π.Α και της δράσης COST BM0905) και τον πληθυσµό της Ισπανίας. Μελετήθηκαν 12 
αντιπροσωπευτικοί πολυµορφισµοί ενός νουκλεοτιδίου (tagging SNPs), οι οποίοι 
επιλέχθηκαν από τη βάση δεδοµένων HapMap, µε βάση τον πληθυσµό των Ευρωπαίων 
CEPH. Tο τεστ µεταβίβασης ανισορροπίας σύνδεσης (TDT) πραγµατοποιήθηκε µέσω του 
λογισµικού HAPLOVIEW. Η από κοινού ανάλυση και των έξι πληθυσµών δεν έδειξε 
σηµαντική συσχέτιση. Ωστόσο, όταν κάθε πληθυσµός µελετήθηκε ξεχωριστά, 
παρατηρήσαµε σήµατα συσχέτισης στους επιµέρους πληθυσµούς. Καταληκτικά, τα 
αποτελέσµατά µας δείχνου ότι είναι πιθανή η συµµετοχή του γονιδίου HDC στην 
αιτιολογία του συνδρόµου Tourette, ωστόσο, είναι δυνατό να υπάρχουν διαφορετικά 
πρότυπα συσχέτισης σε διαφορετικούς πληθυσµούς. Για την επιβεβαίωση των ευρηµάτων 
µας απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση και µεγαλύτερος αριθµός δειγµάτων. 
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INVESTIGATION OF THE HISTIDINE DECARBOXYLASE GENE (HDC) IN 
ASSOCIATION WITH GILLES DE LA TOURETTE SYNDROME IN 

POPULATIONS FROM SOUTHERN AND EASTERN EUROPE 
 

Zacharias Anastasiou1, Vasileios Stathias1, Iordanis Karagiannidis1, Panagiota Ligda1, Pablo 
Mir2, TSGeneSEE Consortium, Peristera Paschou1 

1Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace, 
Alexandroupolis 

 2Instituto de biomedicina de Sevilla (IBiS), Hospital Universitario Virgen del Rocío 
 

Gilles de la Tourette Syndrome (GTS) is a childhood onset neuropsychiatric disorder 
defined by persistent motor and vocal tics. Its etiological background is complex, with 
multiple genes interacting with environmental factors to lead to the onset of symptoms. 
GTS prevalence is estimated between 0.3 and 1%. Recently, linkage between a segment of 
chromosome 15, encompassing the HDC gene, and GTS was reported. However, the 
participation of this gene in GTS etiology is considered rare. The purpose of this study was 
the investigation of 12 genetic marcers across the HDC gene in association to GTS in six 
populations from Southern and Eastern Europe. A total of 199 trios with GTS were studied, 
originating from Greece, Poland, Hungary, Albania, Italy (the Tourette Syndrome 
Genetics–Southern and Eastern Europe Initiative, supported by the Tourette Syndrome 
Association, USA and COST Action BM0905), and Spain. 12 tagging Single Nucleotide 
Polymorphisms (SNPs) were selected from the HapMap database, using the CEPH 
Europeans as reference. The transmission test for linkage disequilibrium (TDT) was run as 
implemented in HAPLOVIEW. When all six populations were analyzed together, no 
significant association was observed. However, when we focused on single population 
analysis we noticed several signals of association. Our results indicate that the HDC gene 
may play a role in GTS etiology, although the patterns of association may vary in different 
populations. Our findings warrant further investigation of the HDC gene in relation to GTS 
in larger samples. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ 
ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΕΡΗΣ ΛΙΠΑΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΜΎΚΗΤΑ Myceliophthora thermophila.  

 
Ανδρέου Α.Ι., Σταθοπούλου Π.Μ.,  Γαλανοπούλου Α.Π., Σαββίδης Α. και Δ.Γ. Χατζηνικολάου 

Οµάδα Μικροβιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου, 15784 Ζωγράφου, Αττική, Ελλάδα. 

E mail:dhatzini@biol.uoa.gr 
 

Μια εξωκυτταρική, θερµοσταθερή λιπάση που παράγεται από το θερµόφιλο µύκητα 
Myceliophthora thermophila, καθαρίστηκε σε ηλεκτροφορητική οµοιογένεια µε µια 
διαδικασία τριών σταδίων: καταβύθιση µε θειικό αµµώνιο, κατιοανταλλακτική 
χρωµατογραφία και χρωµατογραφία µοριακής διήθησης. Το καθαρό ένζυµο δείχνει µια 
έντονη τάση συσσωµάτωσης τόσο σε υδατικά όσο και µη υδατικά διαλύµατα. Σε 
αποδιατακτική ηλεκτροφόρηση (SDS-PAGΕ) εµφανίζει διπλή ζώνη στα 63 και 59 kDa ενώ 
η απουσία β-µερκαπτοαιθανόλης κατά την επεξεργασία του δείγµατος, οδήγησε στην 
εµφάνιση µιας µόνο ζώνης. Το µοριακό βάρος  του ενζύµου σε µη αποδιατακτικές 
συνθήκες προσδιορίστηκε, µε χρωµατογραφία µοριακής διήθησης, στα 230 kDa γεγονός 
που µαρτυρεί την ύπαρξη µιας ετεροτετραµερούς τεταρτοταγούς δοµής στο µόριο. Η 
βέλτιστη θερµοκρασία και το βέλτιστο pH δράσης του ενζύµου βρέθηκαν να είναι 55 oC 
και 5 αντίστοιχα, ενώ το ισοηλεκτρικό σηµείο της λιπάσης υπολογίστηκε στο 5. Η καθαρή 
λιπάση βρέθηκε να διατηρεί τη δραστικότητα της σε µια ευρεία κλίµακα pH (2-12) και 
θερµοκρασιών (30-60 °C) ενώ παρέµεινε ενεργή στους 70 °C για 90 λεπτά.  Η υδρολυτική 
δράση του ενζύµου φαίνεται να ενισχύεται από την παρουσία Ca2+, Mn2+, Κ+, Triton X-
100 και EDTA, ενώ να αναστέλλεται παρουσία SDS. Αντίθετα, ο αναστολέας σερίνης 
PMSF, το Tween-80 και τα Na+ δεν έχουν καµία επίδραση στην ενεργότητα του ενζύµου. 
Επιπλέον, το ένζυµο διατηρείται ενεργό παρουσία διάφορων οργανικών διαλυτών και η 
δραστικότητα του φαίνεται να αυξάνεται παρουσία αιθανόλης και ακετονιτριλίου, ενώ 
αναστέλλεται από την ισοπροπανόλη και τη n-βουτανόλη. Εξετάστηκε, επίσης η 
εξειδίκευση υποστρώµατος έναντι διάφορων εστέρων της p-νιτροφαινόλης  
(υπολογίστηκαν τα Km και Vmax ) και βρέθηκε να υπάρχει µια αξιοσηµείωτη προτίµηση 
προς τους εστέρες λιπαρών οξέων µε µακριές αλυσίδες. Τέλος, το ένζυµο φαίνεται να 
εµφανίζει µια αξιοσηµείωτη ικανότητα να πραγµατοποιεί αντιδράσεις µετεστεροποίησης 
καθιστώντας το σηµαντικό υποψήφιο βιοκαταλύτη για την παραγωγή βιοντίζελ. 
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PURIFICATION AND COMPETE CHARACTERIZATION OF A NOVEL 
THERMOSTABLE LIPASE FROM THE FUNGUS Myceliophthora Thermophila 

 
Andreou A.I. , Stathopoulou P. M., Galanopoulou A.P, Savvidis A. and D.G. Hatzinikolaou 

Microbiology Group, Sector of Botany, Department of Biology, National and Kapodistrian 
University of Athens, Zografou Campus, 15784 Zografou, Attica, Greece.  

Email: dhatzini@biol.uoa.gr 
 
 

An extracellular thermostable lipase produced by the thermophilic fungus Myceliophthora 
thermophila was purified to electrophoretic homogeneity by ammonium sulphate 
precipitation, cation exchange and gel filtration chromatographies. The purified lipase 
shows a strong tendency to aggregate both in aqueous and non-aqueous media. It exhibited 
a double band in SDS-PAGE at 63 and 59 kDa and a single one without treatment with β-
mercaptoethanol. The molecular weight of the native enzyme, determined using gel 
filtration on Sephacryl S200 HR, was estimated to be around 230 kDa a fact that indicates 
a heterotetrameric quarternary structure. The isoelectric point of the lipase was determined 
equal to 5 while the optimum pH and temperature for its activity were found to be 5 and 55 
oC, respectively. The purified lipase retained its activity over wide pH range (2–12) and 
temperature (30–60 °C) and it was active at 70 °C for 90 minutes. Hydrolytic activity was 
enhanced by the presence of Ca2+, Mn2+, K+, Triton X-100 and EDTA and it was inhibited 
by SDS. PMSF, Tween 80 and Na+ had no effect on enzyme activity. The enzyme was 
stable in the presence of several organic solvents while its activity was stimulated by 
ethanol and acetonitrile and inhibited by isopropanol and n-butanol. Substrate specificity 
was examined against various p-nitrophenyl esters (Km and Vmax were calculated) 
showing a notable preference for long-chain fatty acid esters. Finally, the enzyme revealed 
notable transesterification activity indicating that it’s a potential biocatalyst for biodiesel 
production. 
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H ΣΙΛΙΜΠΙΝΙΝΗ ΕΠΑΓΕΙ ΑΥΤΟΦΑΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΕ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ 
ΕΝΟΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ 

 
Ανεστόπουλος Ιωάννης1, Ζαµπετίδης Χρήστος1, Παναγιωτίδης Γεώργιος1,  

Παναγιωτίδης Μιχαήλ2, Παππά Αγλαΐα 1* 
1Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 

Αλεξανδρούπολη, Ελλάδα; 2Τµήµα Παθολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή, 
Ιωάννινα, Ελλάδα; *Επικοινωνία:apappa@mbg.duth.gr 

 
Η silibinin αποτελεί το σηµαντικότερο ενεργό συστατικό της sylimarin, µείγµατος 
τουλάχιστον επτά φλαβονολιγνανίων και ενός φλαβονοειδούς που εξάγεται από το φυτό 
Silibum marianum. Λόγω των αντικαρκινικών και χηµειοπροστατευτικών ιδιοτήτων της, 
πρόσφατα εισήχθη σε κλινικές δοκιµές του καρκίνου του προστάτη και παχέoς εντέρου. 
Παρόλα αυτά, δεν έχει πραγµατοποιηθεί εκτενής έρευνα σε άλλα είδη καρκίνου. Για το 
λόγο αυτό, προσπαθήσαµε να διερευνήσουµε την αντικαρκινική της δυναµική σε 
προκλινικό µοντέλο καρκίνου του στόµατος που αποτελεί το 2-3% όλων των κακοηθειών 
καθώς και την πέµπτη πιο συχνή µορφή καρκίνου παγκοσµίως σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο 
Οργανισµό Υγείας. Χρησιµοποιήθηκε το in vitro προκλινικό µοντέλο των HTB-43 
(φαρυγγικό πλακώδες καρκίνωµα) και CCL-138 (µεταστατικό φαρυγγικό πλακώδες 
καρκίνωµα) κυτταρικών σειρών τα οποία καλλιεργήθηκαν σε θρεπτικό παρουσία ή 
απουσία βόειου εµβρυϊκού ορού (FBS).  H silibinin έδειξε σηµαντική κατασταλτική δράση 
στον πολλαπλασιασµό των HTB-43 και CCL-138 κυττάρων, µε ή χωρίς FBS. H  
κατασταλτική δράση της silibinin ήταν ισχυρότερη απουσία FBS, καθώς συνοδευόταν από 
µεγαλύτερη µείωση (>50%) των αντίστοιχων τιµών ΕC50. Καθώς η αυτοφαγία επάγεται σε 
καταστάσεις στέρησης θρεπτικών συστατικών, αξιολογήσαµε το ρόλο της silibinin στην 
απόκριση της αυτοφαγίας. Καταστολή της αυτοφαγίας παρατηρήθηκε σε χαµηλές 
συγκεντρώσεις, καθώς ήταν προφανής η ανοδική ρύθµιση των πρωτεϊνών microtubule-
associated protein 1A/1B-light chain 3 (LC3-I και LC3-II, δείκτες αυτοφαγίας) και 
p62/SQSTM1 (a ubiquitin– and LC3 -binding protein). Επαγωγή της απόπτωσης 
παρατηρήθηκε σε υψηλές συγκεντρώσεις silibinin, καθώς επιβεβαιώθηκε από την 
ενεργοποίηση της σχάσης της poly(ADP-ribose) polymerase (PARP). Επιπλέον, η silibinin 
αύξησε την παραγωγή ενεργών µορφών οξυγόνου (ROS) και υδατικών υπεροξειδίων, 
ειδικά σε µεγάλες συγκεντρώσεις και στις δύο κυτταρικές σειρές CCL-138 και HTB-43. Τα 
αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι οι αντιπολλαπλασιαστικές δράσεις της silibinin πιθανώς 
µεσολαβούνται από ένα εξαρτώµενο από ROS µονοπάτι, που επάγει ένα είδος 
αλληλεπίδρασης µεταξύ αυτοφαγικού και αποπτωτικού θανάτου. Τα αποτελέσµατα της 
µελέτης αυτής ενδέχεται να διαφωτίσουν περαιτέρω τους µοριακούς µηχανισµούς της 
αντικαρκινικής δράσης της  silibinin και να οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων πιθανών 
θεραπευτικών στρατηγικών έναντι του καρκίνου της στοµατικής κοιλότητας.     
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SILIBININ INDUCES AUTOPHAGIC AND APOPTOTIC CELL DEATH IN 
HUMAN ORAL CANCER CELLS THROUGH A REACTIVE OXYGEN SPECIES 

(ROS)-MEDIATED PATHWAY 
 

Anestopoulos Ioannis1, Zambetidis Christos1, Panagiotidis Georgios1, Panayiotidis Mihail2  
Pappa Aglaia1* 

1Department of Molecular Biology & Genetics, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, 
Greece; 2Department of Pathology, University of Ioannina, Medical School, Ioannina, Greece; 

*Correspondance: apappa@mbg.duth.gr 
 

Silibinin is the major active constituent of silymarin, a mixture of at least seven 
flavonolignans and one flavonoid extracted from the milk thistle (Silybum marianum). 
Because of its anticancer and chemo-preventive effects, it has recently entered clinical trials 
for prostate and colon cancer. However, not much research has been performed in other 
cancer types. For this reason, we have aimed to investigate into its anticarcinogenic 
potential in preclinical models of oral cancer as it accounts for 2-3% of all malignancies 
and also represents the fifth most common cancer worldwide according to the World Health 
Organization (WHO). Our in vitro preclinical model consisted of 2 human oral cancer cell 
lines: the HTB-43 (pharyngeal squamous carcinoma) and CCL-138 (metastatic pharyngeal 
squamous carcinoma) both of which were cultured either in the presence or absence of 
media containing fetal bovine serum (FBS). Silibinin showed significant inhibitory effect 
on proliferation of HTB-43 and CCL-138 cells cultured in media containing FBS or in 
serum free media. The inhibitory effect of silibinin was stronger in the absence of FBS, as it 
was accompanied by greater reduction (> 50%) of the corresponding EC50 values. As 
autophagy is induced under conditions of starvation we evaluated the role of silibinin on the 
autophagic response. Results indicated that low silibinin concentrations induced 
impairment of autophagy observed by up-regulation of LC3-I and LC3-II (microtubule-
associated protein 1A/1B-light chain 3; autophagosome markers) and p62/SQSTM1 (a 
ubiquitin- and LC3-binding protein). Induction of apoptosis was evident at higher silibinin 
concentrations through the observation of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) cleavage. 
Moreover, silibinin was shown to induce the production of reactive oxygen species (ROS) 
and aqueous peroxides content, especially at higher concentrations, in both CCL-138 and 
HTB-43 treated cell lines, indicating that probably its antiproliferative actions are mediated 
through a ROS-dependent pathway that induces an interplay between autophagic and 
apoptotic cell death. These data will elucidate the underlying mechanism(s) involved in the 
anticarcinogenic potential of silibinin and potentially could contribute to the development 
of novel therapeutic strategies in the treatment of oral cancer.  
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ 
ΙΧΘΥΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

 
Χάρης Αποστολίδης και Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου 

Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
θεσσαλονίκης, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, email:chapost@bio.auth.gr. 

 
H έλλειψη µιας γενικευµένης επιτυχίας στη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, οδήγησε 
στην έναρξη διάφορων δράσεων µε επίκεντρο τους καταναλωτές και τις αγορές, που 
στοχεύουν να κατευθύνουν τις προτιµήσεις των καταναλωτών σε ένα πλαίσιο αειφορίας. 
Οι προτιµήσεις των καταναλωτών επηρεάζονται, ανάµεσα σε άλλους παράγοντες, και από 
πολιτισµικές πηγές, όπως οι συνταγές µαγειρικής. Συνεπώς, οι συνταγές που έχουν ψάρια 
ως συστατικό θα µπορούσαν να επιβαρύνουν τα ιχθυαποθέµατα εάν ανέφεραν σε 
µεγαλύτερο βαθµό είδη που αλιεύονται σε µικρές ποσότητες και είδη που είναι πιο 
ευάλωτα στην αλιεία. Αναλύσαµε τον αριθµό των αναφορών των διαφορετικών ψαριών 
(δηµοτικότητα) στις Ελληνικές διαδικτυακές συνταγές  σε σχέση µε τις εκφορτώσεις και το 
πόσο ευάλωτα στην αλιεία είναι, µε το τελευταίο όπως ορίζεται στη Fishbase 
(www.fishbase.org). Συνολικά, 3858 συνταγές µαγειρικής ανέφεραν 80 διαφορετικά κοινά 
ονόµατα που αντιστοιχήθηκαν σε 71 taxa δείχνοντας ότι η πολυειδική φύση της Ελληνικής 
αλιείας αντικατοπτρίζεται και στην Ελληνική κουζίνα. Σαράντα τοις εκατό (40,1%) όλων 
των αναφορών αντιστοιχούσαν σε εισαγόµενα ή καλλιεργούµενα taxa. Για 41 θαλάσσια 
taxa γηγενών Ελληνικών αποθεµάτων, βρήκαµε ότι η δηµοτικότητα αυξάνεται σηµαντικά 
(p = 0,009) µε τις εκφορτώσεις. Επιπλέον, όταν αφαιρέθηκε η επίδραση των εκφορτώσεων, 
η δηµοτικότητα ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη (p = 0,040) για τα πιο ευάλωτα στην αλιεία 
taxa, το οποίο δείχνει ότι τα taxa αυτά αναφέρονται πιο συχνά. Η ανάλυση µας ανέδειξε 
taxa µε υψηλή ανοχή στην αλιεία, που αλιεύονται σε µεγάλες ποσότητες και προς το παρόν 
υπό-εκπροσωπούνται στις συνταγές (π.χ. Diplodus annularis και Spicara maena), καθώς 
και πολύ ευάλωτα στην αλιεία taxa που υπέρ-εκπροσωπούνται (π.χ. Epinephelus 
marginatus και Dentex dentex). Oι συνταγές θα µπορούσαν να αποτελέσουν ένα χρήσιµο 
εργαλείο για να στραφούν οι καταναλωτές προς αειφορικές επιλογές. Η διαχείριση της 
σύστασης των συνταγών, µέσω της εκπαίδευσης µιας µικρής οµάδας ειδικών (π.χ. µάγειρες 
και συγγραφείς συνταγών) και άρα η εκµετάλλευση της ικανότητας τους να επηρεάζουν 
έντονα τους καταναλωτές, µπορεί να αποτελέσει έναν αποδοτικό τρόπο προώθησης της 
αλιευτικής αειφορίας.   
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ONLINE RECIPES AND CONSERVATION OF MARINE FISH STOCKS 
 

Charis Apostolidis and Konstantinos I. Stergiou 
Laboratory of Ichthyology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of 

Thessaloniki, GR 54124, Thessaloniki, Greece, email:chapost@bio.auth.gr. 
 
The general lack of success in managing fisheries resources has resulted in the launch of 
various consumer and market-based actions, targeting to shape consumer preferences in a 
sustainable manner. Consumer preferences can also be influenced, among other factors, by 
cultural sources, such as recipes. Thus, recipes using fish as ingredient could apply pressure 
on fish stocks if biased towards less abundant and more vulnerable species. We analyzed 
the number of occurrences of different marine fish taxa in online Greek recipes (henceforth 
called recipe prevalence) in relation to their landings and vulnerability to fishing, the latter 
as defined in Fishbase (www.fishbase.org). In total, 3858 recipes cited 80 different 
common names corresponding to 71 fish taxa showing that the multispecies nature of Greek 
fisheries is also reflected in Greek cuisine. Forty percent (40.1%) of all fish citations 
referred to imported and aquacultured taxa. For 41 marine taxa corresponding to Greek 
native stocks, we found that recipe prevalence increased significantly (p = 0.009) with 
landings. In addition, when the effect of landings was removed, recipe prevalence increased 
significantly (p = 0.040) with vulnerability to fishing, indicating that the more vulnerable 
taxa appeared more often in recipes. Our analysis identified taxa of low vulnerability, 
landed in large quantities and currently underrepresented in recipes (i.e. Diplodus annularis 
and Spicara maena) as well as highly vulnerable and overrepresented taxa (i.e. Epinephelus 
marginatus and Dentex dentex). Recipes might be a useful tool for orienting consumers 
towards sustainable choices. Managing recipes composition, by educating a small group of 
stakeholders (i.e. chefs and recipes authors), and, hence, by exploiting their capacity to 
strongly influence consumers, may be a cost-effective way of promoting fisheries 
sustainability. 
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΧΛΙΔΟΖΕΒΡΑΣ (Αrchocentrus nigrofasciatus) 

 
Αχτύπη K.1, Γεροντής Θ.1, Καραπαναγιωτίδης Ι.Θ.1, Βλάχος Ν.2 και Μεντέ Ε.1  

 
1Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών, 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Φυτόκο, 38446, Ν. Ιωνία Μαγνησίας  
2Τµήµα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

Μεσολογγίου, Νέα Κτίρια, 30200, Μεσολόγγι 
 

H διατήρηση διακοσµητικών ψαριών σε ελεγχόµενες συνθήκες δε θεωρείται µόνο ως µια 
ευχάριστη ενασχόληση για τον άνθρωπο, αλλά και µία παγκόσµια αγορά που παράγει 
εκατοµµύρια δολάρια ετησίως. Παρά τη µακρόχρονη εµπειρία που υπάρχει σήµερα στη 
διατήρηση των διακοσµητικών ψαριών, οι γνώσεις µας για τις διαιτητικές ανάγκες τους σε 
θρεπτικά συστατικά παραµένουν περιορισµένες και βασίζονται κυρίως σε συµπεράσµατα 
σχετικών πειραµάτων µε εντατικά εκτρεφόµενα ψάρια, τα οποία προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο. Η µέγιστη ανάπτυξη των περισσοτέρων ειδών 
διακοσµητικών ψαριών που έχουν µελετηθεί µέχρι σήµερα επιτυγχάνεται µε ένα επίπεδο 
διαιτητικής πρωτεΐνης της τάξης του 30-50% επί της νωπής ουσίας τροφής. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας ήταν η µελέτη της επίδρασης διαφορετικών επιπέδων διαιτητικής 
πρωτεΐνης στην ανάπτυξη ενός από τα δηµοφιλέστερα είδη της οικογένειας των κιχλίδων, 
της κιχλιδοζέβρας (Archocentrus nigrofasciatus). Συνολικά 36 ιχθύδια µέσου σωµατικού 
βάρους 0,64±0,35 g και ολικού µήκους 3,18±0,59 cm τοποθετήθηκαν σε ατοµικούς 
κλωβούς (15×15×15 cm) που ήταν εµποτισµένοι σε 4 γυάλινα ενυδρεία (125 L/ενυδρείο). 
Στο κλειστό σύστηµα κυκλοφορίας γλυκού νερού η θερµοκρασία ήταν 28±0,2° C, το pH 
8,15±0,2 και το διαλυµένο οξυγόνο διατηρήθηκε >6,5 mg/L. Τα ιχθύδια διαχωρίστηκαν σε 
τέσσερις διατροφικές οµάδες (9 άτοµα ανά οµάδα) οι οποίες λάµβαναν, δύο φορές 
καθηµερινά και για συνολικό διάστηµα 8 εβδοµάδων, διαφορετικό σιτηρέσιο σε ποσοστό 
4% του ζώντος βάρους τους. Συγκεκριµένα, τα σιτηρέσια καταρτίστηκαν ως ισοενεργειακά 
(18,9 KJ/g) και διέφεραν ως προς το ποσοστό της περιεχόµενης πρωτεΐνης, το οποίο ήταν 
20% (P20), 32% (P32), 37% (P37) και 42% (P42), αντίστοιχα. H επιβίωση των ψαριών σε 
όλες τις διατροφικές οµάδες ήταν 100%. Η αύξηση της διαιτητικής πρωτεΐνης από 20% σε 
42% οδήγησε σε αναλογικές αυξήσεις του σωµατικού βάρους, του ειδικού ρυθµού 
ανάπτυξης και του συντελεστή αποδοτικότητας της τροφής στα ιχθύδια της κιχλιδοζέβρας. 
Ωστόσο, οι παραπάνω παράµετροι ήταν σηµαντικά χαµηλότεροι (P<0,05) µόνο για την 
οµάδα P20, υποδηλώνοντας ότι ένα επίπεδο διαιτητικής πρωτεΐνης της τάξης του 32% 
αποδίδει υψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης και αποδοτικότερη αξιοποίηση της τροφής από 
το Α. nigrofasciatus. Yψηλότερα επίπεδα διαιτητικής πρωτεΐνης, έως και 42%, δεν οδηγούν 
σε σηµαντικές αυξήσεις του σωµατικού βάρους του είδους για το χρονικό διάστηµα των 8 
εβδοµάδων. Περαιτέρω έρευνα είναι αναγκαία ώστε να καθοριστούν οι πρωτεϊνικές 
ανάγκες του είδους.  
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ΤΗΕ EFFECT OF VARYING DIETARY PROTEIN LEVEL ON GROWTH OF 
CONVICT CICHLID (Αrchocentrus nigrofasciatus) 

 
Ahtypi K.1, Gerontis T.1, Karapanagiotidis Ι.T.1, Vlachos Ν.2 and Mente Ε.1 

 
1Department of Ichthyology and Aquatic Environment, School of Agricultural Sciences, University 

of Thessaly, Fytoko Street, GR-38446, N. Ionia Magnisias 
2Department of Aquaculture and Fisheries Management, Technological Educational Institute of 

Mesolonghi, Nea Ktiria, GR-30200, Mesolonghi 
 

Ornamental fish keeping is not only a pleasant hobby but also an industry with increasing 
market revenue. The maintenance of fish for ornamental purposes have been practiced for 
more than three centuries and in the past 15 years developments in nutrition and captive 
care of the ornamental species have contributed to the tremendous growth of this aquarium 
hobby. However, feeds and nutrition of ornamental fish is based on extrapolation of results 
derived from the food-fish industry related to aquaculture nutrition. Thus, few data are 
available on the nutritional requirements of many ornamental fish species. Protein 
requirements can range from 30% dietary protein for growing ornamental omnivorous fish 
to 40-50% for the carnivorous ones. The aim of the present study was to assess the effect of 
varying dietary protein level on growth of one of the most popular cichlid species, the 
convict cichlid (Archocentrus nigrofasciatus). A total number of 36 juveniles of 0.64±0.35 
g mean body weight and 3.18±0.59 cm mean body length were distributed individually in 
compartments (15×15×15 cm) immersed in 4 glass aquaria (125 L). Water in the 
recirculation system was maintained at 28±0.2°C, pH 8.15±0.2 and D.O.>6.5 mg/L. 
Juveniles were divided into four dietary groups (9 individually kept fish per group) that 
were fed on four isoenergetic (18.9 KJ/g) diets with different protein levels: 20% (P20), 
32% (P32), 37% (P37) and 42% (P42). Diets were offered twice daily at 4% of fish body 
weight for 8 weeks days. The survival was 100% in all groups. Increments in dietary 
protein level from 20% to 42% resulted in related increments in weight gain, specific 
growth rate and feed efficiency. However, the above growth and feed utilization 
performance parameters were significantly (P<0.05) lower in the P20 group indicating that 
a 32% protein level results in higher growth rates and better feed utilization in convict 
cichlid. Higher dietary protein levels, up to 42%, do not result in significantly higher 
growth rates during a growth period of 8 weeks. Further research is needed in order to 
assess the protein requirements of the species.  
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΥΜΟΣΙΝΗΣ α ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 
ΔΕΚΑΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΣΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ  

 
Σ.Βαλµά1*, Α.Τσίτσου-Καµπελή1*, Π.Σαµαρά1, Κ.Ιωάννου1, Χ.Γουλουµής2, Ο.Τσιτσιλώνη1 

1Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
2Β’ Περιφερειακό Κέντρο Αιµοδοσίας και Κέντρο Αιµορροφιλικών, ΓΝΑ «Λαϊκό» Αθήνα. 

 
Τα µονοκύτταρα είναι κυκλοφορούντα κύτταρα του αίµατος που ανήκουν στο µη ειδικό 
σκέλος της ανοσίας και συµµετέχουν στη φαγοκυττάρωση παθογόνων, παράγοντας 
δραστικές ρίζες οξυγόνου (Η2Ο2, ·Ο2

-) και αζώτου (ΝΟ, ΝΟ2). Γνωρίζοντας τις 
ανοσοενισχυτικές δράσεις του ανοσοτροποποιητικού πολυπεπτιδίου προθυµοσίνη α 
(προΤα) και του ανοσοδραστικού καρβοξυτελικού της δεκαπεπτιδίου προΤα(100-109) σε 
ουδετερόφιλα υγιών και καρκινοπαθών, σκοπός µας ήταν ο έλεγχος της επίδρασής τους 
στην ενίσχυση των λειτουργιών των ανθρώπινων µονοκυττάρων. Μονοπύρηνα 
περιφερικού αίµατος υγιών δοτών φυγοκεντρήθηκαν σε κλίση Ficoll-Histopaque και τα 
µονοκύτταρα αποµονώθηκαν µέσω της χαρακτηριστικής τους ιδιότητας να προσκολλώνται 
σε πλαστική επιφάνεια. Τα µονοκύτταρα επωάστηκαν για 90 λεπτά παρουσία των 
πεπτιδίων και µελετήθηκε η φαγοκυτταρική τους ικανότητα µε τη δοκιµασία 
φαγοκυττάρωσης σωµατιδίων zymosan. Παράλληλα, εξετάστηκε η ενδοκυτταρική 
παραγωγή και εξωκυτταρική απελευθέρωση υπεροξειδικού ανιόντος (·Ο2

-) µε τη δοκιµασία 
αναγωγής του Nitro Blue Tetrazolium (NBT) και του κυτοχρώµατος C, αντίστοιχα. Ως 
µάρτυρας χρησιµοποιήθηκε ένα συνθετικό πεπτίδιο (scrambled), µε την ίδια αµινοξική 
σύσταση µε το δραστικό δεκαπεπτίδιο προΤα(100-109), αλλά µε διαφορετική 
πρωτοδιάταξη. Τόσο η προΤα όσο και το προΤα(100-109) διπλασίασαν τη φαγοκυτταρική 
ικανότητα των µονοκυττάρων (από 36% θετικών κυττάρων σε 70%, για τον αρνητικό 
µάρτυρα και τα πεπτίδια, αντίστοιχα). Επιπλέον, ενίσχυσαν κατά 2,5 περίπου φορές την 
ενδοκυτταρική παραγωγή ·Ο2

- (13% θετικών κυττάρων για το µάρτυρα και 30% για τα 
πεπτίδια) και διπλασίασαν την εξωκυτταρική απελευθέρωσή του (µεταβολή οπτικής 
απορρόφησης από 2,9 σε 6,1, αντίστοιχα). Τα ποσοστά ενίσχυσης των λειτουργιών των 
µονοκυττάρων από τα δύο πεπτίδια ήταν κοντά στα επίπεδα των αντίστοιχων κυττάρων 
που επωάστηκαν µε το χηµειοτακτικό φορµυλιωµένο τριπεπτίδιο fMLP (θετικός µάρτυρας 
των δοκιµασιών). Το πεπτίδιο scrambled δεν είχε καµία επίδραση, καθώς τα ποσοστά 
ενίσχυσης της φαγοκυττάρωσης και παραγωγής ενεργών ριζών προσέγγιζαν τα αντίστοιχα 
του αρνητικού µάρτυρα. Συµπερασµατικά, η παρούσα µελέτη προτείνει την ικανότητα της 
προΤα και του προΤα(100-109) να ενισχύουν σε σηµαντικό βαθµό τις ανοσολογικές 
αποκρίσεις και των µονοκυττάρων. Παράλληλα, η απουσία ενισχυτικής δράσης του 
πεπτιδίου scrambled επιβεβαιώνει ότι η δράση του προΤα(100-109) είναι ειδική για την 
αλληλουχία του, καθώς αλλαγή της πρωτοταγούς του δοµής αναστέλλει τη δραστικότητά 
του. Σύµφωνα µε πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδοµένα, ο πιθανός µηχανισµός δράσης της 
προΤα και του προΤα(100-109) φαίνεται να σχετίζεται µε τον υποδοχέα τύπου Toll 4 
(TLR4). Ο TLR4 εκφράζεται σε ουδετερόφιλα και σε µονοκύτταρα και µετά την πρόσδεση 
των πεπτιδίων, σηµατοδοτεί την ενίσχυση των ανοσοδραστικών λειτουργιών τους. 
 
*Ισότιµη συµµετοχή 
Χρηµατοδότηση: IKYDA 2010/165, ΕΛΚΕ 70/4/11242, FP7 REGPOT-CT-2011-284460, INsPiRE 
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EFFECT OF PROTHYMOSIN α AND ITS IMMUNOREACTIVE DECAPEPTIDE 
ON BASIC FUNCTIONS OF HUMAN MONOCYTES  

 
S.Valma1*, Α.Tsitsou-Κabeli1*, P.Samara1, K.Ioannou1, H.Gouloumis2, O.Tsitsilonis1 

1Department of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, University of Athens, 
22nd Periphery Centre of Blood Donation & Centre of Hemophiliacs, «Laikon» Hospital, Athens 

 
Monocytes are circulating blood cells that belong to the innate arm of immunity and 
participate in the phagocytosis of pathogens by generating reactive oxygen (Η2Ο2, ·Ο2

-) and 
nitrogen (ΝΟ, ΝΟ2) species. We have already shown the immunoenhancing functions of 
the immunomodulatory polypeptide prothymosin α (proTα) and its immunoreactive 
carboxy terminal decapeptide proTα(100-109) on healthy donor- and cancer patient-derived 
neutrophils. Thus, our aim was to investigate their effects on the functions of human 
monocytes. Peripheral blood mononuclear cells from healthy donors were isolated using 
Ficoll-Histopaque gradient and purified monocytes were obtained following their 
characteristic property to attach on plastic surface. Monocytes were, further, incubated with 
the peptides for 90 minutes and their phagocytic ability was estimated by zymosan particle 
incorporation assay. In parallel, the intracellular generation and extracellular release of 
superoxide anion (·Ο2

-) were determined by the Nitro Blue Tetrazolium (NBT) and 
cytochrome C reduction tests, respectively. As control, we used a synthetic peptide 
(scrambled) with the same amino acid composition as the reactive decapeptide proTα(100-
109), but with different primary structure. Both proTα and proTα(100-109) doubled the 
phagocytic capacity of monocytes (from 36% positive cells to 70%, for negative control 
and the peptides, respectively). Furthermore, they enhanced the intracellular generation of 
Ο2

- by almost 2.5-fold (13% positive cells for negative control and 30% for the peptides) 
and its extracellular release by 2.0-fold (increase in optical density from 2.9 to 6.1, 
respectively). The observed enhancement of monocytic functions by both peptides was 
similar to that of the same cells incubated with the chemotactic N-formyl-tripeptide fMLP 
(positive control of the assay). The scrambled peptide marginally affected both the 
phagocytosis and the generation of reactive species by the monocytes, as the values 
obtained approached those of the negative control. In conclusion, the present study suggests 
that proTα and proTα(100-109) can significantly enhance the immunologic responses of 
monocytes. At the same time, the scrambled peptide lacks of any activity, confirming that 
the function of proTα(100-109) is sequence-specific, as any alteration of its primary 
structure inhibits its efficiency. According to recent literature, the mode of action of proTα 
and proTα(100-109) possibly involves Toll-like receptor 4 (TLR4). TLR4 is expressed on 
neutrophils and monocytes, and upon ligation of the peptides, signals the enhancement of 
their immunoreactive functions. 
 
*Equal contribution 
Funding: IKYDA 2010/165, SARS 70/4/11242, FP7 REGPOT-CT-2011-284460, INsPiRE 
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ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ 
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ : ΦΘΟΡΑ 

ΤΗΣ ΜΑΣΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕ- 
ΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ 

ΜΑΓΝΗΤΩΝ (3ος-1ος ΑΙΩΝΑΣ π.Χ.) 
 

Βελησσαρία Βάννα 
Εµµ. Παππά 16, 13676 Αθήνα, E-mail: v.vanna@uclmail.net 

 
 

Η τροφή υπογραµµίζει την κοινωνική τοποθέτηση και τις σχέσεις σε οποιαδήποτε 
κοινωνία, και διανέµεται και καταναλώνεται σύµφωνα µε τις εκάστοτε υπάρχουσες 
ιεραρχίες. Για αυτόν το λόγο, η τροφή έχει περιγραφεί ως ένα «στοιχείο µε πολύµορφο 
κοινωνικό περιεχόµενο»⋅ έχει επίσης υπάρξει και µια σταδιακή συνειδητοποίηση της αξίας 
της µελέτης του κοινωνικού περιεχοµένου της τροφής και της προσέγγισής της ως στοιχείο 
υλικού πολιτισµού από ανθρωπολόγους και αρχαιολόγους. Η φθορά της µασητικής 
επιφάνειας των δοντιών αποτελεί σηµαντική πηγή πληροφορίας για τη διατροφή, τις 
διατροφικές συνήθειες, την οικονοµία διαβίωσης και την επεξεργασία των τροφών και, 
εποµένως, έχει τη δυνατότητα να παρέχει στοιχεία σχετικά µε την ευηµερία και την 
κοινωνική θέση (µέσα στην κοινωνία στο σύνολό της αλλά και πιο ειδικά µέσα στην 
οικογένεια). Στην παρούσα µελέτη, η φθορά της µασητικής επιφάνειας των δοντιών 
καταγράφηκε (ακολουθώντας τις µεθόδους των Murphy 1959, Smith 1984 και Hillson 
2001) στο οστεολογικό σύνολο από το Βόρειο Νεκροταφείο της Δηµητριάδας, το οποίο 
αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα-εάν όχι το µεγαλύτερο από τα-σκελετικά πληθυσµιακά 
δείγµατα στην Ελλάδα, µε στόχο την απόκτηση νέας γνώσης όσον αφορά την κοινωνική 
διαφοροποίηση κατά την Ελληνιστική περίοδο. Η σύγκριση µεταξύ των ατόµων από 
ακτέριστες ταφές και των ατόµων από κτερισµένες ταφές έδειξε ότι η µασητική φθορά 
ήταν σε σηµαντικό βαθµό (και σε όλες τις ηλικιακές κλάσεις) πιο έντονη στα άτοµα που 
είχαν ταφεί χωρίς κτερίσµατα. Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν σηµαντικές διαφορές 
µεταξύ αυτών των κοινωνικών οµάδων στις διατροφικές συνήθειες και έντονη κοινωνική 
διαφοροποίηση µεταξύ φτωχών και εύπορων. Η παρατηρηθείσα διατροφική 
διαφοροποίηση µεταξύ κοινωνικών «τάξεων» πιθανότατα συνδέεται µε τη µεγαλύτερη 
αγοραστική δύναµη των οικονοµικά ευνοηµένων, η οποία τους επέτρεπε να έχουν µια πιο 
µαλακή διατροφή στη µορφή καθαρισµένων και επεξεργασµένων τροφών. Για παράδειγµα, 
οι πιο ευκατάστατοι  κατανάλωναν µαλακό ψωµί από άσπρο σιτάρι, ενώ οι φτωχοί 
τρέφονταν µε σκληρό, µαύρο, άζυµο ψωµί από κριθάρι ή σίκαλη. Επιπλέον, οι εύποροι 
κατανάλωναν µαγειρευµένες τρoφές  πολύ συχνότερα, γεγονός το οποίο συνέβαλε σε µία 
γενικώς πιο µαλακή διατροφή που απαιτούσε λιγότερο ισχυρή και µικρής διάρκειας 
µάσηση. Επίσης, οι κοινωνικά/οικονοµικά προνοµιούχες οικογένειες πιθανότατα 
κατανάλωναν φρέσκες τροφές και µαλακό κρέας πιο συχνά καθώς και τροφές από 
καλλιεργηµένες συγκοµιδές, οι οποίες απαιτούν και λιγότερη επεξεργασία. 
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ATTITUDES TO SOCIOECONOMIC DIFFERENTIATION IN HELLENISTIC 
MAINLAND GREECE: OCCLUSAL WEAR, SOCIAL POSITION AND 

PURCHASING POWER IN THE CAPITAL OF THE MAGNESIAN ALLIANCE 
(3rd–1st CENTURY BC) 

N 
Velissaria Vanna 

Emm. Pappa 16, 13676 Athens, Greece, email: v.vanna@uclmail.net 
 
 

Food highlights social attitudes and relationships in any society, and it is distributed and 
consumed in accordance with existing hierarchies. For this reason, it has often been 
described as “a highly condensed social fact” and there has been a growing awareness of 
the value of studying its social context and seeing it as material culture by anthropologists 
and archaeologists. Occlusal wear is a major source of information on diet, dietary habits, 
subsistence economy and food processing and has therefore a high potential to provide 
evidence on relative prosperity and social standing within society and the family.  
In the present study, occlusal wear was recorded (following the methods of Murphy 1959, 
Smith 1984 and Hillson 2001) in the Hellenistic osteological assemblage from the North 
Cemetery of Demetrias, one of (if not) the largest sexed and aged skeletal population 
samples in Greece, with the purpose of providing the first insight into social variability in 
the Hellenistic period. Comparisons between individuals from burials without grave-goods 
and individuals from burials containing grave-goods showed that heavy wear rates were 
markedly higher in the former in all age classes.  
The results suggest substantial subsistence differences among these groups and indicate 
significant social differentiation in the Hellenistic society between the poor and the affluent. 
The observed dietary variation according to social “class” is thought to be associated with 
the greater purchasing power of the economically advantaged, which allowed them to 
obtain a softer diet in the form of more refined and processed foods. For instance, the well-
off consumed soft, white, wheat-based bread, whereas the poor ate hard, black, unleavened 
barley or rye bread. The affluent also consumed cooked food much more often than their 
poorer counterparts, which would have also contributed to a generally softer diet that 
requires less powerful mastication and also little chewing time. The socially/economically-
advantaged families also most likely consumed fresher than dried food, succulent versus 
tough meat, as well as farmed crops, which require less processing. 
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Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ( TΕΛΗ 19ου-ΤΕΛΗ 20ου αιώνα) ΓΝΩΣΤΟΥ ΦΥΛΟΥ, 

ΗΛΙΚΙΑΣ  ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Βάννα Β.1,  Μανώλης Σ.Κ.2 
1Εµµ. Παππά 16, 13676 Αθήνα, E-mail: v.vanna@uclmail.net  

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

 
Η τερηδόνα και η προθανάτια απώλεια δοντιών καταγράφηκαν σε 207 ενήλικες (1.277 
παρόντα δόντια και 6.368 φατνία) που ανήκουν στην "Athens Collection" (τέλη 19ου-τέλη 
20ου αιώνα) του Τµήµατος Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου του Πανεπιστηµίου της 
Αθήνας, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του Hillson (2001). Τα σηµαντικότερα 
πλεονεκτήµατα αυτού του οστεολογικού δείγµατος έναντι των αρχαιολογικών είναι η 
άριστη διατήρησή του και η παρουσία δηµόσιων αρχείων που παρέχουν πληροφορίες για 
το φύλο, την ηλικία, το επάγγελµα, τον τόπο και την ηµεροµηνία γέννησης καθώς επίσης 
και την αιτία θανάτου των ατόµων που το αποτελούν. Τα στοιχεία που προέρχονται από 
αυτήν τη συλλογή µπορούν να αντισταθµίσουν την έλλειψη οδοντικών αρχείων (κλινικές 
µελέτες σε ζώντες) της περιόδου από τα τέλη του 19ου µέχρι τα τέλη του 20ού µ.Χ. αιώνα 
και των ετών του 1ου και 2ου Παγκόσµιου Πολέµου καθώς και του Εµφυλίου στην Ελλάδα. 
Μπορούν επίσης να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την ανάπτυξη της τερήδονας 
διαχρονικά και τη σχέση της µε τη διατροφή, τη θρέψη και το γενικό επίπεδο υγείας 
σύµφωνα µε τις εκάστοτε υπάρχουσες κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες. Επιπλέον, οι 
συγκρίσεις µε σκελετικά δείγµατα από άλλα µέρη του κόσµου, π.χ. µε αυτό της Κόϊµπρα 
στην Πορτογαλία (τέλη 19ου – αρχές 20ου αιώνα), µπορούν, µεταξύ άλλων, να µας 
διαφωτίσουν σχετικά µε την αιτιολογία της οδοντικής σήψης, την εξέλιξή της καθ’όλη τη 
διάρκεια της ζωής του ατόµου και τη σχέση της µε το βιολογικό και το κοινωνικό φύλο, 
την ηλικία και την κοινωνική  θέση. Η παρούσα µελέτη θέτει τα θεµέλια για την εξέταση 
τέτοιων ζητηµάτων καταγράφοντας και παρουσιάζοντας τη συχνότητα, τη δριµύτητα και 
την κατανοµή της τερηδόνας στον πληθυσµό, την οδοντοστοιχία και τις διαφορετικές 
επιφάνειες στο δόντι στην “Athens Collection”. Συνολικά, το 45,8% των µόνιµων δοντιών 
και το 91,1% των ατόµων  της συλλογής παρουσίασαν τερηδόνα. Βαθειά τερηδόνα (µε 
έκθεση του πολφού), τουλάχιστον σε ένα δόντι, παρατηρήθηκε στο 42,7% των ατόµων. Το 
ποσοστό των τερηδονισµένων δοντιών ήταν ίσο για τα θήλεα και τα άρρενα άτοµα, αλλά 
ένας µεγαλύτερος αριθµός αρσενικών ατόµων παρουσίασε τερηδόνα. Επιπλέον, 
περισσότερα άρρενα άτοµα είχαν προσβληθεί από βαθειά τερηδόνα και είχαν περισσότερα 
από ένα τερηδονισµένα δόντια. Τα ποσοστά τερηδόνας του πολφού και της οδοντίνης ήταν 
υψηλότερα στα άρρενα άτοµα, αλλά η τερηδόνα της αδαµαντίνης και ιδιαίτερα τα 
σφραγίσµατα ήταν πιό συχνή στα θήλεα. Και το ποσοστό των τερηδονισµένων δοντιών 
καθώς και ο αριθµός των ατόµων που είχαν προσβληθεί από τερηδόνα ήταν ελαφρώς 
µεγαλύτερα στην ανώτερη κοινωνικο-οικονοµική οµάδα. Η βαθειά τερηδόνα, εντούτοις, 
καταγράφηκε σε έναν σηµαντικά µεγαλύτερο αριθµό ατόµων από την κατώτερη 
κοινωνικο-οικονοµική οµάδα. 
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THE PREVALENCE AND DISTRIBUTION OF DENTAL CARIES IN A LATE 
19th-LATE 20th GREEK SKELETAL POPULATION SAMPLE OF KNOWN SEX, 

AGE AND OCCUPATION 
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Dental caries and antemortem tooth loss were recorded in 207 adult dentitions (1,277 
present/observable teeth and 6,368 tooth sockets) belonging to the identified "Athens 
Collection" (late 19th-late 20th century) housed at the Department of Animal and Human 
Physiology, University of Athens, following Hillson’s (2001) method. The major 
advantages of this osteological assemblage compared to remains from archaeological 
contexts is its excellent preservation and the presence of public records providing 
information on sex, age, occupation, place and date of birth as well as cause of death of the 
individuals comprising it. Evidence deriving from this collection can compensate for the 
lack of dental records from clinical studies of the living in the late 19th and early 20th 
centuries, and the years during World War I and II and the Civil War in Greece. It can also 
provide an insight into the development of the condition through time and its relation to 
diet, nutrition, and general health status according to existing socioeconomic conditions. 
Moreover, comparisons with skeletal assemblages from other parts of the world, e.g. 
Coimbra in Portugal (late 19th-early 20th century), may, among other things, shed light into 
the aetiology of tooth decay, its activity throughout life and its relationship to sex/gender, 
age and social status. The present study provides the basis for addressing such issues by 
reporting the frequency, severity and distribution of dental caries in the population, within 
the dentition and on different tooth surfaces in the Athens Collection. In the whole 
assemblage from Athens, 45.8% of permanent teeth and 91.1% of individuals with 
surviving teeth were affected by caries. Gross (pulp-exposing) cavities, in at least one tooth, 
were observed in 42.7% of individuals. The proportion of teeth attacked by caries was 
equal for females and males but a considerably larger number of male individuals was 
affected by the condition. Furthermore, more males had gross cavities and more than one 
decayed tooth. Pulp and dentine caries rates were higher in males, but enamel caries and 
particularly fillings, were more common in females. Both the proportion of teeth and the 
number of individuals attacked by caries were slightly higher in the high socioeconomic 
status group. Gross caries, however, were recorded in a considerably larger number of 
individuals from the low socioeconomic status group.    
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ΓΕΝΟΤΟΞΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΧΟΥΜΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 
  

Βιδάλη Μ-Σ., Σκουτέλης Χ.,Βλαστός Δ.*, Δεληγιαννάκης Ι. 
Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (πρώην Τµήµα Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων) 

Πανεπιστήµιο Δυτικής Ελλάδας,  30100 Αγρίνιο 
 *email: dvlastos@cc.uoi.gr - dvlastos@uwg.gr 

 
Η νανοτεχνολογία (nanotechnology) περιλαµβάνει την έρευνα, την παραγωγή και την 
επεξεργασία δοµών και υλικών, όπως νανοµόρια  (nanoparticles), νανοϊνες (nanofibers) και 
νανοσωλήνες (nanotubes) µε κύριο χαρακτηριστικό ότι η µια διάσταση τους είναι 
µικρότερη από 100 nm. Τα τελευταία χρόνια, η χρήση των νανοϋλικών σε ένα ευρύ φάσµα 
προϊόντων και εφαρµογών υψηλής τεχνολογίας σε διάφορους επιστηµονικούς κλάδους 
όπως η ιατρική, η φαρµακολογία,  η φυσική, η χηµεία και η βιολογία. έχει ως συνέπεια την 
αύξηση της ανησυχίας των επιστηµόνων για τις επιπτώσεις τους στην υγεία του ανθρώπου 
αλλά και στο περιβάλλον. Στην παρούσα µελέτη εξετάζεται η πιθανή γενοτοξική δράση 
των νανοσωλήνων άνθρακα πολλαπλού-τοιχώµατος (Multi-Walled Carbon Nanotubes, 
MWCNTs) σε συνδυασµό µε την παρουσία χουµικού οξέος (Humic Acid, ΗΑ) το οποίο  
συνιστά το βασικό συστατικό της οργανικής ύλης του εδάφους. Τα ΗΑ παρουσιάζουν 
ισχυρό υδρόφιλο και υδρόφοβο χαρακτήρα και ως εκ τούτου είναι ικανά να διαπερνούν 
βιολογικές µεµβράνες. Οι MWCNTs είναι µοναδικά, µονοδιάστατα νανοϋλικά των οποίων 
οι ιδιότητες έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών από το 1991 που 
ανακαλύφθηκαν. Χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή στον εφελκυσµό και έχουν άριστη 
θερµική και χηµική σταθερότητα.  Ωστόσο, το µικρό µέγεθος, οι ιδιαίτερες φυσικοχηµικές 
ιδιότητες καθώς και οι πιθανές αλληλεπιδράσεις τους µε διάφορους χηµικούς και φυσικούς 
παράγοντες ελέγχονται για µη επιθυµητές βιολογικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις και 
επιπτώσεις. Η εκτίµηση της γενοτοξικής δράσης στην παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε 
µε την εφαρµογή της τεχνικής των µικροπυρήνων (micronuclei, MN) µε τη χρήση της 
κυτταροχαλασίνης-B (Cytokinesis Block Micronucleus assay, CBMN assay) σε 
καλλιέργειες ανθρώπινων λεµφοκυττάρων in vitro. Η συγκεκριµένη τεχνική, ανιχνεύει 
χρωµοσωµατικά θραύσµατα ή/και ολόκληρα χρωµοσώµατα τα οποία δεν ενσωµατώνονται 
στους θυγατρικούς πυρήνες και εµφανίζονται ως µικρές πυρηνικές δοµές, µικροπυρήνες, 
στο κυτταρόπλασµα διπύρηνων µεσοφασικών κυττάρων. Επιλέχθηκαν να µελετηθούν 
διαφορετικές συγκεντρώσεις MWCNTs (5, 15, και 25 µg/ml), ΗΑ (20, 60 και  100 µg/ml) 
καθώς και µιγµάτων MWCNTs µε ΗΑ (5+20, 15+60 και 25+100 µg/ml). Το ΗΑ που 
επιλέχθηκε να µελετηθεί είναι ένα καλά χαρακτηρισµένο ΗΑ το οποίο αποµονώθηκε από 
Ελληνικούς Λιγνίτες.  Παρατηρήθηκε ότι ο συνδυασµός MWCNTs και ΗΑ επάγει 
αυξηµένες συχνότητες ΜΝ συγκριτικά µε τον µάρτυρα αλλά και ως προς τις συχνότητες 
των ΜΝ που επάγουν όταν εξετάζονται ξεχωριστά. Οι MWCNTs και το ΗΑ, όταν 
ελέγχονται ξεχωριστά, εµφανίζουν οριακά αυξηµένες συχνότητες ΜΝ συγκριτικά µε τον 
µάρτυρα, σε όλες τις εξεταζόµενες συγκεντρώσεις. Με δεδοµένο ότι η γνώση για τις 
επιδράσεις των νανοϋλικών στα βιολογικά συστήµατα είναι περιορισµένη, τα ευρήµατα 
µας αποδεικνύουν τη γενοτοξική δράση του µίγµατος ενός νανοϋλικού (MWCNT) µε ένα 
ευρύτατα διαδεδοµένο περιβαλλοντικό παράγοντα (ΗΑ), στις συγκεκριµένες εξεταζόµενες 
συγκεντρώσεις και πειραµατικές συνθήκες. 
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GENOTOXIC EFFECTS OF CARBON NANOTUBES  AND HUMIC ACID  
 

Vidali M-S., Skoutelis Ch.Vlastos D.*, Deligiannakis Y. 
Department of Environmental and Natural Resources Management 

University of Western Greece (formerly of University of Ioannina), 30100 Agrinio,  
*email: dvlastos@cc.uoi.gr - dvlastos@uwg.gr  

 
The nanotechnology industry as future technology is rapidly growing promising substantial 
benefits that will have significant economic and scientific impacts, applicable to a whole 
host of areas. The application areas of nanotechnology include medicine, pharmacology, 
physics, chemistry, biology and a wide range of highly technological industrial products. 
Nanotechnology involves the research, the production and the process of structure to 
materials such as nanoparticles, nanofibers and nanotubes with at least one dimension less 
than 100nm. In recent years, an increasing number of products made of these structures 
have entered the market leading to increased concern of scientists about the effects on 
human health and the environment. 
The present study aims to examine the possible genotoxic effect of Multi-Walled Carbon 
Nanotubes (MWCNTs) in the presence of a well-characterized Humic Acid (HA) isolated 
from Greek Lignites. MWCNTs are unique, one-dimensional nanostructures, whose 
outstanding properties have sparked an abundance of research since their discovery in 1991. 
MWCNTs possess high tensile strengths, are ultra-lightweight, and have excellent thermal 
and chemical stability. However, their small size in addition to the novel physico-chemical 
properties may also be responsible for adverse biological effects. HA is the principal active 
component of soil organic matter.  
The possible genotoxic effects of MWCNTs, HA and their mixture were studied in cultured 
human lymphocytes applying the cytokinesis block micronucleous (CBMN) assay for the 
detection of micronuclei (MN) in the cytoplasm of interphase cells. MN may originate from 
acentric chromosome fragments or whole chromosomes that are unable to migrate to the 
poles during the anaphase stage of cell division.  
MWCNTs, HA and their mixture were studied at three different concentrations (5, 15, 25 
µg/ml), (20, 60, 100 µg/ml) and (5+20, 15+60, 25+100 µg/ml) respectively. The findings of 
our study reveal that MWCNTs and HA, each separately, were able to induce a minor 
increase in MN frequencies at all tested concentrations, compared with the control. In 
addition, in the case of mixed MWCNTs and HA treatments our results showed a three to 
five-fold increase in MN frequencies compared with the control value. 
In conclusion, our study revealed an induction of MN frequencies in cultured human 
lymphocytes treated with a mixture of MWCNTs and HA. The knowledge of the effects of 
nanomaterials on biological systems is limited and our observation is indicative of their 
possible synergistic genotoxic effect in combination with environmental factors, such as the 
HA. From that point of view, their potential impact to the environment, the organisms and 
human health must be investigated and confirmed. 
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Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΛΔΕΫΔΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ 3A1 (ALDH3A1) 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ IN VITRO 

 
Βουλγαρίδου Γεωργία Περσεφόνη, Μάντσο Θεοδώρα και Παππά Αγλαϊα* 

Τµήµα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανρούπολη 68100 
*Αλληλογραφία: apappa@mbg.duth.gr 

 
Η αλδεϋδική αφυδρογονάση 3A1 (ALDH3A1) αποτελεί µέλος της ευρύτερης οικογένειας 
των αλδεϋδικών αφυδρογονασών, NAD(P)+ -εξαρτώµενων ενζύµων, υπεύθυνων για την 
οξείδωση µιας ποικιλίας αλδεϋδών στα αντίστοιχα καρβοξυλικά τους οξέα. Η συµβολή της 
ALDH3A1 στην απενεργοποίηση τοξικών αλδεϋδών, οι οποίες είναι ως επί το πλείστον 
παραπροϊόντα της λιπιδικής υπεροξείδωσης, την αναγάγουν ως ιδιαιτέρως σηµαντική στην 
άµυνα κατά του οξειδωτικού στρες. Πράγµατι., η ιδιοστατική της έκφραση σε ιστούς µε 
αυξηµένες αντιοξειδωτικές ανάγκες όπως οι πνεύµονες, το δέρµα και το στοµάχι γίνεται 
πολύ εύκολα κατανοητή. Από την άλλη πλευρά, η ιδιοστατική έκφραση σε εξαιρετικά  
υψηλά ποσοστά στον κερατοειδή χιτώνα (φτάνοντας µέχρι και το 40% των υδατοδιαλυτών 
πρωτεϊνών), που τη χαρακτηρίζει ως κρυσταλλίνη του κερατοειδούς, δύσκολα µπορεί να 
αποδοθεί αποκλειστικά στον ενζυµικό της ρόλο. Μια πληθώρα επιπλέον λειτουργιών της 
έχουν κατά καιρούς αποδοθεί, και περιλαµβάνουν την άµεση απορρόφηση της UV 
ακτινοβολίας, την ανακύκλωση του NADPH, την συµµετοχή της στην ρύθµιση του 
κυτταρικού κύκλου καθώς και την διασφάλιση της οπτικής διαπερατότητας στον 
κερατοειδή. Μια από της πιο σηµαντικές και ενδιαφέρουσες ιδιότητες βεβαίως σχετίζεται 
µε την πρόληψη της κατακρήµνισης αποδιαταγµένων πρωτεϊνών και κατ’ επέκταση της 
εµφάνισης θολερότητας στον κερατοειδή κάτω από συνθήκες οξειδωτικού στρες. Με 
σκοπό να ερευνήσουµε την πιθανότητα του να δρα ως µοριακός συνοδός, προχωρήσαµε 
στην έκφραση της ανασυνδυασµένης ανθρώπινης ALDH3A1 (χιµαιρική µορφή µε MBP- ή 
6xHis-επίτοπο)  σε Escherichia coli. Στην συνέχεια, ελέγξαµε την ικανότητα της καθαρής 
ανασυνδυασµένης ALDH3A1 να καταστέλλει την in vitro κατακρίµνηση και 
απενεργοποίηση του περιοριστικού ενζύµου SmaI και της κιτρικής συνθάσης υπό συνθήκες 
θερµικού στρες. Επιπρόσθετα, ελέγχθηκε και η πιθανή προστασία της ALDH3A1 από την 
επαγόµενη από UV ακτινοβολία απενεργοποίηση της αφυδρονάσης της 6-φωσφορικής 
γλυκόζης (G6PD) in vitro. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η ALDH3A1 πράγµατι 
προστάτευσε τις πρωτεΐνες µοντέλα  που χρησιµοποιήθηκαν από 
απενεργοποίηση/κατακρίµνηση κάτω από διαφορετικές καταστάσεις στρες. 
Συµπερασµατικά,  υποστηρίζεται ότι η κρυσταλλίνη ALDH3A1 του κερατοειδούς 
παρουσιάζει σηµαντική δραστικότητα µοριακού συνοδού και είναι µια ειδική πρωτεΐνη που 
παρουσιάζει αρκετά διαφορετικές βιολογικές δράσεις, παρόµοια µε τις κρυσταλλίνες του 
φακού. 
 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-
ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)- Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: 
Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 
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HUMAN ALDEHYDE DEHYDROGENASE 3A1 (ALDH3A1) DISPLAYS 
CHAPERONE-LIKE ACTIVITY IN VITRO 

 
Voulgaridou Georgia-Persephoni, Mantso Theodora and Pappa Aglaia* 

Department of Molecular Biology & Genetics, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis 
68100   *Correspondance: apappa@mbg.duth.gr 

. 
Aldehyde dehydrogenase 3A1 (ALDH3A1) is a member of the wide family of aldehyde 
dehydrogenases, NAD(P)+ -dependent enzymes responsible for the oxidation of a variety of 
endogenous and exogenous aldehydes into their corresponding acids. ALDH3A1 
contribution in the inactivation of toxic aldehydes, which mainly are lipid peroxidation by-
products, is crucial for the defense against oxidative stress. Indeed, its constitutive 
expression in tissues with enhanced antioxidant needs like lung, skin  and stomach is very 
easily understood. On the other hand, ALDH3A1’s constitutive expression at extremely 
high rates in the cornea (up to 40% of the water-soluble proteins), based on which has been 
characterized as corneal crystallin, can hardly be exclusively attributed to its pure 
enzymatic role in this tissue. A plethora of additional roles have been proposed for 
ALDH3A1 in the cornea, which include the direct absorption of UV radiation, recycling of 
NADPH, its participation in cell cycle regulation, as well as its utilization as structural 
component for the establishment of optical transparency. One of the most interesting and 
important functions hypothesized for ALDH3A1 is the prevention of denaturated protein 
aggregation, that subsequently can result in corneal opacity under conditions of oxidative 
stress. In order to explore the chaperone activity potential of this protein, we heterologously  
expressed human ALDH3A1 in Escherichia coli. We tested both MBP and 6xHis fused 
purified ALDH3A1 for their ability to suppress the in vitro aggregation and inactivation of 
the restriction enzyme SmaI and citrate synthase under thermal stress conditions. 
Furthermore, we tested whether recombinant ALDH3A1 could protect UV-induced 
inactivation of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) in vitro. The results 
demonstrated that ALDH3A1 does have the capability to sufficiently protect the examined 
model proteins from deactivation/aggregation under different conditions of stress. In 
conclusion, it is suggested that the corneal crystallin ALDH3A1 displays considerable 
chaperone-like activity and is a specialized protein that performs diverse biological 
functions similar to lens crystallins. 
 
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund-ESF) and Greek national 
funds through the Operational Program “Education and Lifelong Learning” of the National Strategic 
Reference Framework (NSRF)- Research Funding Program: Heracleitus II. Investing in knowledge society 
through the European Social Fund.   
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ 
ΑΛΔΕΫΔΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ 3Α1 (ALDH3A1) ΜΕΣΩ ΣΑΡΩΣΗΣ 

ΠΕΠΤΙΔΙΚΉΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΦΑΓΩΝ 
 

Βουλγαρίδου Γεωργία Περσεφόνη, Παπαγιαννάκη Ελένη, Μάντσο Θεοδώρα και Παππά 
Αγλαΐα* 

Τµήµα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανρούπολη 68100 
*Αλληλογραφία: apappa@mbg.duth.gr 

 
Η αλδεϋδική αφυδρογονάση 3A1 (ALDH3A1) είναι ένα NADP(+)-εξαρτώµενο ένζυµο, 
υπεύθυνο για την οξείδωση αλδεϋδών στα αντίστοιχα καρβοξυλικά οξέα, η οποία 
συναντάται ως κρυσταλλίνη του κερατοειδούς. Ο ρόλος της εξαιρετικά υψηλής της 
έκφρασης στον κερατοειδή χιτώνα (έως και 50% της συνολικής υδατοδιαλυτής πρωτεΐνης) 
σχεδόν όλων των θηλαστικών παραµένει αδιευκρίνιστος. Θεωρείται  ότι η ALDH3A1 
παρέχει προστασία έναντι του οξειδωτικού στρες µέσω του µεταβολικού της ρόλου, της 
ικανότητας της να δρα ως µοριακός συνοδός και των αντι-αποπτωτικών της επιδράσεων. 
Πρόσφατες µελέτες συσχετίζουν την παρουσία της ALDH3A1 µε τη ρύθµιση του 
κυτταρικού κύκλου και προστασία από προκαλούµενες βλάβες στο DNA σε επιθηλιακά 
κύτταρα του κερατοειδούς. Οι πληροφορίες αυτές συνθέτουν έναν πολυλειτουργικό 
χαρακτήρα για την ALDH3A1. Υποθέσαµε ότι η αναγνώριση πρωτεϊνών µε τις οποίες η 
ALDH3A1 πιθανώς αλληλεπιδρά θα έριχνε περισσότερο φως στο πολυλειτουργικό της 
χαρακτήρα. Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε µια απλή, ειδική και αποτελεσµατική 
µέθοδος για την διερεύνηση πιθανών πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων που βασίστηκε στη 
σάρωση της P.h.D.-12 βιβλιοθήκης φάγων. Η βιβλιοθήκη αυτή αποτελείται από ~ 2.7 x 109 
διαφορετικά και τυχαία δωδεκαπετίδια, υβριδικά τοποθετηµένα στο αµινοτελικό άκρο της 
καψιδικής πρωτεΐνης pIII του βακτηριοφάγου Μ13 και µε τη νουκλεϊκή τους αλληλουχία 
ενσωµατωµένη στο γενετικό υλικό του φάγου. Για τη σάρωση, επιστρώθηκαν 75µg 
ανασυνδυασµένης ανθρώπινης ALDH3A1 (χιµαιρική µε εξαπεπτίδιο ιστιδινών) σε τριβλίο 
60χιλιοστών, το οποίο εν συνεχεία επωάστηκε µε την P.h.D.-12 βιβλιοθήκη φάγων. Μετά 
από αρκετές πλύσεις για την αποµάκρυνση των φάγων που δεν προσδέθηκαν, οι 
επιθυµητοί ιοί εκλούστηκαν κάτω από συνθήκες χαµηλού pH. Κατόπιν, οι φάγοι αυτοί 
αναπτύχθηκαν και χρησιµοποιήθηκαν εκ νέου σε έναν νέο κύκλο επώασης ώστε να 
ενισχυθούν οι ειδικά συνδεόµενες αλληλουχίες. Μετά από 3 συνολικούς κύκλους του 
πειράµατος, συλλέχθηκαν 20 κλώνοι φάγων στους οποίους έγινε αποµόνωση και 
αλληλούχιση του DNA. Για τη βιοπληροφορική ανάλυση των αποτελεσµάτων 
χρησιµοποιήθηκε το προγράµµα Basic Local Alignment Search Tool (BLAST), ενώ 
συζητούνται οι πιθανές ALDH3A1-πεπτιδικές αλληλεπιδράσεις. Τα αποτελέµατα της 
µελέτης αυτής ενδεχοµένως να αναδείξουν καινούρια πεπτίδια ως επιτόπια πρωτεϊνών που 
αλληλεπιδρούν µε την ALDH3A1 και να διαφωτίσουν περαιτέρω το πολυλειτουργικό ρόλο 
της πρωτεΐνης. 
 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-
ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)- Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: 
Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 
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 PROBING PROTEIN-ALDEHYDE DEHYDROGENASE 3A1 (ALDH3A1) 
INTERACTIONS  BY PEPTIDE PHAGE DISPLAY  

 
Voulgaridou Georgia-Persephoni, Papagiannaki Eleni, Mantso Theodora and Pappa Aglaia* 
Department of Molecular Biology & Genetics, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis 

68100   *Correspondence: apappa@mbg.duth.gr 
 
Aldehyde dehydrogenase 3A1 (ALDH3A1) is an NADP(+)-dependent enzyme, responsible 
for the oxidation of aldehydes into carboxylic acids that is also found as corneal crystallin. 
The reason for its extremely high expression rates (up to 50% of the water soluble proteins) 
in the cornea of almost all mammals still remains unclear. It is suggested that ALDH3A1 
exerts a protective role against oxidative stress though its metabolic role, procession of 
chaperone-like activity and anti-apoptotic effects. Recent studies associate ALDH3A1 
presence with cell cycle regulation and protection against DNA damage in corneal 
epithelial cells. Based on this information, a multifaceted role for ALDH3A1 is suggested. 
We hypothesized that the identification of possible protein-ALDH3A1 interactions would 
shed light into the multifunctional role of the protein. For this purpose, we utilized a simple, 
specific and effective in vitro technique based on the P.h.D.-12  phage display. The P.h.D.-
12 phage library consists of ~ 2.7 x 109 random peptide 12-mers fused to the N-terminus of 
coat protein pIII of M13 phage while the DNA encoding the fusions resides within the 
varion. For biopanning experiments, 75µg of human recombinant ALDH3A1 (histidine 
fused) were coated in a 60mm dish, which was subsequently incubated with the M13 phage 
peptide library. After several rounds of washes, the unbounded phages were removed, while 
the desirable ones were collected under low pH conditions. The isolated virions were then 
amplified and re-used in a new cycle of biopanning for the enrichment of the specialized 
sequences. After 3 overall rounds of the above procedure, 20 clones of phages were 
collected and their DNA was isolated and sequenced. The sequences were analyzed using 
the Basic Local Alignment Search Tool (BLAST), while the possible peptide-ALDH3A1 
interactions are discussed. The results of this study would possibly reveal novel peptides as 
protein epitopes that interact with ALDH3A1 and would shed light into the multifaceted 
role of the protein. 
 
 
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund-ESF) and Greek national 
funds through the Operational Program “Education and Lifelong Learning” of the National Strategic 
Reference Framework (NSRF)- Research Funding Program: Heracleitus II. Investing in knowledge society 
through the European Social Fund.   
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ 
ΙΝΟΣΙΤΟΛΗΣ (ΙΡ3) ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ STRESS, ΣΕ ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΜΥΔΙΟΥ 

MYTILUS GALLOPROVINCIALIS (LMK) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ 
ΜΙΚΡΟΜΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΔΜΙΟΥ 

 
Χρίστος Βούρας¹ και Στέφανος Νταïλιάνης¹ 

¹Τοµέας Βιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Πατρών, 
26500, Πάτρα 

 
Η παρούσα µελέτη διερευνά το σηµατοδοτικό ρόλο της κινάσης της τριφωσφορικής 
ινοσιτόλης (PI3) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της αναπνευστικής έκρηξης στα 
αιµοκύτταρα του µυδιού Μytilus galloprovincialis, µετά από έκθεσή τους σε 
µικροµοριακές συγκεντρώσεις καδµίου (50 µM). Λαµβάνοντας υπόψη µας ότι η 
αναπνευστική έκρηξη (παραγωγή σουπεροξειδικών ανιόντων, .Ο2

- και οξειδίων του 
αζώτου, ΝΟ) περιλαµβάνει την ενεργοποίηση της NADPH οξειδάσης και NO συνθάσης, 
µέσω σηµατοδοτικού µηχανισµού που περιλαµβάνει την πρωτεϊνική κινάση C (PKC), τα 
αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης έδειξαν ότι η ΡΙ3 κινάση διαδραµατίζει σηµαντικό 
ρόλο. Συγκεκριµένα, αναστολή της ΡΙ3 κινάσης σε αιµοκύτταρα τα οποία προ-επωάστηκαν 
για 15 min, µε µη-τοξικές συγκεντρώσεις wortmannin (1 και 50 nM), που αποτελεί 
αναστολέα της, προτού εκτεθούν σε κάδµιο για 1 h, παρουσίασαν σηµαντική µείωση της 
ικανότητας του µετάλλου να προκαλεί α) αύξηση της θνησιµότητας των κυττάρων 
(µέθοδος neutral red uptake) β) αύξηση των επιπέδων .Ο2

- (µέθοδος ανίχνευσης µε τη 
χρήση NBT) και ΝΟ (αντίδραση Griess), καθώς και γ) αύξηση του επαγόµενου 
οξειδωτικού stress (µέτρηση επιπέδων της µηλονικής διαλδεΰδης/MDA). Επιπλέον, 
αιµοκύτταρα που προ-επωάστηκαν µε τον αναστολέα της ΡΙ3 κινάσης, προτού εκτεθούν 
στον φωρβολεστέρα PMA (10 µg/ml) που αποτελεί ενεργοποιητή της PKC και 
κατεπέκταση της διαδικασίας της αναπνευστικής έκρηξης, έδειξαν έδειξαν σηµαντική 
αναστολή της ικανότητας του PMA να επάγει την παραγωγή ΝΟ, σε αντίθεση µε τα 
επίπεδα .Ο2

- τα οποία παρέµειναν υψηλά. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας 
µελέτης, η ΡΙ3 κινάση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στα αιµοκύτταρα των µυδιών που 
βρίσκονται υπό συνθήκες οξειδωτικού stress. Συγκεκριµένα, η ενεργοποίηση της ΡΙ3 
κινάσης φαίνεται να οδηγεί σε ενεργοποίηση της ΝΟ συνθάσης, χωρίς τη διαµεσολάβηση 
της PKC, ενώ είναι σηµαντική για την έναρξη του PKC-εξαρτώµενου µονοπατιού που 
οδηγεί στην επαγωγή της δραστικότητας της NADPH οξειδάσης. 
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EVIDENCE FOR PHOSPHATIDYLINOSITOL-3-OH-KINASE (PI3-KINASE) 
INVOLVEMENT IN CD-MEDIATED OXIDATIVE EFFECTS ON HEMOCYTES 

OF MUSSELS 
 

Christos Vouras¹ and Stefanos Dialianis¹ 
¹Section of Animal Biology, Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Patras, 

26500, Greece 
 

The involvement of PI3-kinase in cadmium (Cd) mediated oxidative effects on hemocytes 
of mussel M. galloprovincialis was investigated. According to the results, hemocytes pre-
treated for 15 min with non-toxic concentrations of wortmannin (1 and 50 nM, as revealed 
by neutral red retention assay), a specific PI3-kinase inhibitor, showed a significant 
attenuation of Cd ability (at concentration of 50 µΜ) to promote cell death, superoxide 
anions (.O2

-) production, nitric oxide (NO) generation and lipid peroxidation (MDA 
content) in any case. Furthermore, wort-treated cells showed a significant attenuation of 
PMA (10 µg/ml) ability to induce NO generation but not .O2

- production. It seems that PI3-
kinase in cells faced with pro-oxidants, such as Cd, could lead to a PKC-independent 
induction of NO synthase activity, while the existence of a cross-linking among PI3-kinase 
and protein kinase C is seemed fundamental for the regulation of NAPDH oxidase activity, 
probably through a PKC-dependent signaling pathway. 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ 
ΘΕΡΜΟΣΤΑΘΕΡΗΣ β-ΞΥΛΟΖΙΔΑΣΗΣ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΦΙΛΟ ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 

ΓΕΝΟΥΣ Geobacillus 
 

Γαλανοπούλου Π.Α., Σταθοπούλου Ε.Π, Κατσίφας Ε.Α., Καραγκούνη Δ.Α και Δ.Γ. 
Χατζηνικολόυ 

 
Οµάδα Μικροβιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, 157 81 Αθήνα. E-mail:dhatzini@biol.uoa.gr 
 

Οι β-ξυλοζιδάσες, ανήκουν στις έξω-υδρολάσες και παίζουν βασικό ρόλο στην 
αποικοδόµηση της ξυλάνης υδρολύοντας την ξυλοβιόζη και µικρούς ξυλοολιγοσακχαρίτες 
προς µονοµερή ξυλόζης. Τις τελευταίες δεκαετίες, η αξιοποίηση της βιοµάζας 
συγκεντρώνει το όλο και αυξανόµενο επιστηµονικό ενδιαφέρον µε αποτέλεσµα πολλά 
ένζυµα που σχετίζονται µε την αποικοδόµησή της, συµπεριλαµβανοµένων των β-
ξυλοζιδασών, να έχουν µελετηθεί εκτενώς. Μεταξύ των ενζύµων αυτών, ιδιαίτερη 
βιοτεχνολογική σηµασία έχουν εκείνα που µπορούν να δράσουν σε υψηλές θερµοκρασίες 
και κάτω από τις απαιτητικές συνθήκες των βιοµηχανικών διεργασιών. Στην παρούσα 
εργασία, περιγράφεται η βελτιστοποίηση της παραγωγής, ο καθαρισµός και βιοχηµικός 
χαρακτηρισµός µίας β-ξυλοζιδάσης από ένα θερµόφιλο στέλεχος Geobacillus sp. που έχει 
αποµονωθεί από το ηφαιστειακό σύµπλεγµα της Σαντορίνης. Αρχικά, αριστοποιήθηκε  η 
παραγωγή του ενζύµου σε υγρές βακτηριακές καλλιέργειες, µεταβάλλοντας την πηγή 
άνθρακα και αζώτου. Ο καθαρισµός του ενζύµου από το εξωκυτταρικό διάλυµα, 
επιτεύχθηκε µε τη χρήση ανιοντοανταλλακτικής χρωµατογραφίας και χρωµατογραφίας 
µοριακής διήθησης (DEAE Sephacel και Sephacryl S-200 HR). Συνδυάζοντας τα 
αποτελέσµατα της µοριακής διήθησης µε αυτά της ηλεκτροφόρησης παρουσία 
αποδιατακτικού παράγοντα (SDS PAGE), το καθαρό ένζυµο φαίνεται να είναι διµερές και 
κάθε υποµονάδα να έχει µοριακό βάρος 55kDa. Με χρήση του ψευδοϋποστρώµατος 4-
νιτροφαινυλο-β-D-ξυλοζιδίου (pNPX) το βέλτιστο pH δράσης προσδιορίστηκε ίσο µε 6 και 
η βέλτιστη θερµοκρασία δράσης 65 οC (Km 0,26 mM). Το ένζυµο εµφάνισε ιδιαίτερη 
σταθερότητα σε θερµοκρασίες χαµηλότερες των 65οC και σε τιµές pH από 5 έως 10. 
Επιπλέον, µελετήθηκε η επίδραση µετάλλων και η κινητική της αναστολής της ενζυµικής 
δράσης από διάφορους µονοσακχαρίτες. Τέλος, εξετάστηκε η ικανότητα του ενζύµου να 
καταλύει αντιδράσεις τρανσγλυκοζυλίωσης µεταξύ µονοσακχαριτών και αλκοολών. 
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PRODUCTION,PURIFICATION AND BIOCHEMICAL CHARACTERIZATION 
OF A NOVEL THERMOSTABLE β-XYLOSIDASE FROM Geobacillus sp. 

 
 

Galanopoulou P.A, Stathopoulou E.P, Katsifas E.A, Karagouni A.D  and D.G.Hatzinikolaou 
 

Microbiology Group, Department of Botany, Faculty of Biology, National and Kapodistrian 
University of Athens, 157 84 Zografou, Attica Greece. E-mail:dhatzini@biol.uoa.gr 

 
β-Xylosidases are exo-type hydrolases that play an important role in xylan degradation, 
hydrolyzing xylobiose and short length xylo-oligosaccharides to xylose units. The interest 
in biomass degrading enzymes for biorefinery applications has steadily increased during the 
last decades and as a result, several relevant enzymes including β-xylosidases have been 
isolated, purified and characterized, although only a few of them could function at elevated 
temperatures and harsh process conditions. In the present study we describe the 
optimization of the production, purification and biochemical characterization of a novel β-
xylosidase from a thermophilic Geobacillus sp. strain isolated from Santorini volcanic area, 
Aegean Sea, Greece. Medium optimization with respect to carbon and nitrogen sources for 
maximum β-xylosidase production, was initially performed. The enzyme was subsequently 
purified to electrophoretic homogeneity from the optimized extracellular culture medium 
through a two step chromatographic process (DEAE Sephacel and Sephacryl S-200 HR).  
According to gel filtration and SDS-PAGE, the purified β-xylosidase revealed a dimeric 
structure with a subunit MW of 55 kDa. It was highly active against para-NitroPhenyl 
Xylopyranoside (pNPX) showing maximum activity at pH 6 and 65oC (Km 0.26 mM). The 
enzyme proved to be very stable at temperatures below 65 oC with more than 2 hours half-
life at 70 oC, while it was stable at pH range from 5 to 10. The effect of metal ions on 
enzyme activity and the inhibition kinetics in the presence of various monosaccharides 
were additionally studied. Finally, we investigated the transglycosylation potential against 
different monosaccharides and alcohols.  
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ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ 
ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΪΝΗ FRA10AC1 

 
Γαλλιοπούλου Ε.1, Μαµούρης Ζ. 1, Κλάπα Μ.Ι. 2, Μοσχονάς Ν.Κ3, Σαραφίδου Θ.1 

 
1Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας, Τµήµα Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας, 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
2Εργαστήριο Μεταβολοµικής Μηχανικής και Συστηµικής Βιολογίας,FORTH/ICE-HT, Πανεπιστήµιο 

Πατρών 
3Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών 

 
Το γονίδιο FRA10AC1 χαρτογραφείται στη σπάνια αυτοσωµατική χρωµοσωµατική θέση 
FRA10A του ανθρώπου, στην περιοχή 10q23.3, η οποία έχει συσχετισθεί µε ήπια νοητική 
υστέρηση. Το γονίδιο FRA10AC1 είναι µοναδιαίο στο γονιδίωµα και εκφράζεται σε όλους 
τους ιστούς, κωδικοποιώντας µια συντηρηµένη, αποκλειστικά στους πολυκύτταρους 
ευκαρυωτικούς οργανισµούς, πυρηνική πρωτεΐνη. Τα πειραµατικά δεδοµένα υποδεικνύουν 
ότι η αντίστοιχη πρωτεΐνη αλληλεπιδρά µε δυο πρωτεΐνες-συστατικά του σωµατίου 
συναρµογής, γεγονός που υποδηλώνει την πιθανή συµµετοχή της σε αυτήν ή/και σε άλλες 
λειτουργικά σχετιζόµενες διαδικασίες. Σε αυτήν την εργασία, στο πλαίσιο της λειτουργικής 
µελέτης της πρωτεΐνης FRA10AC1 και ειδικότερα της διερεύνησης του ρόλου της στη 
λειτουργία και τη δυναµική του σωµατίου συναρµογής, πραγµατοποιήθηκε in silico η 
κατασκευή του δικτύου πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων ολόκληρου του σωµατίου 
συναρµογής. Αρχικά, δηµιουργήθηκε ένα σύνολο δεδοµένων (580 πρωτεΐνες) που 
περιελάµβανε όλα τα συστατικά του σωµατίου που έχουν έως τώρα ταυτοποιηθεί µε 
βιοχηµικά πειράµατα. Η αφετηρία του δικτύου βασίστηκε στα πειραµατικά δεδοµένα 
σχετικά µε τις πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις της FRA10AC1. Στη συνέχεια, το δίκτυο 
επεκτάθηκε εξετάζοντας περαιτέρω τις πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις αντλώντας και 
αξιολογώντας δεδοµένα από πειράµατα µεγάλης και µικρής κλίµακας στον άνθρωπο, στη 
D. melanogaster και στον C. elegans που υπάρχουν καταχωρηµένα σε αντίστοιχες, 
ελεύθερα προσβάσιµες, βάσεις δεδοµένων. Βασικό κριτήριο για την εισαγωγή µιας 
πρωτεΐνης στο δίκτυο ήταν η ταυτοποίησή της ως συστατικό του σωµατίου συναρµογής. 
Έτσι, κατασκευάστηκε ένα αξιόπιστο δίκτυο το οποίο περιλαµβάνει περισσότερες από 400 
πρωτεΐνες και 1000 αλληλεπιδράσεις. Η αξιοπιστία αυτού του δικτύου θα ελεγχθεί 
περαιτέρω µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια, π.χ. τη σύγκριση του προτύπου έκφρασης των 
αλληλεπιδρώντων πρωτεϊνών, µε µελέτες συν-εξέλιξης κ.λπ. Η ανάλυση αυτού του δικτύου 
των πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων θα διευκολύνει το σχεδιασµό στοχευµένων 
πειραµάτων για τη κατανόηση του λειτουργικού ρόλου τόσο της FRA10AC1 όσο και 
άλλων πρωτεϊνών-συστατικών και θα συνεισφέρει στη µελέτη της δυναµικής αυτού του 
πολυπρωτεϊνικού συµπλόκου.  
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THE PROTEIN-PROTEIN INTERACTION NETWORK OF FRA10AC1-
SPLICEOSOMAL COMPLEX 

 
Galliopoulou E.1, Mamuris Z. 1, Klapa M.I. 2, Moschonas N.K.3, Sarafidou T.1 

 
1Laboratory of Genetics, Comparative and Evolutionary Biology, Department of Biochemistry and 

Biotechnology, University of Thessaly 
2Metabolic Engineering and Systems Biology Laboratory, FORTH/ICE-HT, Patras, Greece 

3Laboratory of General Biology, Medical School, University of Patras 
 

FRA10AC1 gene is mapped at the human rare fragile site FRA10A at 10q23.3 region. 
Individuals expressing FRA10A have been reported to manifest mild mental retardation. 
FRA10AC1 is unique in the human genome, ubiquitously expressed and encodes for a well-
conserved in multicellular eukaryotes nucleoplasmic protein. In vitro and cell culture 
experimental approaches have shown that the FRA10AC1 protein interacts with two 
spliceosomal proteins, implying that FRA10AC1 is also implicated in splicing or/and other 
related procedures. In this study, in order to evaluate the FRA10AC1 role in the 
spliceosomal function and dynamics, we have determined in silico the human spliceosomal 
complex protein-protein interaction (PPI) network, starting from the experimental data from 
FRA10AC1 binary protein interactions. Firstly, we have created a set of non-overlapping 
data of all the proteins that have been identified as spliceosomal subunits based on all 
published proteomic studies. The dataset contains 580 proteins, including FRA10AC1. 
Subsequently, we have retrieved experimental data concerning all binary protein 
interactions, either from large or small scale studies, in human, D. melanogaster and C. 
elegans by literature-curated databases. Only the PPIs for which both interactors have been 
assigned as spliceosomal components were included in the network. Thus, a high-confident 
spliceosomal PPI network was constructed which includes more than 400 proteins and 1000 
interactions. This network is being evaluated based on several criteria, including existing 
annotation features, utilized experimental platforms and co-evolution information. The 
determination and analysis of the FRA10AC1-spliceosome PPI network will facilitate the 
design of experiments to elucidate the functional role of FRA10AC1 and contribute to the 
study of the human spliceosome dynamic multiprotein complex. 
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ΕΠΑΓΩΓΗ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΒΛΑΒΩΝ DNA ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ 
ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ 

 
Αλέξανδρος Γ. Γεωργακίλας 

1Τοµέας Φυσικής, Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικής, Εθνικό Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο 

2Biology Department, East Carolina University, Greenville, NC, USA 

 
Τα καρκινικά κύτταρα µπορούν και µεταδίδουν σήµατα στο περιβάλλον τους, που 
προκαλούν βλάβες στο DNA υγιών γειτονικών κυττάρων, κυρίως µέσω των µεµβρανών 
τους και την παραγωγή ενεργών ελεύθερων ριζών (ROS). Υποθέσαµε ότι ορισµένα όργανα 
µπορεί να είναι πιο ευάλωτα από άλλα σε in vivo ανάπτυξη του όγκου που προκαλείται από 
βλάβες στο DNA. Δείκτες των βλαβών του DNA σε τέτοιους ιστούς θα µπορούσε να 
χρησιµεύσει ως κοινός ανιχνευτής της αστάθειας του γονιδιώµατος και ογκογόνων 
µετασχηµατισµών. Για να ελέγξουµε την υπόθεση αυτή, έγινε σύγκριση του όγκου που 
φέρουν τα ποντίκια µε την ηλικία και το φύλο-µάρτυρες µε τις οµαδοποιηµένες βλάβες 
DNA (OCDLs) που συσσωρεύονται σε διάφορους ιστούς σε κοντινή αλλά και σε µακρινή 
απόσταση από τον όγκο. Αυτή η µελέτη δείχνει άµεσα ότι οι όγκοι σε εξέλιξη προκαλούν 
οξειδωτικό στρες και επάγονται βλάβες στο DNA σε αποµακρυσµένους από τον όγκο 
ιστούς, και ως εκ τούτου υπογραµµίζεται το εύρος εφαρµογής των OCDLs ως πιθανοί 
βιοδείκτες του καρκίνου. 
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INDUCTION OF OXIDATIVELY-INDUCED CLUSTERED DNA LESIONS IN 
MAMMALIAN TISSUES  

 
Alexandros g. Georgakilas 

1Department of Physics, Faculty of Applied Mathematics and Physics, National Technical 
University 

2Biology Department, East Carolina University, Greenville, NC, USA  
 

Cancer cells can transmit signals and their environment, causing DNA damage in healthy 
neighboring cells, mainly through the membrane and production of reactive oxygen species 
(ROS). We hypothesized that certain organs may be more vulnerable than others in the in 
vivo tumor growth-induced damage to DNA. Indicators of DNA damage to such tissues 
could serve as a common probe for genomic instability and oncogenic transformation. To 
test this hypothesis, we compared tumor-bearing mice with age-and sex-witnesses to the 
clustered DNA damage (OCDLs) which accumulate in various tissues nearby and further 
away from the tumor. This study directly demonstrates that the tumor is causing oxidative 
stress and DNA damage also in remote from the tumor tissues, and therefore emphasizes 
the application range of OCDLs as potential cancer biomarkers. 
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΕ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 
Γεωργατζάκου Χ.,1 Αντωνέλου Μ.,1 Βελέντζας Α.,1  Κριεµπάρδης Α.,2 Παπασιδέρη Ι.1 

(1)Tοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών, 
Πανεπιστηµιόπολις, Αθήνα, (2) Εργαστήριο Αιµατολογίας-Αιµοδοσίας, Τµήµα Ιατρικών 

Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθήνας  
 

Η Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια (ΧΝΑ) σχετίζεται µε συσσώρευση ουραιµικών τοξινών 
στο αίµα και αναιµία, που οφείλεται τόσο στην έλλειψη ερυθροποιητίνης όσο και σε 
περιφερική αιµόλυση των ερυθροκυττάρων. Η ολική ή σοβαρή απώλεια της λειτουργίας 
των νεφρών αντιµετωπίζεται µε αιµοκάθαρση κατά την οποία το αίµα, µέσω φίλτρου, 
απαλλάσσεται από τις ουραιµικές τοξίνες και την περίσσεια νερού. Στην παρούσα µελέτη 
αναλύθηκαν ερυθροκύτταρα νεφροπαθών πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την 
αιµοκάθαρση ως προς την έκφραση µοριακών και κυτταρικών δεικτών γήρανσης και 
θανάτου. Στόχος υπήρξε η διασαφήνιση για πρώτη φορά των τροποποιήσεων 
παθοφυσιολογικής σηµασίας, αυτών δηλαδή που καθιστούν τα ερυθροκύτταρα των 
ασθενών επιδεκτικά σε αιµόλυση και απόσυρση από την κυκλοφορία. Η µορφολογία και 
υπερδοµή των ερυθροκυττάρων αναλύθηκαν µε ηλεκτρονική µικροσκοπία (διέλευσης και 
σάρωσης), τα επίπεδα ενδογενούς συσσώρευσης ελεύθερων ριζών οξυγόνου (ROS) µε 
φθορισµοµετρία και οι µεταβολές του πρωτεώµατος της κυτταρικής µεµβράνης µε 
ανοσοαποτύπωµα κατά Western. Τα ερυθροκύτταρα στη ΧΝΑ χαρακτηρίζονται από 
αυξηµένα επίπεδα ROS τα οποία µερικώς µειώνονται µε την αιµοδιάλυση αλλά όχι σε 
επίπεδα φυσιολογικά. Παρατηρήθηκε επίσης έντονη κυστιδιοποίηση των ερυθροκυττάρων, 
µεµβρανική αστάθεια και αυξηµένα επίπεδα ποικιλοκυττάρωσης µε πλήθος µορφολογικών 
τροποποιήσεων. Τα ποσοστά της εχινοκυττάρωσης σχετίζονται θετικά µε τα ενδοκυττάρια 
επίπεδα ROS (r=0.943, p<0.010) και µε το ποσοστό της πρωτεόλυσης της 
κυτταροσκελετικής πρωτεΐνης σπεκτρίνη (r=0.857, p<0.050). Η µεµβράνη 
αναδιαµορφώνεται µε γεγονότα πρωτεόλυσης, ολιγοµερισµού και απώλειας κρίσιµων 
συστατικών και παράλληλη αύξηση πρωτεοµικών δεικτών οξείδωσης και γήρανσης, 
ορισµένοι εκ των οποίων σχετίζονται θετικά µε τα επίπεδα ουρίας και κρεατινίνης. Η 
έκφραση ορισµένων πρωτεϊνών στη µεµβράνη (πχ. υδατοπορίνη, υπεροξειρεδοξίνη-2 κλπ) 
επηρεάζεται σηµαντικά από την αιµοδιάλυση. Συνοπτικά, τα αποτελέσµατα αυτά έδειξαν 
πως δεν υπάρχει σταθερό πρότυπο ερυθροκυτταρικών µεταβολών στη ΧΝΑ, ούτε όλοι οι 
ασθενείς αποκρίνονται µε τον ίδιο τρόπο στην αιµοκάθαρση. Ωστόσο, το οξειδωτικό στρες 
είναι ενδογενής παράγοντας της νόσου, δεν εξαλείφεται µε την αιµοκάθαρση και φαίνεται 
να σχετίζεται µε µία σειρά κυτταρικών και µοριακών αλλαγών που είναι ενδεικτικές 
πρόωρης κυτταρικής γήρανσης και αµυντικών αποκρίσεων του κυττάρου στις αυξηµένες 
οξειδωτικές προκλήσεις.   
 
Το παρόν συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και 
εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης "ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ III–ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ OΜΑΔΩΝ 
ΣΤΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ" του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 
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CELLULAR STRESS MARKERS IN ERYTHROCYTES OF END STAGE RENAL 
DISEASE PATIENTS 

 
Georgatzakou C.,1 Antonelou M.,1 Velentzas A.,1 Kriebardis A.,2 Papassideri I.1 

(1) Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens, 
Panepistimiopolis, Athens,  (2) Laboratoty of Hematology and Transfusion Medicine, Dpt. of 

Medical Laboratories, Faculty of Health and Caring Professions, TEI of Athens 
 

Chronic Renal Failure (CRF) is associated with accumulation of uremic toxins in the blood 
and anemia, as a consequence of both inadequate erythropoietin production and peripheral 
haemolysis. Total or severe loss of renal function is treated with haemodialysis. During this 
procedure blood is cleared of uremic toxins and excess water through filtering. The present 
study was designed to evaluate the expression of molecular and cellular ageing markers as 
well as of cell death signaling molecules in erythrocytes of haemodialyzed patients, before, 
during and after the haemodialysis sessions. Our aim was to identified, for the first time, 
pathophysiologic modifications in red blood cells (RBCs) that render them susceptible to 
haemolysis and premature clearance from circulation. For that purpose, RBCs morphology 
and ultrastructure was examined by electron microscopy (transmission and scanning), 
intracellular ROS (Reactive Oxygen Species) accumulation by fluorometry and membrane 
proteome by immunoblotting. The uremic RBCs exhibited significantly increased ROS 
levels that were only partially ameliorated by haemodialysis. Increase membrane 
instability, exovesiculation and poikilocytosis with a wide variety of cell shape 
transformations, were also evident in CRF patients. Significant positive correlation of ROS 
intracellular levels with the echinocytosis (r=0.943, p<0.010) and with the fragmentation of 
cytoskeletal protein spectrin (r=0.857, p<0.050) was found. Common membrane 
modifications involved proteolysis, aggregation and loss of critical components as well as, 
increased expression of oxidative and ageing markers, some of which exhibited significant 
correlation with the serum levels of urea or creatinine. Haemodialysis significantly 
contributed to membrane proteome remodeling, especially for aquaporin-1 and 
peroxiredoxin-2. In conclusion, our results showed that there was neither a common RBCs 
variation profile among the CRF patients nor a same response to the haemodialysis 
procedure. However, oxidative stress seems to be an intrinsic factor in CRF. Oxidative 
stress was not eliminated by haemodialysis sessions and moreover it seemed to trigger a 
variety of cellular and molecular modifications indicative of premature cell senescence 
and/or cellular defensive mechanisms against increased oxidative provocations and insults. 
 
This research has been co-funded by the European Union (European Social Fund) and Greek 
national resources under the framework of the “Archimedes III: Funding of Research Groups in 
TEI of Athens” project of the “Education & Lifelong Learning” Operational Programme. 
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ΠΩΣ Η ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΜΥΟΣ ΣΤΗΝ ΤΣΙΠΟΥΡΑ (Sparus 

aurata L.) 
 

Γεωργίου, Σ.*1, Ντεζέ, M.1, Giuffrida, S.1, Power, D.M.2, Μαµούρης, Z.1, Μούτου, K.Α.1 
1Τµήµα Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πλούτωνος 26, 41221 Λάρισα, 
Ελλάδα, sgewrgiou@gmail.com, 2Centre of Marine Sciences, University of Algarve, Campus de 

Gambelas, 8008 Faro, Portugal 
 

Η σωµατική αύξηση είναι ένα φαινόµενο που εξαρτάται από την ηλικία και επηρεάζεται 
περαιτέρω από διατροφικούς, φυσιολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Στα 
ψάρια, ο λευκός µυς είναι ο µεγαλύτερος αυξανόµενος ιστός, ο µεταβολισµός του οποίου 
µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της νηστείας και της επανασίτισης. Προκειµένου να 
εξετασθεί πώς µεταβάλλεται η µυϊκή απάντηση στη νηστεία και την επανασίτιση µε την 
ηλικία στην τσιπούρα µελετήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης των µυϊκών δοµικών γονιδίων 
που κωδικοποιούν τις ισοµορφές της ελαφριάς αλυσίδας 2 της µυοσίνης (MLC2A και 
MLC2B) και των ρυθµιστικών παραγόντων µυογενίνη και µυοστατίνη.  
Νεαρά άτοµα τσιπούρας από τρεις κλάσεις ηλικίας/µεγέθους - µικρά (13.9±0.7g), µεσαία 
(64.9±2.1g), µεγάλα (238.7±4.9g) - χωρίστηκαν σε δεξαµενές εις τριπλούν και 
εγκλιµατίστηκαν τρεις εβδοµάδες πριν την έναρξη του πειράµατος. Οι δύο δεξαµενές ανά 
ηλικιακή κλάση νήστεψαν για δέκα ηµέρες και επανασιτίστηκαν για τις επόµενες πέντε 
ηµέρες. Η τρίτη δεξαµενή ήταν η οµάδα ελέγχου. Ο λευκός µυς συλλέχθηκε στο τέλος 
όλων των τριών χρονικών περιόδων. Ο µέσος ειδικός ρυθµός αύξησης (SGR) 
προσδιορίστηκε για τις ίδιες χρονικές περιόδους. Η γονιδιακή ανάλυση έκφρασης των 
τεσσάρων γονιδίων πραγµατοποιήθηκε µε real-time RT-PCR.  
Στις οµάδες ελέγχου ο SGR µειώθηκε µε την αύξηση του σωµατικού βάρους. Κατά τη 
νηστεία ο SGR ήταν όµοιος ανεξαρτήτως του σωµατικού βάρους. Οι δύο ισοµορφές της 
MLC2 ακολούθησαν αντίθετα πρότυπα έκφρασης σε συνάρτηση µε την ηλικία και το 
διατροφικό καθεστώς στην τσιπούρα. Η έκφραση της MLC2B ήταν υψηλότερη σε σχέση 
µε της MLC2A σε όλες τις ηλικιακές κλάσεις, υποδεικνύοντας ότι η MLC2B είναι η 
κυρίαρχη ενήλικη ισοµορφή µετά την µεταµόρφωση στον λευκό µυ της τσιπούρας. Η 
νηστεία οδήγησε σε σηµαντική αύξηση της γονιδιακής έκφρασης της MLC2A σε όλες τις 
ηλικιακές κλάσεις ενώ η επανασίτιση επανέφερε την έκφραση της MLC2A στα επίπεδα 
της οµάδας ελέγχου σε όλες εκτός από τη µεγάλη ηλικιακή κλάση. Αντίθετο πρότυπο 
έκφρασης κατά τη νηστεία και την επανασίτιση επέδειξε η MLC2B. Τα επίπεδα έκφρασης 
της µυογενίνης δεν ποίκιλλαν σηµαντικά συναρτήσει της ηλικίας και της νηστείας. Η 
έκφραση της µυοστατίνης δεν µεταβλήθηκε σηµαντικά κατά τη στέρηση τροφής, αν και 
ελαττώθηκε στη µικρή και στη µεσαία ηλικιακή κλάση, υποδεικνύοντας την ενεργοποίηση 
ενός εξισορροπιστικού µηχανισµού ελάττωσης της µυϊκής κατανάλωσης κατά τη νηστεία. 
Η αποκατάσταση της τροφής ανέστειλε την ελάττωση της µυοστατίνης σε όλες τις κλάσεις, 
που είναι ενδεικτική της επαναδραστηριοποίησης της αύξησης του µυός.  
 
 
Ευχαριστίες 
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HOW AGE AND FEEDING REGIME AFFECT THE EXPRESSION OF WHITE 
MUSCLE GENES IN GILTHEAD SEA BREAM (Sparus aurata L.) 
 
Georgiou, S.*1, Nteze, M.1, Giuffrida, S.1, Power, D.M.2, Mamuris, Z.1, Moutou, K.Α.1 

1Department of Biochemistry & Biotechnology, University of Thessaly, 26 Ploutonos Street, 
41221 Larissa, Greece, sgewrgiou@gmail.com, 2Centre of Marine Sciences, University of 
Algarve, Campus de Gambelas, 8008 Faro, Portugal 

 
Growth as increase in body size, is an age-dependent phenomenon that is further influenced 
by nutritional, physiological and environmental factors. In fish, white muscle is the largest 
growing tissue. Alterations in muscle metabolism occur during feed restriction and 
refeeding. To examine the muscle response to fasting and re-feeding with age, expression 
levels of the muscle structural genes encoding for myosin light chain 2 isoforms (MLC2A 
and MLC2B) and for the regulatory factors myogenin and myostatin was investigated in 
gilthead sea bream. 
Juvenile gilthead sea bream from three age/size groups - small (13.9±0.7g), medium 
(64.9±2.1g), large (238.7±4.9g) - were divided in triplicate tanks and acclimatized three 
weeks prior to experiment. Two tanks per age group were deprived from food for ten days 
and subsequently, food was provided for five days. The third tank served as a control. 
White muscle samples were collected for analysis at the end of all time periods. Mean 
specific growth rate (SGR) was estimated for the same time periods and gene expression 
analysis of all four genes was performed by real-time RT-PCR. 
Ιn control groups SGR decreased with increasing body weight. SGR during fasting was 
similar and independent of body size. Τhe two isoforms followed opposite expression 
patterns with age and feeding status in gilthead sea bream. MLC2B was expressed at a 
higher level than MLC2A in all age groups, suggesting that MLC2B is the adult isoform 
prevailing post-metamorphosis in white muscle of sea bream. MLC2B decreased during 
fasting in all age classes and its expression increased again upon food restoration. Food 
deprivation led to a significant increase of MLC2A gene transcription in all age groups, 
whereas refeeding restored MLC2A expression to control levels in all size groups but the 
large. MLC2B exhibited the opposite trend of expression during fasting and refeeding. 
Myogenin expression levels did not vary significantly due to fasting or refeeding. 
Myostatin expression was not significantly altered during starvation in any of the age 
groups, although it was decreased in small and medium groups, suggesting the activation of 
a balancing mechanism to lessen muscle wasting during starvation. Re-feeding restored the 
reduction in all groups, indicative of the re-activation of growth upon food restoration. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΥΚΛΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΥΠΕΡΙΩΔΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ 

ΕΜΒΡΥΙΚΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΠΟΝΤΙΚΟΥ 
 

Γιαβρίδης Θ.1, Κωτσαντής Π.1, Γιακουµάκης ΝΝ.1, Αρµπή Μ. 1, Ταραβήρας Σ.2, Λυγερού Ζ.1 
1 Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών 

2 Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών 
 

Τα εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα (ES) είναι ολοδύναµα κύτταρα από τα οποία δηµιουργούνται 
οι ιστοί ενός αναπτυσσόµενου οργανισµού. Ο κυτταρικός κύκλος των βλαστοκυττάρων 
είναι σηµαντικά συντοµότερος από αυτόν των σωµατικών κυττάρων, λόγω βραχείας G1 
φάσης. Κατά τον κυτταρικό κύκλο των βλαστοκυττάρων πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα 
τρεις κρίσιµες προϋποθέσεις: αποδοτικός έλεγχος του κύκλου, ταχεία εναλλαγή φάσεων 
και αυστηρή επιτήρηση της γονιδιωµατικής σταθερότητας. Νέα δεδοµένα για τον 
κυτταρικό κύκλο των βλαστοκυττάρων υποστηρίζουν ένα διαφορετικό µοντέλο για τη 
ρύθµιση του κύκλου, τη µετάβαση σε επόµενη φάση και τη λειτουργικότητα των σηµείων 
ελέγχου. Στα εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα ποντικού έχει δειχθεί ότι οι περισσότερες κυκλίνες 
είναι παρούσες καθ όλη τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου και το σηµείο ελέγχου G1/S 
είναι µη-λειτουργικό. Δύο κεντρικά µόρια για τη ρύθµιση της µετάβασης από την G1 σε 
όλα τα κύτταρα είναι οι παράγοντες Cdt1 και p21. Κατά τη G1 φάση, στις θέσεις έναρξης 
της αντιγραφής επιτελείται η αδειοδότηση της αντιγραφής µε το σχηµατισµό του προ-
αντιγραφικού συµπλόκου, βασικός παράγοντας του οποίου είναι ο Cdt1. Ο παράγοντας p21 
είναι ένας αναστολέας των κυκλινοεξαρτώµενων κινασών ο οποίος διαδραµατίζει 
σηµαντικό ρόλο στη G1/S στάση µετά από βλάβη του DNA, όπως και σε αποφασεις για 
απόπτωση, επιδιόρθωση και µονοπάτια διαφοροποίησης. Mετά από µέτριες δόσεις 
υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας, µία από τις άµεσες αποκρίσεις του κυττάρου είναι η 
σήµανση για πρωτεόλυση των Cdt1 και p21, η οποία έχει προταθεί ως καινούριο σηµείο 
ελέγγχου του κυτταρικού κύκλου. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να µελετηθεί ο 
κυτταρικός κύκλος των εµβρυϊκών βλαστοκυττάρων και η λειτουργία κρίσιµων 
παραγόντων που συµµετέχουν στη ρύθµισή του. Η µελέτη µας έδειξε ότι στα εµβρυϊκά 
βλαστοκύτταρα, ο παράγοντας Cdt1 εκφράζεται σε µικρό ποσοστό κυττάρων ενώ ο 
παράγοντας p21 απουσιάζει. Παρουσιάζουµε την ύπαρξη ενός λειτουργικού µονοπατιού 
απόκρισης σε βλάβη από UV ακτινοβόληση στα εµβρυϊκά βλαστοκύτταρα ποντικού, µε 
ταχεία πρωτεόλυση του Cdt1. Τα αποτελέσµατα αυτά συγκρίνονται µε καρκινικές 
κυτταρικές σειρές και αθανατοποιηµένους ινοβλάστες ποντικού. Συµπερασµατικά, τα 
δεδοµένα που προκύπτουν καταδεικνύουν ένα διαφορικό χρονισµό στην απόκριση σε 
βλάβη από UV που εξαρτάται από τον κυτταρικό τύπο. 
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STUDYING MECHANISMS THAT REGULATE CELL CYCLE PROGRESSION 
AND THE DNA DAMAGE RESPONSE IN MOUSE EMBRYONIC STEM CELLS 

 
Giavridis Th.1, Kotsantis P.1, Giakoumakis NN.1, Arbi M. 1 , Taraviras S.,2 Lygerou Z.1 

1 Department of General Biology, Medical School, University of Patras 
2 Department of Physiology, Medical School, University of Patras 

 
Embryonic stem cells (ESCs) are pluripotent cells that give rise to all tissues in a 
developing organism. The ES cell cycle is significantly shorter than that of somatic cells, 
due to a truncated G1 phase. Moreover, emerging data on the ES cell cycle suggest a 
different model of regulation, phase transition and checkpoint control. Three conditions 
crucial to ESCs must be met simultaneously: efficient cell cycle control, swift phase 
transition and strict genome integrity maintenance. In mouse ESCs, it has been shown that 
most cyclins are present throughout the cycle, and the DNA Damage G1/S checkpoint is 
non-functional. In somatic cells during G1 phase, origins of replication are licensed to fire 
by the assembly of pre-replicative complexes (pre-RCs) a major component of which is 
Cdt1. Thus, normal Cdt1 activity is crucial to a once-per-cycle firing per origin. p21 is a 
cyclin dependent kinase inhibitor (CKI) that plays a significant role in damage induced 
G1/S arrest, apoptosis, repair and differentiation pathways. Upon moderate doses of UV 
irradiation, part of the immediate cell responses are Cdt1 and p21 targeting for proteolysis 
by the Cul4/Cdt2/DDB1 ubiquitin ligase, which has been suggested as a novel checkpoint. 
In this study, we investigate the ES cell cycle and crucial factors that participate in its 
regulation. Moreover, we identify a functional DNA Damage response pathway by showing 
that Cdt1 is rapidly proteolysed as an immediate response to UV irradiation in mouse 
ESCs. We compare these results to cancer-derived cell lines and immortalized mouse 
fibroblasts. In addition, our data show differential timing of this response, and therefore 
suggest it is cell type specific. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΟΥ TGF-β ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ 

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 
 

Γιαλεσάκη Σ., Κοροµηλά Θ., Ρούσση Κ., Κόλλια Π., Αλεπόρου – Μαρίνου Β. 
Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου, Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας, 

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 

Η οστεοπόρωση είναι µία χρόνια πάθηση του µεταβολισµού των οστών µε ισχυρή γενετική 
βάση, που χαρακτηρίζεται από µειωµένη οστική µάζα, µεταβολές στη µικροαρχιτεκτονική του 
οστίτη ιστού, µειωµένη αντοχή των οστών και αυξηµένο κίνδυνο καταγµάτων. Η εµφάνιση και 
η εξέλιξή της επηρεάζεται από την κορυφαία οστική µάζα και το ρυθµό οστικής απώλειας, 
καθώς και από περιβαλλοντικούς, φυλετικούς, ορµονικούς και διατροφικούς παράγοντες. Για τη 
θεραπεία της οστεοπόρωσης χορηγούνται σκευάσµατα που ανήκουν σε µία από τις τρεις 
µεγάλες κατηγορίες φαρµακευτικών παραγόντων, που είναι τα Διφωσφονικά, η Ορµονική 
αγωγή και τα συµπληρώµατα Ασβεστίου. Αυτά στοχεύουν είτε στον περιορισµό της οστικής 
απορρόφησης, είτε στην επαγωγή της οστικής σύνθεσης. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η 
έκφραση των γονιδίων της Οστικής Μορφογενετικής Πρωτεΐνης-2 των οστών (BMP-2) και του 
Μεταγραφικού Παράγοντα-2 της οικογένειας Runt (RUNX2). Τα γονίδια αυτά ανήκουν στο 
TGF-β σηµατοδοτικό µονοπάτι και συµβάλλουν στην ωρίµανση των οστεοπρογονικών 
κυττάρων σε οστεοβλάστες, οδηγώντας σε αύξηση της οστικής σύνθεσης. Επιπλέον, το γονίδιο 
RUNX2 επάγει την ωρίµανση των οστεοκλαστών, δρώντας έτσι υπέρ της οστικής απορρόφησης. 
Για το σκοπό αυτό αποµονώθηκε RNA (RNeasy Mini Kit, QIAGEN) από δείγµατα περιφερικού 
αίµατος και οστίτη ιστού από 14 οστεοπορωτικές γυναίκες που έλαβαν φαρµακευτική αγωγή για 
τη νόσο, καθώς και από 5 φυσιολογικές γυναίκες (οµάδα ελέγχου). Ακολούθησε σύνθεση cDNA 
[First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-PCR (AMV), Roche] και προσδιορισµός των επιπέδων 
των mRNA µεταγράφων των γονιδίων BMP-2 και RUNX2 µε ποσοτική PCR πραγµατικού 
χρόνου (qRT-PCR) (LightCycler®2.0, Roche). Ως γονίδιο αναφοράς χρησιµοποιήθηκε το 
γονίδιο της Αφυδρογονάσης της 3-Φωσφορικής Γλυκεραλδεΰδης (GAPDH) και τα 
αποτελέσµατα υπολογίστηκαν ως ο λόγος της έκφρασης του γονιδίου στόχου προς το GAPDH. 
Παρατηρήθηκε, λοιπόν, ότι οι ασθενείς που έλαβαν Διφωσφονικά υποεκφράζουν το BMP-2. Στα 
δείγµατα οστίτη ιστού, η υποέκφραση είναι µεγαλύτερη, ενώ στα δείγµατα περιφερικού αίµατος, 
τα πρότυπα έκφρασης πλησιάζουν αυτά της οµάδας ελέγχου. Αντίθετα, το RUNX2 
υπερεκφράζεται στα δείγµατα οστίτη ιστού, ενώ στα δείγµατα περιφερικού αίµατος 
παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση της έκφρασης, όσο αυξάνεται ο χρόνος λήψης της αγωγής. Σε 
ασθενείς που έλαβαν Ορµονική αγωγή, η έκφραση του BMP-2 δεν εµφανίζει σηµαντική 
διαφορά σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου, ενώ το RUNX2 υπερεκφράζεται στα 
οστεοπορωτικά δείγµατα. Τέλος, σε ασθενείς που έλαβαν συµπληρώµατα Ασβεστίου το BMP-2 
υποεκφράζεται και το RUNX2 υπερεκφράζεται, τόσο στα δείγµατα περιφερικού αίµατος, όσο 
και στα δείγµατα ιστού, ενώ στην οµάδα ελέγχου παρατηρήθηκε ακριβώς το αντίθετο πρότυπο. 
Η µελέτη µεγαλύτερου αριθµού δειγµάτων πιθανά να συµβάλλει στην διάγνωση και την 
εξατοµικευµένη θεραπεία της οστεοπόρωσης. 
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LEVELS OF TGF-β SIGNALING PATHWAY GENE EXPRESSION AND 
PHARMACOGENETIC APPROACH IN OSTEOPOROSIS 

 
Gialesaki S., Koromila T., Roussi K., Kollia P., Aleporou – Marinou V. 

Laboratory of Human Genetics, Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, 
National & Kapodistrian University of Athens, Panepistimiopolis 157 01 Athens, Greece 

 
Osteoporosis is a common disease with a strong genetic component characterized by 
reduced bone mass, alterations in the microarchitecture of bone tissue, reduced bone 
strength and an increased risk of fragility fractures. Apart from the peak bone mass and the 
rate of bone loss, the prevalence of osteoporosis is depended on environmental, racial, 
hormonal and nutritional factors. The therapeutic agents which are used for the treatment of 
osteoporosis could be classified in three large groups: Bisphosphonates, Hormone therapy 
and Calcium supplements. These agents target either the reduction of bone resorption or the 
induction of bone formation. In this study, we have focused on the expression of two genes, 
Bone Morphogenetic Protein 2 (BMP-2) and Runt-related Transcription Factor 2 (RUNX2), 
which are members of the TGF-β signaling pathway. Both of them contribute to the 
maturation process of osteoprogenic cells to osteoblasts, leading to promotion of bone 
formation. However, RUNX2 also induces the maturation of osteoclasts and enhances bone 
resorption. For that reason, total RNA extraction (RNeasy Mini Kit, QIAGEN) from 
peripheral blood and bone tissue samples of 14 osteoporotic women who received 
osteoporotic treatment and 5 healthy women (control group), was followed by cDNA 
synthesis [First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-PCR (AMV), Roche]. Gene expression 
analysis of BMP-2 and RUNX2 genes performed through qRT-PCR (LightCycler®2.0, 
Roche) and GAPDH (Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase) was used as reference 
gene. We found that patients who were treated with Bisphosphonates present decreased 
levels of BMP-2 mRNA, especially in bone tissue samples, whereas in peripheral blood 
samples these levels were similar to those of the control samples. On the other hand, 
RUNX2 mRNA was over-expressed in bone tissue samples, while a graduate over-
expression was observed in peripheral blood samples according to treatment’s duration. In 
patients who received Hormone therapy, although the expression of BMP-2 gene did not 
show any significant differences compared to the control group, RUNX2 gene is over-
expressed in the majority of osteoporotic patients. Finally, in patients treated with Calcium 
supplements, the mRNA levels were decreased for BMP-2 and increased for RUNX2, in 
both peripheral blood and bone tissue samples, whereas the expression pattern of the 
control samples was exactly the opposite. Conclusively, our results should be studied in 
larger scale, in order to possibly contribute to the diagnosis and individualized treatment of 
osteoporosis. 
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ΑΣΒΕΣΤΙΟ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΩΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΤΡΕΣ 

 
Γιαµπαζολιάς Ε., Μαυροφρύδη Ο. και Παπαζαφείρη Π.  

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

 
Το ασβέστιο είναι ένα πολυδύναµο ενδοκυτταρικό σήµα το οποίο συµµετέχει στη 

ρύθµιση πολλών διαφορετικών κυτταρικών λειτουργιών. Αλλαγές στον οµοιοστατικό 
µηχανισµό του έχουν συνδεθεί µε την εµφάνιση σηµαντικών ασθενειών ενώ η συµµετοχή 
του ασβεστίου τόσο στον κυτταρικό θάνατο όσο και σε µονοπάτια επιβίωσης έχει ευρέως 
περιγραφεί. Στην παρούσα εργασία, χρησιµοποιήθηκε η ανθρώπινη κυτταρική σειρά 
πνεύµονα Α549, µε σκοπό να διερευνηθεί η πιθανή δυναµική συσχέτιση µεταξύ της 
οµοιόστασης των Ca++ και των παραγόντων επιβίωσης: PI3K/Akt και HIF-1α, ρυθµιστική  
υποµονάδα  του µεταγραφικού παράγοντα HIF-1. Μελετήθηκαν οι κυτταρικές αποκρίσεις 
κατά τη διάρκεια διαφορετικών τύπων κυτταρικού στρες: ι)υποξία, ιι)υποξία και 
πολυκυκλικός αρωµατικός υδρογονάνθρακας βενζο[α]πυρένιο (B[a]P) και 
ιιι)υπεροσµωτικό στρες, προσοµοιάζοντας, in vitro, συνήθεις παθοφυσιολογικές 
καταστάσεις του πνεύµονα. 
Κατά τη διάρκεια σύντοµης έκθεσης των κυττάρων σε υποξικές συνθήκες, οι PI3K/Akt 
και HIF-1α παρουσίασαν παρόµοιο µοτίβο απόκρισης. Αντίθετα, παρατεταµένη υποξία 
συνοδεύτηκε από µειωµένα επίπεδα pAkt αλλά µικρή αύξηση στα πρωτεϊνικά επίπεδα του 
HIF-1α. Σε αυτές τις συνθήκες, διαπιστώθηκε ελαττωµένη περιεκτικότητα των 
ενδοκυτταρικών αποθηκών σε ιόντα ασβεστίου (µετά από επώαση µε θαψιγκαργκίνη) και 
αυξηµένη εισροή Ca++. Όµως, η προσθήκη B[a]P  ανέστρεψε τις προαναφερθείσες αλλαγές 
στην οµοιόσταση ασβεστίου και οδήγησε σε αυξηµένα επίπεδα φωσφορυλίωσης τόσο της 
Akt όσο και του HIF-1α. Υπό συνθήκες υπεροσµωτικού στρες, παρατηρήθηκε αυξηµένη 
εισροή ιόντων ασβεστίου, ενεργοποίηση της Akt καθώς και αυξηµένα πρωτεϊνικά επιπέδα 
και επίπεδα φωσφορυλίωσης του HIF-1α, αν και σηµειώθηκε εντονότερη µείωση στην 
κυτταρική επιβίωση συγκριτικά µε αυτήν των υποξικών συνθήκων. Η τροποποιηµένη 
οµοιόσταση ασβεστίου κατά τη διάρκεια των προαναφερθέντων τύπων κυτταρικού στρες, 
επιβεβαιώθηκε περαιτέρω µε την εκλεκτική κινητοποίηση ιόντων ασβεστίου από τη 
βραδυκινίνη, µόνο παρουσία εξωκυττάριου ασβεστίου. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η απόκριση 
αυτή µεγιστοποιήθηκε κατά τη διάρκεια υπεροσµωτικού στρες, όπου τόσο τα πρωτεϊνικά 
επίπεδα όσο και τα επίπεδα φωσφορυλίωσης του HIF-1α παρουσίαζαν εντονότερη αύξηση. 
Συµπερασµατικά, φαίνεται ότι τόσο ο τύπος όσο και ο χρόνος έκθεσης του εξωτερικού 

σήµατος είναι κρίσιµες παράµετροι για την κυτταρική βιωσιµότητα, επιδρώντας στην 
κινητικότητα των ιόντων ασβεστίου και επιφέροντας αλλαγές στο προφίλ ενεργοποίησης 
σηµαντικών παραγόντων επιβίωσης.  
Αποτελεί µέρος της ερευνητικής εργασίας του Γιαµπαζολιάς Ε. στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος: 
Κλινική Βιοχηµεία και Μοριακή Διαγνωστική. 
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CALCIUM DEPENDENT SURVIVAL PATHWAYS IN RESPONSE TO 
DIFFERENTIAL CELL STRESS. 

 
Giampazolias E., Mavrofrydi O. and Papazafiri P. 

Department of Animal and Human Physiology, Faculty of Biology, National and 
Kapodistrian University of Athens 

 
Calcium is a highly versatile intracellular signal that can regulate many different cellular 

functions. Alterations in calcium homeostatic mechanism are found to contribute to many 
prominent diseases. The involvement of elevated calcium signals both in cell death and 
survival pathways has been widely described. In the present study, we used the A549 
human lung-cell line, in order to examine any possible dynamic relationship between Ca++ 
homeostasis and the survival factors: PI3K/Akt and HIF-1α, the regulating subunit of the 
transcription factor HIF-1. Cell responses were evaluated during different cellular stress: 
i)hypoxia, ii)hypoxia and polycyclic aromatic hydrocarbon, benzo[a]pyrene (B[a]P) and 
iii)hyperosmotic stress, simulating in vitro common pathophysiological conditions of lung 
tissue. 

During short term hypoxia, both survival factors PI3K/Akt and HIF-1α responded with a 
similar pattern. On the contrary, prolonged hypoxia was accompanied by diminished pAkt 
and a slight increase in HIF-1α protein levels. In this condition, depletion of intracellular 
calcium stores (as revealed by thapsigargin) and   increased   Ca++ influx were observed.  
The addition of B[a]P during prolonged hypoxia, reversed the  previously described  effects 
on calcium homeostasis  and led to an increase in phosphorylation levels both of Akt and 
HIF-1α. During hyperosmotic stress, Ca++ influx was increased and a significant rise in 
pAkt levels and both protein and phosphorylation levels of HIF-1α was detected, although 
cell viability was lower than during hypoxia. Modified calcium homeostasis during stress 
was further confirmed by a selective calcium response to bradykinin, only in the presence 
of extracellular calcium. Notably, this response was maximized during hyperosmotic stress, 
where HIF-1α protein and phosphorylation levels were remarkably increased, compared to 
the previous types of cellular stress. 

In conclusion, it appears that both the type and the exposure time of the external signal 
are critical for the cell fate, affecting calcium mobility and as a result altering the activation 
profile of key-survival factors. 
This work represents part of the Graduate Thesis of Giampazolias E. (M. Sc. Degree in Clinical Biochemistry 
and Molecular Diagnostics). 
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ZELDA. ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΤΡΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ DROSOPHILA 

 
Γιαννιός Π.1, Δελιδάκης Χ.2 και Τσιτήλου Σ.Γ.1  

1Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, Πανεπιστηµιούπολη 15784, 
Αθήνα. 

2Ι.Μ.Β.Β., Ι.Τ.Ε., Βασιλικά Βουτών 71110, Ηράκλειο  
 

            Η Zelda, µία πρωτεϊνη που ανήκει στην οικογένεια των µεταγραφικών παραγόντων 
µε δάκτυλα ψευδαργύρου, αποτελεί κεντρικό µόριο στην ενεργοποίηση του ζυγωτικού 
γονιδιώµατος της Drosophila. Η Zelda, κατα τη διάρκεια της εµβρυογένεσης ρυθµίζει 
σηµαντικές διαδικασίες όπως ο φυλοκαθορισµός και η ανάπτυξη των νευρώνων, ενώ σε 
µετέπειτα στάδια ανάπτυξης, φαίνεται να είναι απαραίτητη στη διαδικασία του προτύπου 
ανάπτυξης του φτερού της Drosophila. 
            Καταστολή και υπερέκφραση των προϊόντων του γονιδίου της Zelda, σε ιστοειδικό 
πρότυπο, κατα τη διάρκεια του σταδίου της προνύµφης, έχουν ως αποτέλεσµα διαταραχές 
στο σχηµατισµό δοµών του φτερού στα ενήλικα άτοµα. Στα πειράµατά µας, µεταξύ άλλων, 
δείξαµε πως παρατηρούνται αλλαγές στην παραγωγή πρωτεϊνών όπως οι Cut και Wingless, 
οι οποίες αποτελούν µόρια ρυθµιστές στο σηµατοδοτικό µονοπάτι Notch. Επιπροσθέτως, 
όπως έχει δειχθεί απο πειράµατα ανοσοκατακρήµνισης της χρωµατίνης µε ειδικό για τη 
Zelda αντίσωµα, το γονίδιο Omb, που αποτελεί µεταγραφικό στόχο του Dpp, µπορεί να 
αποτελεί γονίδιο στόχο της Zelda. 
           Ο ακριβής µηχανισµός δράσης της Zelda στα µονοπάτια σηµατοδότησης και στην 
ανάπτυξη προτύπου δοµών του σώµατος, αποτελεί αντικείµενο περαιτέρω µελέτης. 
 

 

 

46

Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών 
Τρίκαλα 17-19 Μαϊου 2012



 

 

 

ZELDA. A MULTIPLAYER IN DROSOPHILA’S DEVELOPMENT  
 

Giannios P.1, Delidakis C.2 and Tsitilou S.G.1 
1University of Athens, Department of Biochemistry and Molecular Biology, Panepistimiopolis 

15784, Athens 
2I.M.B.B., FORTH, Vassilika Vouton, 71110, Heraklion 

 
         The zinc finger protein Zelda, a key activator of the early zygotic genome in 
Drosophila, is shown to be necessary for patterning the wing structure during late 
developmental stages of the fly. This protein has been also shown to play crucial roles 
during embryogenesis such as sex determination and neurogenesis. 
         Spatiotemporal overexpression and knockout of zelda’s gene product in the larval 
stages of the fly, result in abnormal tissue formation. In our experiments, several changes in 
the production pattern of proteins such as Cut and Wingless are observed. These data 
suggest that Zelda can affect major components of signalling pathways such as Notch. 
Moreover, Optomotor-blind (Omb) a transcriptional target of a long-range morphogen 
Decapentaplergic (Dpp) could be a potentional target of Zelda, as indicated by ChIP 
experiments. 
         The exact mechanism of Zelda’s involvement in patterning decisions is subject to 
further ivestigation. 
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ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΜΟΝΟΥ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΟΥ (SNP) ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΛΙΑΣ 
 

Γ Γιοβανούλης1, Β Παπακρίβου1, Κ Ματθιόπουλος1 
 

1 Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
 

Οι πολυµορφισµοί µονού νουκλεοτιδίου (SNP) έχουν γίνει οι πιο ευρέως 
χρησιµοποιούµενοι δείκτες σε πολλές σύγχρονες εφαρµογές της γενετικής. Στην παρούσα 
µελέτη διερευνήσαµε την ύπαρξη SNPs σε τέσσερα γονίδια (ασβέστιο-δεσµευτική 
πρωτεΐνη, συνθάση της ανθοκυανιδίνης, συνθάση κυκλοαρτενόλης, συνθάση της 
χαλκόνης), που θα µπορούσαν να διαχωρίσουν έξι διαφορετικές ελληνικές ποικιλίες ελιάς. 
Οι µοριακοί δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν επέδειξαν επαρκή αριθµό διαφορετικών 
πολυµορφισµών, µε συνέπεια να καθίσταται δυνατή η διάκριση των δειγµάτων της 
γενοτυπικής ανάλυσης. Οι γενετικές σχέσεις που προέκυψαν από τα έξι δείγµατα ελιάς µε 
βάση το γενότυπό τους κάνοντας χρήση των πολυµορφικών δεικτών εξετάστηκαν µε τα 
προγράµµατα Omiga και Clustalw, καθώς και µε το συντελεστή οµοιότητας µέσω της 
απλής αντιστοίχισης. Στη συνέχεια έγινε σύγκριση µε µη Ελληνικές ποικιλίες ελιάς από τη 
βάση δεδοµένων του Εθνικού Κέντρου για πληροφορίες βιοτεχνολογίας (NCBI). Το υψηλό 
επίπεδο πολυµορφισµού που εντοπίστηκε έδειξε ότι τα επιλεγµένα γονίδια της ελιάς είναι 
δυνατόν να προσφέρουν διαγνωστικούς δείκτες των ελληνικών ποικιλιών. 

 

48

Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών 
Τρίκαλα 17-19 Μαϊου 2012



 

 

 

Single nucleotide polymorphism (SNP) in olive cultivars. 
 

G Giovanoulis1, V Papakrivou1, K D Mathiopoulos1 

 
1Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly 

 
Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) have become the most widely used markers in 
many current genetic applications. Here we explore the presence of SNPs in four genes 
(Calcium-binding protein, Anthocyanidin synthase, Cycloartenol synthase, Chalcone 
synthase) that could potentially differentiate six Greek olive varieties. The molecular 
markers used demonstrated sufficient polymorphisms, making possible the differentiation 
of the olive samples. Genetic relationships of the six olive samples based on their genotype 
using polymorphic markers were tested with Omiga and Clustalw analysis and the simple 
matching similarity coefficient. Subsequently, sequence comparisons with non-Greek olive 
varieties ware performed in the database of the National Center for Biotechnology 
Information (NCBI). The high level of SNPs found in the selected olive genes suggests the 
possibility of establishing diagnostic markers for the Greek olive varieties. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΟΥ ΦΑΙΟΦΥΚΟΥΣ 

CYSTOSEIRA CRINITOPHYLLA 
 

Γουριώτης Δ.1, Ντάρµος Π.1, Γιακουµπίνι Α.1, Ορφανίδης Σ.2, Κατσαρός Χ.1 
1 Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Πανεπιστηµιούπολη, Αθήνα, 157 84 

2 Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών,  Νέα Πέραµος, Καβάλα, 64 007 
 

Στην εργασία αυτή µελετήθηκε µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο και µε ανοσοφθορισµό 
σωληνίνης η λεπτή δοµή των κυττάρων και η οργάνωση του κυτταροσκελετού των 
µικροσωληνίσκων αντίστοιχα, στο φαιοφύκος Cystoseira crinitophylla, µετά από επίδραση 
CuCl2, σε διαφορετικές συγκεντρώσεις (0.01, 0.07, 0.15, 0.3 και 0.6 ppm) επί 7 ηµέρες. 
Μετά από ανοσοεντόπιση σωληνίνης βρέθηκε ότι ο κυτταροσκελετός των 
µικροσωληνίσκων αρχίζει να επηρεάζεται από την συγκέντρωση 0.15 ppm. Σε αυτή τη 
συγκέντρωση CuCl2, οι µικροσωληνίσκοι στα περισσότερα κύτταρα παρουσιάζουν 
κανονική οργάνωση που δεν διαφέρει από τον µάρτυρα, δηλαδή αποκλίνουν από 
συγκεκριµένα σηµεία κοντά στον πυρήνα που είναι τα κεντροσωµάτια και διασχίζουν το 
κυτόπλασµα σε διάφορες διευθύνσεις. Σε ένα σχετικά µικρό αριθµό κυττάρων όµως οι 
µικροσωληνίσκοι φαίνονται να έχουν αποπολυµερισθεί µερικώς ή και εντελώς. Μετά από 
επίδραση µε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις CuCl2 (0.3-0.6 ppm) παρατηρήθηκε ότι οι 
µικροσωληνίσκοι έχουν αποπολυµερισθεί τελείως. Επί πλέον, σε αυτές τις συγκεντρώσεις 
παρατηρήθηκαν σηµαντικές βλάβες στους πυρήνες των κυττάρων. Μετά από χρώση του 
DNA µε την φθορίζουσα χρωστική Hoechst 33258, οι πυρήνες είναι ευδιάκριτοι στις 
συγκεντρώσεις 0.01-0.3 ppm, ενώ σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις είτε παρατηρείται 
διάχυτος φθορισµός (στη συγκέντρωση 0.3 ppm) είτε οι πυρήνες απουσιάζουν (στη 
συγκέντρωση 0.6 ppm). Μετά από µελέτη µε το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διέλευσης 
παρατηρήθηκε ότι η κυτταρική δοµή επηρεάζεται ήδη από τη συγκέντρωση 0.07 ppm. Η 
επίδραση στις χαµηλές συγκεντρώσεις χαλκού εκφράζεται κυρίως στη δοµή των 
χλωροπλαστών και των µιτοχονδρίων, τα οποία παρουσιάζουν µερική αποδιοργάνωση των 
εσωτερικών µεµβρανών τους. Σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις η αποδιοργάνωση των 
χλωροπλαστών είναι µεγαλύτερη, ενώ τα υπόλοιπα οργανίδια εξαφανίζονται. Στην 
συγκέντρωση 0.3 ppm αρχίζουν να επηρεάζονται και οι πυρήνες των κυττάρων, οι οποίοι 
στις µεγαλύτερες συγκεντρώσεις εξαφανίζονται.  Από τις παρατηρήσεις συµπεραίνεται ότι 
ο χαλκός, ο οποίος είναι ένα βαρύ µέταλλο που υπάρχει σε πολλές επιβαρυµένες θαλάσσιες 
περιοχές, επηρεάζει σηµαντικά τη δοµή και εποµένως την ανάπτυξη των κυττάρων ήδη απο 
πολύ µικρές συγκεντρώσεις. Η παρούσα εργασία συνεχίζεται µε τη µελέτη στοιχείων της 
ανάπτυξης του φυτού αυτού, καθώς και µε τη µελέτη και άλλων ειδών Cystoseira από 
διαφορετικό οικολογικό περιβάλλον. 
H παρούσα εργασία γίνεται στα πλαίσια ευρύτερου ερευνητικού προγράµµατος που αφορά 
στη βιοποικιλότητα των φαιοφυκών στην ανατολική Μεσόγειο και εστιάζεται στη µελέτη 
διαφορετικών οικολογικών παραγόντων στη δοµή και την ανάπτυξη χαρακτηριστικών 
αντιπροσώπων φαιοφυκών. Το πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτείται από το Γαλλικό Ίδρυµα 
TOTAL (TOTAL FOUNDATION, France). 
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EFFECT OF COPPER IN THE CELL STRUCTURE AND CYTOSKELETON 
ORGANIZATION OF CYSTOSEIRA CRINITOPHYLLA 

 
Gouriotis D.1, Ntarmos P.1, Giakoubini A.1, Orfanides S.2, Katsaros C.1 

University of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany, Athens 157 84, Greece 
2 Fisheries Research Institute, Nea Peramos, Kavala, 64 007 

 
In the present work the fine structure and the cytoskeleton organization was studied using 
transmission electron microscopy and immunofluorescence respectively, in the brown alga 
Cystoseira crinitophylla, after treatment with different concentrations of CuCl2 (0.01, 0.07, 
0.15, 0.3, and 0.6 ppm) for 7 days. Using immunolocalization of tubulin it was found that 
the effect of copper in the microtubule cytoskeleton starts being visible after treatment with 
0.15 ppm CuCl2. In this copper concentration the microtubules in most cells show normal 
organization, which is similar to the control, i.e. they radiate out of definite perinuclear 
sites, which are the centrosomes, and tranverse the cytoplasm in different directions. In a 
relatively small number of cells microtubules appear partially or totally depolymerized. 
After treatment with higher copper concentrations (0.3-0.6 ppm) it was observed that 
microtubules have been totally depolymerized. In addition, in these concentrations severe 
damages were observed in the nuclei of the cells. After staining of the DNA with the 
fluorescent dye Hoechst 33258, the nuclei are visible in the concentrations 0.01-0.3 ppm, 
while in higher concentrations either a diffuse fluorescence was observed (in the 
concentration 0.3 ppm), or nuclei were absent (in the concentration 0.6 ppm). After 
examination with transmission electron microscope, it was observed that the cell structure 
is affected already in a copper concentration of 0.07 ppm. The effect of low copper 
concentration is expressed mainly in the structure of chloroplasts and mitochondria, which 
show a partial disorganization of their internal membranes. In higher concentrations the 
damage in the chloroplast structure is higher, while the other organelles disappear. In a 
copper concentration of 0.3 ppm the nuclei of the cells start being affected. The nuclei were 
disappeared in higher copper concentrations. From the observations it is concluded that 
copper, a heavy metal present in many polluted marine environments, affects significantly 
the structure and development of the cells even in low concentrations. The present study is 
continued with the analysis of growth of the above species, as well as with the study of 
other Cystoseira species from different ecological environments. 
This work is carried out within the frames of a broader research project dealing with the 
biodiversity and ecology of brown algae in the eastern Mediterranean sea, and is focused on 
the study of different ecological factors in the structure and development of characteristic 
brown algal species. This project is supported by the TOTAL FOUNDATION (France).        
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ 
ΕΛΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟΥΡΑΛΙΤΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ SPINOSAD 

 
Μ Γ Γρηγορίου1, X Κουϊµάνης1, E Γ Κακάνη1, F G Zalom2 και K Δ Ματθιόπουλος1 

 
1Τµήµα Βιοχηµείας Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Ελλάδα 
 2Department of Entomology, University of California- Davis, USA 

 
Ο δάκος της ελιάς Bactrocera oleae αποτελεί το πιο επιβλαβές έντοµο της ελαιοκαλλιέργειας 
παγκόσµια. Τα τελευταία 40 χρόνια για την διαχείρισή του χρησιµοποιούνταν χηµικά µε έµφαση 
κυρίως στα  οργανοφωσφορικά εντοµοκτόνα. Με την αυξανόµενη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας 
απέναντι σε περιβαλλοντικά προβλήµατα η βιοµηχανία προσηλώθηκε στην παραγωγή 
εντοµοκτόνων φιλικότερων προς το περιβάλλον. Σηµαντικός αντιπρόσωπος της κατηγορίας αυτής 
είναι το Spinosad. Η µακροχρόνια όµως επιλογική του δράση, όπως είναι φυσιολογικό και 
παρατηρείται για κάθε συµβατικό εντοµοκτόνο, οδήγησε αναπόφευκτα σε ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας,  όπως έχει ήδη εντοπιστεί σε πληθυσµούς της Plutella xylostella (Zhao et al., 
2002), του σκουληκιού Spodoptera exigua (Moulton, 2000) και της κάµπιας Liriomyza trifolii 
(Ferguson, 2004). 
Μελέτες στη Drosophila melanogaster έχουν υποδείξει το νικοτινικό υποδοχέα της ακετυλοχολίνης 
(nAChR) ως πιθανό στόχο του spinosad. Έλλειψη στη Dα6 υποµονάδα του nAChR, που 
δηµιούργησε µια µη νοηµατική µετάλλαξη σε εργαστηριακό στέλεχος της Drosophila, είχε σαν 
αποτέλεσµα πολύ υψηλό βαθµό ανθεκτικότητας (~1181x) (Perry, 2007). Η ανθεκτικότητα 
µελετήθηκε και στη Musca domestica όπου εντοπίστηκε ένας παράγοντας ανθεκτικότητας στο 
αυτόσωµα 1,  που όµως δεν σχετίζεται µε τον νικοτινικό υποδοχέα (Shono, 2003). Για τη 
διερεύνηση της συµµετοχής της α6 υποµονάδας του υποδοχέα της ακετυλοχολίνης στην 
ανθεκτικότητα του δάκου της ελιάς στο spinosad, πραγµατοποιήθηκε αποµόνωση της υποµονάδας 
αυτής από ανθεκτικά και ευαίσθητα στελέχη και σύγκριση των αλληλουχιών αυτών µέσω 
προγραµµάτων βιοπληροφορικής ώστε να εξακριβωθεί η ύπαρξη ή όχι εµπλεκόµενων 
µεταλλάξεων. 
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INVESTIGATION OF SPINOSAD RESISTANCE MECHANISM IN THE OLIVE 
FLY 

 
M G Gregoriou1, X Kouimanis1, E G Kakani1, F G Zalom2 and K D Mathiopoulos1 

 
1Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly, Greece; 

 2Department of Entomology, University of California- Davis, USA 
 

The olive fruit fly Bactrocera oleae is the most important and destructive pest of cultivated 
olive trees, in almost every country where olive trees grow. For the last 40 years, the 
management of the pest has been based on the use of organophosphate insecticides. 
However, the increasing awareness of the society against environmental problems turned 
the industry to the development of environmentally friendly insecticides. A very promising 
naturalyte insecticide with particular targeted toxicity towards the olive fly is Spinosad. As 
it is known for all types of insecticides, the extensive use of Spinosad would inevitably lead 
to resistance development as it was, already, demostrated in Plutella xylostella (Zhao et al., 
2002), Spodoptera exigua (Moulton, 2000) and Liriomyza trifolii (Ferguson, 2004). 
In Drosophila melanogaster, it was shown that the nicotinic acetylocholine receptor 
(nAChR) was involved in spinosad resistance. Studies in a laboratory strain of Drosophila 
showed a high level resistance (~1181X) due to a deletion in Dα6 subunit, resulting a non 
functional Dα6 receptor (Perry, 2007). On the contrary, the α6 subunit of the nAChR does 
not seem to be spinosad’s target in Musca domestica (Shono 2003). To explore the 
involvement of B. oleae α6 nicotinic acetylocholine subunit in spinosad resistance, we 
isolated and compared the sequences of the Bo-α6 nAChR subunits from sensitive and 
resistance strains.  
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟ 
ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗ J/CLUSTERIN 

 
Ιωάννης Ν. Γρίβας1*, Νάντια Καβροχωριανού2, Έρα Ταουφίκ3, Μαρία Ευαγγελίδου3, Ισιδώρα 

Παπασιδέρη1, Σύλβα Χαραλάµπους2 και Ιωάννης Π. Τρουγκάκος1 
 

1 Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολις, Ζωγράφου, 15784, Αθήνα 

2 Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Εργαστήριο/Μονάδα Διαγονιδιακής Τεχνολογίας, Τµήµα Ζωικών 
Προτύπων Βιοϊατρικής Έρευνας, 11521, Αθήνα 

3 Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής, 11521, Αθήνα 
 

Η εκκρινόµενη µορφή της Apolipoprotein J/ Clusterin (CLU) δρα ως εξωκυττάρια µοριακή 
συνοδός (molecular chaperone) και αποτελεί έναν βιολογικό δείκτη γήρανσης. Η CLU 
εµπλέκεται λειτουργικά σε παθολογικές καταστάσεις του γήρατος συµπεριλαµβανοµένων 
του διαβήτη, της αθηρωµάτωσης, των νευροεκφυλιστικών ασθενειών, των αυτοάνοσων 
νοσηµάτων και της καρκινογένεσης. Ακόµη η CLU αποτελεί στόχο αντινοηµατικών 
ολιγονουκλεοτιδίων σε κλινικές δοκιµές φάσης ΙΙΙ στον καρκίνο του προστάτη. Έχουµε 
δείξει ότι η CLU αποτελεί έναν ευαίσθητο βιολογικό αισθητήρα οξειδωτικού στρες καθώς 
και το ότι δρα και ενδοκυττάρια καταστέλλοντας την προαποπτωτική δράση του Bax. 
Επιπλέον, δεδοµένα από γονιδιωµατικές µικροσυστοιχίες δεικνύουν ότι η CLU εµπλέκεται 
στις αποκρίσεις του κυττάρου σε θραύσεις του DNA (Trougakos et al., µη δηµοσιευµένα 
δεδοµένα). Στην παρούσα µελέτη επιχειρείται η δηµιουργία διαγονιδιακών ποντικών CLU 
για τη µελέτη της λειτουργίας του εν λόγω βιοµορίου σε in vivo µοντέλα θηλαστικών. Η 
διαδικασία κλωνοποίησης αλλά και οι προκαταρκτικές µελέτες θα αναφερθούν. 
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DEVELOPMENT OF TRANSGENIC MICE FOR THE MOLECULAR 
CHAPERONE APOLIPOPROTEIN J/CLUSTERIN 

 
Ioannis N. Grivas1*, Nadia Kavrochorianou2, Era Taoufik3, Maria Evangelidou3, Issidora 

Papassideri1, Sylva Haralambous2 and Ioannis P. Trougakos1 

 
1 Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens, Athens 

15784, Greece 
2 Hellenic Pasteur Institute, Transgenic Technology Laboratory/Unit, Department of Animal 

Models for Biomedical Research, Athens 11521, Greece 
3 Hellenic Pasteur Institute, Molecular Genetics Laboratory, Athens 11521, Greece 

 
Secretory Clusterin/Apolipoprotein J (CLU) is an extracellular chaperone and a reliable 
biomarker of ageing. CLU has been functionally implicated in many ageing- related 
pathologies including diabetes, atherosclerosis, degenerative diseases, autoimmune diseases 
and tumorigenesis, while it is currently an antisense target in phase III clinical trials for 
prostate cancer. We have previously found that CLU is an extremely sensitive cellular 
biosensor of oxidative stress and that it also functions intracellularly by suppressing Bax 
pro-apoptotic activities. In addition, genome-wide microarrays have shown that CLU is 
implicated in DNA damage cell responses (Trougakos et al., unpublished data). As these 
findings provide novel insights regarding CLU functional implication in human ageing and 
carcinogenesis we sought to develop CLU transgenic mice in order to study CLU function 
in vivo at mammalian models. Our cloning strategy and preliminary efforts will be reported.  
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ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΤΑΠΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ 
ΠΟΖΑΡ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΟΥ 
 

Γρυπιώτη Αιµιλία1, Μπραβάκος Παναγιώτης1, Λούβρου Ιωάννα1, Οικονόµου-Αµίλλη Αθηνά 1, 
Μελετίου-Χρήστου Μαρία-Σόνια 2, Πανταζίδου Αδριανή 1 

 
1Τοµέας Οικολογίας και Ταξινοµικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ 

2 Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ  
 

Τα προκαρυωτικά κυανοβακτήρια µαζί µε τα ευκαρυωτικά διάτοµα αποτελούν 
φωτοσυνθετικούς µικροοργανισµούς µε παγκόσµια εξάπλωση, που απαντώνται και σε 
θερµοπηγές. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε για πρώτη φορά η ποικιλότητα των 
µικροοργανισµών αυτών και το αβιοτικό τους περιβάλλον στην κύρια φυσική ανάβλυση 
της µεσόθερµης (37οC) πηγής Πόζαρ, µιας τουριστικά αξιοποιηµένης περιοχής στο 
Λουτράκι Αριδαίας του Ν. Πέλλας. Οι δειγµατοληψίες διενεργήθηκαν τον Νοέµβριο του 
2011 και τον Απρίλιο του 2012, όπου συλλέχθηκαν δείγµατα από τέσσερις θέσεις 
αδιατάρακτου περιβάλλοντος, µη επηρεαζόµενες από τη λουτροθεραπεία των επισκεπτών. 
Στο πεδίο έγινε καταγραφή των συντεταγµένων κάθε δειγµατοληπτικής θέσης (GPS) και 
µετρήθηκαν οι φυσικοχηµικές παράµετροι του νερού όπως θερµοκρασία, αγωγιµότητα, 
αλατότητα και pH. Μέρος του υλικού από κάθε δειγµατοληπτικό σταθµό, µε κριτήριο 
επιλογής του τάπητα την εµφανή παρουσία ποικιλόχρωµων αναπτύξεων κυανοβακτηρίων, 
διατηρήθηκε σε υδατικό διάλυµα φορµόλης 2,5%, και µέρος του καλλιεργήθηκε υπό 
κατάλληλες συνθήκες σε θρεπτικό διάλυµα BG11. Δείγµα νερού χρησιµοποιήθηκε για 
αναλύσεις θρεπτικών συστατικών (νιτρώδη, νιτρικά, αµµωνία, φωσφορικά, ολικός 
φώσφορος, ολικό άζωτο, οργανικό φώσφορο, οργανικό άζωτο), διαλυτού οργανικού 
άνθρακα (DOC) και ολικών αιωρούµενων στερεών (TSS). Στο εργαστήριο µελετήθηκαν 
και φωτογραφήθηκαν σε οπτικό µικροσκόπιο τα µορφολογικά γνωρίσµατα των 
κυανοβακτηρίων και διατόµων. Μετά τη µικροσκοπική παρατήρηση φυσικού και 
καλλιεργηµένου υλικού, αναγνωρίστηκαν περισσότερα από 15 νηµατοειδή και κοκκοειδή 
κυανοβακτήρια, η κατάταξη των οποίων έγινε µε βάση το προτεινόµενο σύστηµα 
ταξινόµησης των Komarek & Anagnostidis (1998, 2005). Τα συνοδά διάτοµα µελετήθηκαν 
κατόπιν επεξεργασίας τους µε οξέα, και κυρίαρχα στο υλικό καλλιέργειας ήταν τα γένη 
Nitzschia Hassall, Navicula Bory de Saint-Vincent, Pinnularia Ehrenberg και 
Gomphonema Ehrenberg. Με τη µέθοδο της συνεχούς αραίωσης σε τρυβλία αποµονώθηκε 
σε µονοκαλλιέργεια ένα νηµατοειδές είδος Κυανοβακτηρίων, το οποίο επί του παρόντος 
ταυτοποιήθηκε ως Symploca cf. thermalis (Gomont ex Gomont, 1892) Anagnostidis & 
Komarek 1986. Ακολούθησε ο ποσοτικός προσδιορισµός των ολικών του λιποειδών και η 
ανάλυση της σύστασης αυτών σε λιπαρά οξέα µε αέρια χρωµατογραφία, η οποία 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας 41% του πολυακόρεστου (18:3) 
λινολενικού οξέος. Η διερεύνηση της ταξινοµικής θέσης του Symploca cf. thermalis µε τη 
χρήση µοριακών τεχνικών είναι υπό εξέλιξη. Το συγκεκριµένο είδος καθώς και άλλες 
µορφές συνοδών κυανοβακτηρίων και διατόµων από φυσικό και καλλιεργηµένο υλικό 
εξετάζονται επιπλέον µε το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (SEM). 
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PHOTOSYNTHETIC MICROBIAL MATS FROM A GREEK THERMAL SPRING 
(POZAR, ARIDAIA) WITH AN INTERESTING ISOLATED CYANOBACTERIUM 

 
Grypioti Aimilia1, Bravakos Panagiotis1, Louvrou Ioanna1, Economou-Amilli Athena1, 

Meletiou-Christou Maria-Sonia2, Pantazidou Adriani1. 
 

1Faculty of Biology, Department of Ecology and Systematics, NKUA 
2Faculty of Biology, Department of Botany, NKUA 

 
Prokaryotic cyanobacteria and eukaryotic diatoms represent photosynthetic organisms with 
a world wide distribution, which can been found also in thermal springs. The aim of the 
present contribution is to study, for the first time, the diversity of these microorganisms in 
relation to the main abiotic parameters in the main outflows of the mesothermic (37οC) 
spring ‘Pozar’, an area of touristic exploitation located in Loutraki of Aridaia (Pella’s 
District). Sampling was conducted in November of 2011 and April of 2012, from four 
‘natural’ (non affected by the balneotherapy activities) sites. Recording of coordinates 
(GPS) was made at each sampling site, together with measurements of the main physical 
and chemical water parameters (temperature, conductivity, salinity and pH). The mat 
selection was based on the presence of distinct, variously colored, outgrowths of algae. 
Material was partly fixed in formaldehyde solution 2.5% and partly kept alive for culturing 
in laboratory conditions using the suitable culture liquid medium (BG11). Part of the water 
samples was used for analyses of nutrient components (nitrates, nitrites, ammonia, 
phosphates, total nitrogen, organic phosphorus, organic nitrogen), dissolved organic carbon 
(DOC) and total soluble solids (TSS). In the laboratory, the morphological characters of 
Cyanobacteria and Diatoms were studied under the light microscope (LM). After 
microscopic observation of both natural and cultured material, more than 15 
chroococcalean and oscillatorialean morphotypes of cyanobacteria were classified based on 
the taxonomic system of Komarek & Anagnostidis (1998, 2005). Among the accompanying 
dominant diatoms, observed after the classic acid treatment of cultured material, were the 
genera Nitzschia Hassall, Navicula Bory de Saint-Vincent, Pinnularia Ehrenberg and 
Gomphonema Ehrenberg. With the method of serial dilutions one filamentous 
cyanobacterian species belonging to the family Phormidiaceae was isolated, temporarily 
classified as Sympoca cf. thermalis (Gomont ex Gomont, 1892) Anagnostidis & Komarek 
1986. The quantitative determination of total lipids and analysis of the composition in fatty 
acids, made with gas chromatography on Symploca thermalis, showed the presence of a 
polyunsaturated acid of great interest, i.e. the 18:3 linoleic acid found in our samples in a 
significanly great amount (41%). The taxonomical classification of the above interesting 
Symploca morphotype with molecular techniques is in progress. Detailed morphological 
descriptions of this cyanobacterium and other accompanying diatoms and cyanobacteria 
from natural and cultured material are also in progress by scanning electron microscopy 
(SEM).  
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
 

Δέλλιου Α.-Α. Π., Σαββίδης Α. Λ., Καραγκούνη Α. Δ. 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Οµάδα 

Μικροβιολογίας, 157 81, Αθήνα 
 
Το νερό που χρησιµοποιείται στις φαρµακοβιοµηχανίες διακρίνεται σε κατηγορίες ανάλογα 
µε την ποιότητα καθαρότητάς του και πρέπει να πληρεί τα κριτήρια της European 
Pharmacopoeia (E.P.). Σύµφωνα µε τα κριτήρια αυτά, το µικροβιακό φορτίο για το νερό 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 100 cfu/ml ενώ πρέπει να απουσιάζουν παθογόνοι 
µικροοργανισµοί όπως Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 
Candida albicans, Enterococcus sp., Salmonella sp. και κολίµορφα βακτήρια. Στόχος της 
εργασίας ήταν η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του ολικού ετερότροφου µικροβιακού 
πληθυσµού και του πληθυσµού των παθογόνων µικροοργανισµών, στο νερό που 
χρησιµοποιείται στη γραµµή παραγωγής των δερµοκαλλυντικών προϊόντων ελληνικής 
φαρµακοβιοµηχανίας. Στο νερό αυτό έχει γίνει ήδη επεξεργασία µε διήθηση µέσω 
µεµβρανών αντίστροφης όσµωσης, διατήρηση σε δεξαµενές χαµηλής θερµοκρασίας και 
διήθηση διαµέσου µεµβρανών 0,2 µm. Πραγµατοποιηθήκαν τέσσερεις δειγµατοληψίες σε 
διάστηµα 12 µηνών. Τα δείγµατα συλλέχθηκαν στο σηµείο εξόδου του νερού και πριν τη 
χρήση του για την παρασκευή του δερµοκαλλυντικού. Η ανίχνευση των παθογόνων 
µικροοργανισµών έγινε µε καλλιέργεια σε εκλεκτικά θρεπτικά υποστρώµατα και 
βιοχηµικές δοκιµασίες.  Η µοριακή επιβεβαίωση των φαινοτυπικά χαρακτηρισµένων 
παθογόνων µικροοργανισµών έγινε  µε genus specific PCR. Η ανάλυση του ετερότροφου 
µικροβιακού πληθυσµού έγινε στους 22 oC και στους 37 οC, στα θρεπτικά υποστρώµατα 
Tryptone Soya Agar (TSA) (σύµφωνα µε τα πρότυπα της E.P. και της βιβλιογραφίας), 
Nutrient Agar (ΝΑ) και Reasoners’s 2A Agar (R2Α).  Η ποσοτική ανάλυση έδειξε ότι το 
επεξεργασµένο νερό που χρησιµοποιείται σε όλα τα προϊόντα της φαρµακοβιοµηχανίας 
ήταν εντός των προβλεπόµενων ορίων της European Pharmacopoeia. Αναλυτικότερα 
υπήρξε παντελής απουσία ζυµοµυκήτων, νηµατοειδών µυκήτων και παθογόνων 
µικροοργανισµών. Κατά τον έλεγχο του µικροβιακού φορτίου στα θρεπτικά υποστρώµατα 
TSA, ΝΑ και R2A βρέθηκε ότι αυτός είχε φθίνουσα πορεία ως εξής NA>TSA>R2A. Το 
µεγαλύτερο ποσοστό των ετερότροφων βακτηρίων που αποµονώθηκαν ήταν θετικά κατά 
Gram, αρνητικά κατά οξειδάση, θετικά κατά καταλάση και σχηµάτιζαν ενδοσπόρια. Τα 
δεδοµένα αυτής της εργασίας δηµιουργούν το επιστηµονικό ερώτηµα πως οι 
µικροοργανισµοί καταφέρνουν να επιβιώσουν σε ένα τόσο φτωχό ενδιαίτηµα και πως 
καταφέρνουν να διαπεράσουν τις µεµβράνες αντίστροφης όσµωσης και τις µεµβράνες µε 
διάµετρο πόρων 0,2 µm που βρίσκονται στα στάδια επεξεργασίας του νερού πριν την έξοδο 
και χρήση του. Τα αποτελέσµατα συζητούνται µε βάσει το ανωτέρω σκεπτικό. 
 

 

58

Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών 
Τρίκαλα 17-19 Μαϊου 2012



 

MICROBIOLOGICAL CONTROL OF PHARMACEUTICAL PURIFIED WATER 
 

Delliou A.-A. P., Savvides A. L., Karagouni A. D. 
National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany, 

Microbiology Group, 157-81, Athens. 
 
The water used in the pharmaceutical industry is divided into categories depending on the 
purity and quality. The European Pharmacopoeia (E.P.) set specific standards concerning 
the microbiological quality of water. In purified water, the limit of detected microorganisms 
must not exceed 100 CFU/ml and pathogens such as Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Enterococcus sp., Salmonella sp. 
and coliform bacteria must be absent. The aim of this study was the quantitative and 
qualitative analysis of heterotrophic plate count (HPC) and the detection of pathogens, in 
purified water used in the production of cosmetics. This purified water was processed 
through reverse osmosis membranes, preservation in low temperature tanks and filtration 
through membranes of 0,2 µm pore size. Four samplings in a 12 month period were 
accomplished. Samples were collected from the exit point of water, prior to the preparation 
of the product. Pathogens were detected with selective media and biochemical tests. Genus 
specific PCR was used in order to validate the phenotypical characterized pathogens. 
Heterotrophic plate count was evaluated in 22 oC and 37 oC using the rich media Tryptone 
Soya Agar –TSA (proposed by E.P. and bibliographic sources), Nutrient Agar – NA and 
Reasoner’s 2A Agar – R2A. Quantitative analysis showed that the purified water, used in 
all products of the pharmaceutical industry doesn’t exceed the limits of the European 
Pharmacopoeia. We observed absence of yeasts, molds and pathogens. In the evaluation of 
total number of heterotrophic bacteria, the use of NA demonstrated a greater HPC whereas 
the medium R2A detected a smaller HPC, comparing with TSA. The majority of the 
isolates from HPC where Gram positive, oxidase negative, catalase positive bacteria and 
formed endospores. In this work, questions arise, how microorganisms manage to survive 
and remain viable in such oligotrophic environment and how they manage to pass through 
the reverse osmosis membranes and the microfiltration (having pores of 0.2 µm) which are 
in the water process line before the exit point. The results of this research are discussed 
based on this rationale. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ RANKL ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΙΜΑ 
ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 

 
Δούκα Κ., Κοροµηλά Θ., Μώρου Σ.Μ.,  Αλεπόρου-Μαρίνου Β., Κόλλια Π. 

Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου, Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό 
και Καποδιστριακό  Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 
Η οστεοπόρωση αποτελεί το συχνότερο µεταβολικό νόσηµα των οστών και  
χαρακτηρίζεται από ελαττωµένη οστική πυκνότητα (BMD), αλλοίωση της 
µικροαρχιτεκτονικής δοµής του οστίτη ιστού, καθώς και από αυξηµένο κίνδυνο 
κατάγµατος. Εκτός από τους περιβαλλοντικούς, φυλετικούς, ορµονικούς και διατροφικούς 
παράγοντες, καθοριστικό ρόλο στην παθογένεια της οστεοπόρωσης παίζουν και οι 
γενετικοί παράγοντες. Τελευταίες βιβλιογραφικές µελέτες δείχνουν αυξηµένη συσχέτιση 
της νόσου µε πλήθος γονιδίων. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η έκφραση του γονιδίου 
RANKL, το οποίο κωδικοποιεί µια πρωτεΐνη-συνδέτη, που εκφράζεται από τους 
οστεοβλάστες και συµµετέχει στο σηµατοδοτικό µονοπάτι RANK-RANKL-OPG, το οποίο 
προωθεί την οστεοκλαστογένεση. Για το σκοπό αυτό αποµονώθηκε ολικό RNA (RNeasy 
mini kit, QIAGEN) και µελετήθηκε η έκφραση του RANKL γονιδίου σε 12  δείγµατα 
περιφερικού αίµατος και 5 ιστούς από οστεοπορωτικές γυναίκες, καθώς και σε 4 δείγµατα 
ελέγχου (controls). Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκε σύνθεση cDNA (Strand cDNA 
Synthesis Kit for RT-PCR (AMV), Roche),  κατασκευή πρότυπων καµπυλών και ποσοτική 
PCR πραγµατικού χρόνου (qRT-PCR, LightCycler 2.0, Roche). Ως γονίδιο αναφοράς 
χρησιµοποιήθηκε το γονίδιο GAPDH και η έκφραση του γονιδίου RANKL µελετήθηκε µε 
τις µεθόδους της απόλυτης και της σχετικής ποσοτικοποίησης. Ο λόγος της έκφρασης 
RANKL/GAPDΗ έδειξε ότι το γονίδιο υπερεκφράζεται: α) στον οστίτη ιστό και στο αίµα 
οστεοπορωτικών γυναικών, σε σχέση µε τις υγιείς, β) στα δείγµατα ιστού σε σχέση µε τα 
δείγµατα περιφερικού αίµατος οστεοπορωτικών γυναικών. Συµπερασµατικά,  το γονίδιο 
RANKL εµφανίζει υψηλότερα επίπεδα έκφρασης στα οστά έναντι του περιφερικού αίµατος 
ασθενών µε οστεοπόρωση, καθώς και της οµάδας ελέγχου, γεγονός που επιβεβαιώνει το 
ρόλο του ως επαγωγέα της οστεοκλαστογένεσης. Περαιτέρω ανάλυση µεγαλύτερου 
αριθµού δειγµάτων θα βοηθήσει σηµαντικά στην εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων. 

 

 

60

Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών 
Τρίκαλα 17-19 Μαϊου 2012



 

 

 

EXPRESSION ANALYSIS OF RANKL GENE IN BONE TISSUE AND 
PERIPHERAL BLOOD SAMPLES OF OSTEOPOROTIC WOMEN 

 
Douka K., Koromila T., Morou S.M., Kollia P., Aleporou-Marinou V. 

Human Genetics Laboratory, Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, 
National and Kapodistrian University of Athens 

 
Osteoporosis is the most common metabolic bone disease, characterized by reduced bone 
density (BMD) and microarchitectural deterioration of bone tissue with a consequent 
increase in bone fragility and susceptibility to fracture. Environmental, racial, hormonal and 
nutritional factors seem to play a decisive role in the pathogenesis of osteoporosis but also 
genetic factors are proved to be important, according to latest studies that show a strong 
correlation between the disease and a large number of different genes. In this study, we 
have focused on the expression levels of the RANKL gene, which encodes a ligand protein, 
expressed by osteoblasts, that participates in the signal transduction pathway known as 
RANK-RANKL-OPG, which promotes osteoclastogenesis. Specifically we investigated 
RANKL expression levels in 12 peripheral blood samples, 5 tissue samples from 
osteoporotic women and 4 samples from control group. RNA extraction from tissue and 
blood samples (RNeasy mini kit, QIAGEN), was followed by cDNA synthesis (Strand 
cDNA Synthesis Kit for RT-PCR (AMV), Roche) and quantitative real time PCR (qRT-
PCR, LightCycler 2.0, Roche). GAPDH was used as a reference gene, therefore the 
expression of our target gene was analyzed in relation to its concentration and to the 
standard curves constructed for each gene. Our results of the RANKL/GAPDH ratio, after 
absolute and relative quantification analysis, showed that RANKL is over expressed: a) in 
both tissue and peripheral blood samples of osteoporotic women, compared to our control 
group, b) in bone tissue samples, compared to peripheral blood samples, of osteoporotic 
women. The above results confirm the role of RANKL as an inductor of osteoclastogenesis; 
however, further analysis of a larger number of samples will be useful for concluding valid 
results. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΙΧΘΥΟΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΘΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

 
Ευαγγελίδου Θωµαή, Όλγα Πετρίκη, Δήµητρα Χ. Μπόµπορη 

ΑΠΘ, Τµήµα Βιολογίας, Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Θ 134, 54124 Θεσσαλονίκη 
E-mails: thomaie@bio.auth.gr, opetriki@bio.auth.gr, bobori@bio.auth.gr 

 

Διερευνήθηκε η δοµή των ιχθυοκοινοτήτων της παρόχθιας ζώνης της λίµνης της 
Καστοριάς. Κατά τον Οκτώβριο του 2011 συλλέχθηκαν ψάρια σε 8 σταθµούς, µε τη 
µέθοδο της ηλεκτραλιείας, σύµφωνα µε τη µέθοδο CEN (2005). Σε κάθε σταθµό έγινε 
καταγραφή των ανθρωπογενών πιέσεων µε τη µέθοδο LHS (Lake Habitat Survey). 
Επιπλέον έγιναν µετρήσεις φυσικών και χηµικών παραµέτρων του νερού µε ταυτόχρονη 
λήψη δειγµάτων για την ανάλυση των θρεπτικών αλάτων του αζώτου και φωσφόρου. 
Συνολικά αλιεύθηκαν 464 άτοµα που ανήκαν σε 7 είδη: Lepomis gibbosus, Silurus glanis, 
Pseudorasbora parva, Rutilus rutilus, Perca fluviatilis, Carassius gibelio και Gambusia 
holbrooki. Η παρουσία του τελευταίου είδους αναφέρεται για πρώτη φορά στο σύστηµα. 
Στα άτοµα που συλλέχθηκαν έγινε αναγνώριση σε επίπεδο είδους και µετρήθηκε το ολικό 
µήκος (TL, mm) και το ολικό βάρος (W, g). Σε κάθε σταθµό, ο αριθµός και το βάρος κάθε 
είδους εκφράστηκε ανά λεπτό (min) αλιευτικής προσπάθειας (NPUE και WPUE 
αντίστοιχα). Στο σύνολο των συλλήψεων το πιο άφθονο σε αριθµό και βιοµάζα είδος ήταν 
το Lepomis gibbosus (97,8% και 95,3% αντίστοιχα), το οποίο βρέθηκε στους 7 από τους 8 
σταθµούς (87,5%). Το υπόστρωµα, τα αιωρούµενα στερεά, το βιοχηµικά απαιτούµενο 
οξυγόνο και η τροποποίηση των ακτών ήταν οι κύριες παράµετροι διαφοροποίησης των 
σταθµών (CLUSTER και SΙMPER analyses) µε βάση τις περιβαλλοντικές παραµέτρους 
που καταγράφηκαν. Το Lepomis gibbosus  ήταν το είδος µε την υψηλότερη συνεισφορά 
(ως και 84,6%; SΙMPER analysis) στη διαφοροποίηση των σταθµών µε βάση την 
ιχθυοπανίδα τους, ενώ τα είδη Perca fluviatilis και Pseudorasbora parva συνεισέφεραν ως 
και 10,3% στη µεταξύ των οµάδων ανοµοιότητα. Η ανάλυση BIOENV έδειξε ότι η 
καλύτερη οµάδα µεταβλητών που σχετίζεται µε τη σύνθεση της ιχθυοπανίδας στην 
παρόχθια ζώνη της λίµνης Καστοριάς περιλαµβάνει το διαλυµένο οξυγόνο, τα φωσφορικά, 
το βάθος και το υπόστρωµα (ρ = 0,693), καταδεικνύοντας την αναγκαιότητα περιορισµού 
του φορτίου θρεπτικών που δέχεται το σύστηµα. Το τελευταίο, σε συνδυασµό µε την 
επικράτηση ενός ξενικού, οπορτουνιστικού είδους, του Lepomis gibbosus στην παρόχθια 
ζώνη της λίµνης θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη σε µελλοντικά σχέδια διαχείρισης των 
ιχθυοπληθυσµών της. 
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We studied the fish fauna composition in the littoral zone of lake Kastoria. Sampling took 
place at 8 stations in October 2011 by electrofishing (CEN, 2005). Human pressures were 
assessed in each station following the Lake Habitat Survey method (LHS). Several physical 
and chemical parameters were also measured in situ. Surface water samples were used for 
further chemical analyses of nutrients. A total of 464 individuals were caught, which 
belonged to 7 species: Lepomis gibbosus, Silurus glanis, Pseudorasbora parva, Rutilus 
rutilus, Carassius gibelio, Perca fluviatilis and Gambusia holbrooki, the later being 
recorded for the first time in the lake. All specimens were identified to species level, 
measured for total length (TL, cm) and weighted (W, g). The catch per unit of effort was 
expressed as number (NPUE) and weight (WPUE) of individuals caught per minute (min). 
The most abundant species in terms of number and weight was Lepomis gibbosus (97.8% 
and 95.3%, respectively) which caught in 7 out of the 8 stations (87.5%). Substrate, total 
suspended solids, BOD5 and lakeside modifications were the main environmental 
parameters responsible for the discrimination of stations among groups (CLUSTER and 
SΙMPER analyses). Lepomis gibbosus was the main species contributed up to 84.6% 
(SIMPER analysis) to the discrimination of sampling stations based on their fishfauna, 
whereas Perca fluviatilis and Gambusia affinis had both a contribution up to10.3% in the 
among groups dissimilarity. The most important environmental variables correlated to fish 
abundance were dissolved oxygen, phosphates, depth and substrate (BIOENV, ρ=0.693), 
denoting the importance of controlling the nutrient inputs in the lake. Furthermore, the so 
far dominance of the exotic and opportunistic species Lepomis gibbosus in the lake’s littoral 
zone should be seriously considered while developing management plans for fish 
communities.  
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ΝΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 
ΥΠΟΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΚΟΙΝΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ 

ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ 
Σπύρος Ευθυµιόπουλος 
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Οι οικογενείς άνοιες τύπου Βρετανίας (Familial British Dementia, FBD) και Δανίας 
(Familial Danish Mutation, FDD) είναι νευροεκφυλιστικές ασθένειες που συνδέονται µε 
µεταλλάξεις στο γονίδιο BRI2. Και οι δύο µεταλλάξεις, η αλλαγή της  στο κωδικόνιο λήξης 
σε και ένας διπλασιαµός 10 νουκλεοτιδίων πριν το κωδικόνιο λήξης, οδηγούν στην 
έκφραση µιας πρωτεΐνης µε 11 περισσότερα αµινοξέα.  Ο µεταβολισµός των 
µεταλλαγµένων πρωτεϊνών από την φουρίνη έχει σαν αποτέλεσµα την απελευθέρωση των 
αµυλοειδογενών πεπτιδίων ABri και ADan, αντίστοιχα.  Η νόσος Alzheimer’s 
(Alzheimer’s disease, AD) είναι η πιο κοινή µορφή αµυλοείδοσης στους ανθρώπους και η 
κύρια αιτία άνοιας.  Οι αµυλοειδικές πλάκες και οι αγγειακές εναποθέσεις στην AD 
αποτελούνται κυρίως από αµυλοειδική β πρωτεΐνη (Αβ).  Έχει προταθεί ότι η εναπόθεση 
των αµυλοειδογενών πεπτιδίων ADan, ABri ή Αβ  προκαλεί νευρωνική βλάβη η οποία 
οδηγεί σε FDD, FBD ή AD. Υπάρχουν σηµαντικές νευροπαθολογικές οµοιότητες µεταξύ 
AD και FBD/FDD.  Αυτές περιλαµβάνουν την ύπαρξη αγγειακών και παρεγχυµατικών 
αµυλοειδικών πλακών που συνοδεύονται από ενεργοποίηση αστροκυττάρων και 
µικρογλοιακών κυττάρων. Επιπλέον τα νευροϊνιδιακά δεµάτια που παρατηρούνται στους 
εγκεφάλους των ασθενών µε AD είναι ακριβώς όµοια µε αυτά που παρατηρούνται στους 
ασθενείς µε FBD/FDD. Μάλιστα, στους εγκεφάλους των ασθενών µε FDD, η Αβ µερικές 
φορές συνεναποτίθεται µε το πεπτίδιο  ADan.  Οι νευροπαθολογικές οµοιότητες µεταξύ 
AD και FBD ή FDD µας οδήγησαν να ερευνήσουµε κατά πόσο η BRI2 αλληλεπιδρά µε 
πρωτεΐνες που εµπλέκονται στην AD. Αποκτήσαµε αποτελέσµατα τα οποία δείχνουν ότι η 
BRI2 αλληλεπιδρά ειδικά µε την πρόδροµη πρωτεΐνη του αµυλοειδούς (Amyloid Precursor 
Protein, APP) και ρυθµίζει τον µεταβολισµό της.  Συγκεκριµένα, αυξάνει τα επίπεδα της 
APP και αναστέλλει την έκκριση του sAPPβ και του sAPPα που παράγονται από την 
δραστηριότητα της β-εκκριτάσης και της α-εκκριτάσης, αντίστοιχα.Επιπλέον, η έκφραση 
της BRI2 είχε σαν αποτέλεσµα την σηµαντική µείωση της έκκρισης της Aβ που 
συσσωρεύεται στους εγκεφάλους των ασθενών µε AD. Ερευνώντας τον µηχανισµό µέσω 
του οποίου η BRI2 επηρεάζει την ενζυµική δραστηριότητα της β-εκκριτάσης αποκτήσαµε 
δεδοµένα που δείχνουν ότι η BRI2 αλληλεπιδρά µε την β-εκκριτάση και µειώνει τα επίπεδα  
της πρωτεΐνης µέσω της µείωσης των επιπέδων του mRNA της.  Επιπλέον, αποκτήσαµε 
αποτελέσµατα που δείχνουν ότι, όµοια µε τις APP, APLP1, APLP2 και BACE1, η BRI2 
οµοδιµερίζεται και εκφράζεται στην κυτταρική επιφάνεια όπου µπορεί να λειτουργεί ως 
υποδοχέας.  Ο καθορισµός των µοριακών µονοπατιών τα οποία επηρεάζονται από την 
αλληλεπίδραση µεταξύ BRI2 και APP µπορεί να οδηγήσει στην αναγνώριση κοινών 
φαρµακολογικών στόχων για αυτές τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες. 
 
Αυτή η έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από την  Alzheimer’s Association και το Εµπειρίκιο 
Ίδρυµα. 
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Familial British (FBD) and Danish (FDD) dementias are autosomal dominant 
neurodegenerative disorders associated with mutations in the BRI2 gene. These mutations 
are a stop codon mutation and a decamer duplication resulting in an extended precursor 
protein and the release of the amyloidogenic fragments ABri and ADan, respectively. 
Alzheimer’s disease (AD) is the most common form of amyloidosis in humans and the 
leading cause of dementia. Senile plaques and cerebrovascular amyloid deposits in AD are 
mainly composed of amyloid β (Aβ).  It has been proposed that deposition of the 
amyloidogenic ADan, ABri or Αβ peptides in the brain results in the neuronal damage 
leading to FDD, FBD or AD. There are stricking neuropathological similarities between 
AD and FBD/FDD.  These include vascular and parenchymal amyloid plaques and pre-
amyloid lesions that are accompanied by a prominent astrocytic response. Furthermore, the 
neurofibrillary tangles observed in AD are identical to that observed in FBD/FDD. 
Importantly, in FDD patients, Αβ sometimes co-deposits with ADan, a feature not observed 
in FBD. The neuropathological similarities between Alzheimer’s disease and FBD or FDD 
stimulated us to investigate whether BRI2 interacts with proteins involved in AD. We 
obtained data indicating that there is specific interaction between BRI2 and the Amyloid 
Precursor Protein (APP) and modulates its metabolism.  Specifically, expression of BRI2 
increases the levels of cellular APP and increases the levels of secreted sAPPα and sAPPβ 
that derive from the activity of a-secretase and β-secretase, respectively. Importantly, we 
found that expression of BRI2 resulted in a strong inhibition of the secretion of Aβ peptides 
that accumulate in the brains of Alzheimer’s disease patients. Searching for the mechanism 
by which BRI2 affects the enzymatic activity of β-secretase we obtained data indicating 
that BRI2 interacts with β-secretase and reduces its protein levels through a reduction in the 
levels of its mRNA. We have also obtained data indicating that BRI2, similarly with APP, 
APLP1, APLP2 and BACE1, homodimerizes and is expressed at the cell surface where it 
may function as a receptor.  Determining the precise molecular pathways affected by the 
specific binding between BRI2 and APP could result in the identification of common 
therapeutic targets for these neurodegenerative disorders. 
 
This research is funded by the Alzheimer’s Association and Embeirikion Foundation. 
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Η µαστίχα Χίου ήταν γνωστή από την Αρχαιότητα, τόσο για το µοναδικό της άρωµα, όσο 
και για τις θεραπευτικές της ιδιότητες. Η µαστίχα, είναι µια ρητινώδης ρευστή ουσία που 
συλλέγεται από τον κορµό και τα κλαδιά του δέντρου σκίνος ή σχίνος (Pistacia lentiscus 
var. Chia της οικογένειας Αnacardiaceae). Σε φυσική κατάσταση και σε θερµοκρασία 
περιβάλλοντος είναι σε µορφή υγρού, κολλώδους και διαυγούς ρευστού. 
Στην παρούσα µελέτη εξετάζεται η πιθανή γενοτοξική δράση του µαστιχόνερου καθώς και 
η πιθανή αντιγενοτοξική του δράση σε συνδυασµό µε την παρουσία ενός ισχυρού 
γενοτοξικού παράγοντα, της µιτοµυκίνης-C (mitomycin-C, MMC).  Για το σκοπό αυτό 
εφαρµόστηκε η τεχνική των µικροπυρήνων (micronuclei, MN) µε τη χρήση της 
κυτταροχαλασίνης-B (Cytokinesis Block Micronucleus assay, CBMN assay) σε 
καλλιέργειες ανθρώπινων λεµφοκυττάρων in vitro. 
Το µαστιχόνερο είναι φυσικά αρωµατισµένο νερό µε το αυθεντικό άρωµα µαστίχας και 
περιέχει όλα τα υδατοδιαλυτά συστατικά της µαστίχας. Είναι 100% φυσικό υδατικό 
απόσταγµα, που περιέχει 0.5-1% κ.β. φυσικό µαστιχέλαιο, το αιθέριο έλαιο της µαστίχας. 
Το µαστιχόνερο λαµβάνεται µαζί µε το µαστιχέλαιο, µέσω απλής απόσταξης µε ατµό, και 
διαχωρίζεται από την ελαιώδη φάση µε απλή διαδικασία διαχωρισµού φάσεων.  
Οι συγκεντρώσεις του µαστιχόνερου που επιλέχθηκαν να µελετηθούν, για τον έλεγχο της 
γενοτοξικής του δράσης, αντιστοιχούσαν στο 1, 2 και 5% του συνολικού όγκου της 
καλλιέργειας. Οι ίδιες συγκεντρώσεις εξετάστηκαν σε συνδυασµό µε διαφορετικές 
συγκεντρώσεις MMC (0.05 και 0.5 µg/ml) για να προσδιοριστεί αν και κατά πόσο το 
µαστιχόνερο µειώνει τη γενοτοξική της δράση.  
Παρατηρήθηκε ότι το µαστιχόνερο δεν εµφανίζει αυξηµένη συχνότητα ΜΝ συγκριτικά µε 
τον µάρτυρα, σε όλες τις εξεταζόµενες συγκεντρώσεις. Ο συνδυασµός του µαστιχόνερου 
µε την MMC επάγει µειωµένες συχνότητες ΜΝ, οι οποίες παρουσιάζουν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές συγκριτικά µε τις συχνότητες των ΜΝ που επάγει η MMC και στις 
δύο εξεταζόµενες συγκεντρώσεις. Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν αντιγενοτοξική δράση 
του µαστιχόνερου έναντι της MMC στις συγκεκριµένες εξεταζόµενες συγκεντρώσεις και 
πειραµατικές συνθήκες. 
Περαιτέρω µελέτες σε in vitro και in vivo συνθήκες, µε διαφορετικές συγκεντρώσεις 
µαστιχόνερου, διαλυµάτων µαστίχας και MMC, για την διερεύνηση της αντιγενοτοξικής 
δράσης τόσο του µαστιχόνερου όσο και της µαστίχας έναντι της MMC, βρίσκονται σε 
εξέλιξη και σύντοµα αναµένεται να ολοκληρωθούν από την ερευνητική µας οµάδα. 
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Chios mastic gum (CMG) has been known since ancient times for both its unique scent and 
therapeutic properties. CMG is a resinous, fluid substance which is collected from the trunk 
and branches of the schinos tree (Pistacia lentiscus var. Chia of Anacardiaceae family). 
Mastic water is naturally scented water with the authentic mastic scent containing all the 
water soluble components of mastic. It is a 100% natural aquatic extract, containing 0.5-1% 
w/w natural mastic oil, mastic’s essential oil. Mastic water is the condensed water vapour 
phase obtained in large quantities together with mastic oil during the steam distillation of 
mastic resin, separated from the mastic oil due to its different density. 
The possible genotoxic and antigenotoxic effects of mastic water were studied in cultured 
human lymphocytes applying the cytokinesis block micronucleous (CBMN) assay for the 
detection of micronuclei (MN) in the cytoplasm of interphase cells. Micronuclei may 
originate from acentric chromosome fragments or whole chromosomes that are unable to 
migrate to the poles during the anaphase stage of cell division.  
The antigenotoxic effect of mastic water was studied against the genotoxic damage induced 
by mitomycin C (MMC), an antitumor, antibiotic compound that has a range of genotoxic 
effects including the inhibition of DNA synthesis, mutagenesis and clastogenesis.  
Mastic water was studied at three different doses i.e. 1, 2 and 5% of the total culture 
volume and was found to be non-genotoxic at all the tested concentrations. Mitomycin C, at 
final concentrations of 0.05 and 0.5 µg/ml, was given along with the above referred doses 
of mastic water. In the case of mixed mastic water and MMC treatments, our results 
showed a significant reduction in MN frequencies compared with the frequencies induced 
by MMC. The available results suggest the antigenotoxic action exerted by mastic water in 
human lymphocytes as well as a protective role of mastic water against DNA damage 
induced by MMC, in the specific tested concentrations and experimental conditions. 
Further studies, of the mastic water as well as of the mastic powder solutions, are in 
progress for the complete investigation of mastic’s antigenotoxic effect. 
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Οι κυανοτοξίνες είναι παράγωγα των κυανοβακτηρίων. Σε περιπτώσεις 
πληθυσµιακής έκρηξης κυανοβακτηρίων σε µια Λίµνη, η ποσότητα κυανοτοξινών που 
µπορεί να παραχθεί και να απελευθερωθεί από αυτά στο νερό µπορεί να επιφέρει ακόµη 
και το θάνατο σε ζώα που εξαρτώνται από τα νερά της Λίµνης. Οι πιο διαδεδοµένες 
ηπατοτοξίνες είναι οι Μικροκυστίνες (MCYST) και οι Κυλινδροσπερµοψίνες (CYN) και 
επηρεάζουν θηλαστικά, πτηνά και ιχθύες. Οι Σαξιτοξίνες (STX) συγκαταλέγονται στις 
ισχυρότερες και πιο διεισδυτικές νευροτοξίνες επηρεάζοντας ανθρώπους, ζώα και 
οικοσυστήµατα σε παγκόσµια κλίµακα. Στόχος µας είναι να µελετήσουµε την παρουσία 
γονιδίων των οποίων η συµµετοχή τους στη βιοσύνθεση MCYST, CYN και STX είναι 
γνωστή, σε Λίµνες της βόρειας Ελλάδος και να τα συσχετίσουµε µε είδη κυανοβακτηρίων. 

Δείγµατα νερού συλλέχθηκαν από έξι υδάτινα συστήµατα (Βόλβη, Δοϊράνη, 
Κερκίνη, Καστοριάς, Παµβώτιδα, Κάρλα) την περίοδο µεταξύ Σεπτεµβρίου 2009 και 
Μαΐου 2011. Για τον προσδιορισµό δυνητικά τοξικών ειδών χρησιµοποιήθηκαν ζεύγη 
εκκινητών µε σκοπό τον εντοπισµό γονιδίων γνωστών για την εµπλοκή τους στη 
βιοσύνθεση MCYST, CYN ή STX. Ολικό γενωµικό DNA αποµονώθηκε από τα δείγµατα 
νερού που συλλέξαµε. Τα γονίδια-στόχοι mcyA, mcyB, mcyE (για τις MCYST), sxtI για τις 
STX), ps (peptide synthetase) και pks (polyketide synthetase) (για τις CYN) ενισχύθηκαν 
µε χρήση της τεχνικής PCR. Επιπρόσθετα, ο προσδιορισµός των δυνητικά τοξικών ειδών 
έγινε έπειτα από εξέταση δειγµάτων νερού συντηρηµένων σε διάλυµα Lugol, µε βάση 
µορφολογικά χαρακτηριστικά, µε χρήση ανάστροφου µικροσκοπίου.  

Τα αποτελέσµατά µας υποδεικνύουν πιθανή παρουσία MCYST στη Λίµνες 
Καστοριάς, Παµβώτιδα, Κάρλα και Δοϊράνη. Γονίδιο παραγωγής STX εντοπίστηκε στη 
Λίµνες Καστοριά, Δοϊράνη, Βόλβη και Κερκίνη. Η απουσία του γονιδίου της πεπτιδικής 
συνθετάσης Κυλινδροσπερµοψίνης, πιθανότατα µας υποδεικνύει την απουσία 
κυανοβακτηρίων ικανών να παράγουν CYN στα δείγµατά που συλλέξαµε. Τα είδη 
Dolichospermum sp., Microcystis aeruginosa, M. flos-aquae, M. viridis και Planktothrix 
agardhii θα µπορούσαν να είναι υπεύθυνα για την παραγωγή MCYST στα δείγµατά µας, 
ενώ τα είδη Aphanizomenon issatschenkoi, Cylindrospermopsis raciborskii, 
Dolichospermum sp. και Planktothrix agardhii θα µπορούσαν να είναι αντίστοιχα 
υπεύθυνα για την παραγωγή STX.  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουµε για πρώτη φορά την πιθανότητα παρουσίας 
κυανοτοξινών, πέρα από τις MCYST, σε υδάτινα συστήµατα της Ελλάδας. Οι MCYST 
έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να εµφανιστούν στις εξεταζόµενες Λίµνες, 
ακολουθούµενες από τις STX, ενώ στελέχη των γενών Aphanizomenon, 
Cylindrospermopsis, Dolichospermum, Microcystis και Planktothrix έχουν την ικανότητα 
να τις παράγουν. Περαιτέρω έρευνες χρειάζονται ώστε α) να επιβεβαιωθεί η παρουσία STX 
και β) να ξεκαθαριστεί εάν υπάρχουν κυανοβακτήρια που παράγουν CYN. 
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THEIR CORRELATION WITH SPECIES 

 
Zaoutsos Nikolaos, Gkelis Spyros* 

Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,  Box 109, GR- 541 
24, Thessaloniki, Hellas (Greece)*email: sgkelis@bio.auth.gr 

 
Cyanotoxins are cyanobacterial products. In case of a massive increase in 

cyanobacteria population in a Lake, the amount of cyanotoxins that could be produced and 
released to the water is able to cause death in associated fauna and/or disrupt ecosystem 
function. The most spread-out hepatotoxins are the Microcystins (MCYST) and 
Cylindrospermopsin (CYN), harming mammals, birds and fish. Saxitoxins (STX) are 
among the world’s most potent and pervasive neurotoxins that may affect humans, animals 
and ecosystems worldwide. Our goal is to examine the presence of genes involved in the 
biosynthetic path of MCYSTs, STXs and CYNs in lakes of Northern Greece and determine 
the cyanobacteria species that could possibly produce them. 

Water samples were collected in lakes or reservoirs (Volvi, Kastoria, Kerkini, 
Doirani, Pamvotis and Karla) during the period September 2009 – May 2011. In order to 
detect potentially toxic cyanobacteria, different primer pairs, previously described in the 
literature, were used to detect different gene targets known to be involved in the 
biosynthesis of MCYSTs, CYNs and STXs. Total genomic DNA was extracted from 
filtered samples. The gene targets mcyA, mcyB, mcyE (for MCYSTs) sxtI (for STXs), ps 
(peptide synthetase) and pks (polyketide synthetase) (for CYN) were amplified by PCR. In 
addition, determination of potentially toxic species was made after microscopically 
examining samples preserved in Lugol solution, based on morphological features, using an 
inverted microscope. 

Our results indicate possible presence of MCYSTs in Lake Kastoria as well as in 
Lakes Pamvotis, Karla and Doirani. STX-producing genes were found in Lake Kastoria, 
Doirani, Volvi and Kerkini Reservoir. Lack of the CYN peptide synthetase gene possibly 
indicates that there are not cyanobacteria capable of producing CYNs in any of the 
collected samples. The taxa Dolichospermum sp., Microcystis aeruginosa, M. flos-aquae, 
M. viridis and Planktothrix agardhii could be responsible for producing Microcystins, 
whereas Aphanizomenon issatschenkoi, Cylindrospermopsis raciborskii, Dolichospermum 
sp. and Planktothrix agardhii could be responsible for producing STXs, respectively.  

Ιn this paper we report for the first time the likelihood of cyanotoxin occurrence, 
other than microcystins, in freshwaters of Greece. The most likely produced cyanotoxins in 
Lakes of Northern Greece are MCYSTs, followed by STXs and strains of the genera 
Aphanizomenon, Cylindrospermopsis, Dolichospermum, Microcystis and Planktothrix are 
mostly responsible for their production.  Further investigation is needed to i) confirm the 
ocurrence of STXs and ii) resolve whether CYN-producing cyanobacteria occur. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗΣ Q829X ΤΟΥ 
ΓΟΝΙΔΙΟΥ OTOF ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ, ΜΗ 

ΣΥΝΔΡΟΜΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ  
 

Ιωάννα Ζορµπά1, Κωνσταντίνος Αγιαννιτόπουλος1, Μαρία Γρηγοριάδου2, Michael B. 
Petersen2, Χάρης Κόκοτας1,2, Κλέα Λάµνησου1 

1Τοµέας Γενετικής & Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ 
2Διεύθυνση Γενετικής, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Αθήνα 

 
Περίπου 1 έως 2 στα 1.000 παιδιά πάσχουν από βαρηκοΐα η οποία παρουσιάζεται από τη 
γέννηση τους ή πριν τα 2 τους χρόνια (προοµιλητική ηλικία). Το 50% των περιστατικών µη 
συνδροµικής, προοµιλιτικής βαρηκοΐας στις ανεπτυγµένες χώρες οφείλονται σε γενετικά 
αίτια, κατατάσσοντας την ασθένεια σε µια από τις πιο συχνές κληρονοµήσιµες παθήσεις 
στον άνθρωπο. Οι περισσότερες µεταλλαγές που σχετίζονται µε τη νόσο σε πληθυσµούς 
Καυκασίων έχουν εντοπισθεί στο γενετικό τόπο DFNB1 µε το γονίδιο GJB2 να έχει το 
σηµαντικότερο ρόλο. Διάφορες µελέτες έχουν δείξει ότι η σηµειακή µεταλλαγή p.Q829X 
του γονιδίου OTOF που βρίσκεται στο γενετικό τόπο DFNB9 είναι υπεύθυνη για το 3% 
των περιπτώσεων µη συνδροµικής βαρηκοΐας στον Ισπανικό πληθυσµό, ενώ παρόµοια 
αποτελέσµατα έχουν βρεθεί και σε πληθυσµούς άλλων χωρών, όπως χώρες της Λατινικής 
Αµερικής και οι Η.Π.Α.. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η συχνότητα της µεταλλαγής 
p.Q829X στον Ελληνικό πληθυσµό. Στη µελέτη πήραν µέρος 100 ασθενείς µε µη 
συνδροµική, νευροαισθητήρια βαρηκοΐα µε εµφάνιση της κλινικής εικόνας στην παιδική 
ηλικία. Για τη γονοτύπηση των ασθενών χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος PCR-RFLP. Τα 
αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι όλα τα άτοµα ήταν αρνητικά για τη µεταλλαγή. Εποµένως, 
µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η µεταλλαγή p.Q829X του γονιδίου OTOF σε ασθενείς µε 
νευροαισθητήρια, µη συνδροµική βαρηκοΐα είναι σπάνια στον Ελληνικό πληθυσµό. Η 
µελέτη συνεχίζεται για να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή µη γεωγραφικής συσχέτισης των 
συχνοτήτων του αλληλοµόρφου στην περιοχή της Μεσογείου. 
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FREQUENCY OF THE p.Q829X OTOF MUTATION IN GREEK PATIENTS 
SUFFERING FROM SENSORINEURAL, NON-SYNDROMIC HEARING LOSS   

 
Ioanna Zormpa1, Konstantinos Agiannitopoulos1, Maria Grigoriadou2, Michael B. Petersen2, 

Haris Kokotas1,2, Klea Lamnisou1 
1Department of Genetics & Biotechnology, Faculty of Biology, University of Athens,                       

Athens, Greece 
2 Department of Genetics, Institute of Child Health, Athens, Greece 

 
Approximately one or two in 1,000 children suffer from deafness that appears at birth or 
before the age of two (prelingual deafness). About 50% of the cases presenting with non-
syndromic prelingual hearing loss in the developed world are due to genetic causes, making 
genetic deafness one of the most frequent hereditary conditions in humans. Most mutations 
associated with the disease in Caucasians have been mapped in the DFNB1 locus, with the 
GJB2 gene having the most important role. Several studies have shown that the point 
mutation p.Q829X in the OTOF gene located in the DFNB9 locus is responsible for up to 
3% of the cases with non-syndromic deafness in the Spanish population, while similar 
results have been reported in studies from South American countries and the U.S.A. In the 
present study we investigated the frequency of the p.Q829X OTOF mutation in the Greek 
population. A total of 100 unrelated Greek patients suffering from non-syndromic, 
sensorineural hearing impairment with an age of onset in childhood, were recruited. We 
employed the PCR-RFLP method in order to genotype our samples. Our results showed 
that all patients were tested negative for the p.Q829X OTOF mutation, indicating that the 
mutation is rare in the Greek population. Our study will proceed in order to explore a 
geographic correlation among allele frequencies in the Mediterranean region. 
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ 
ΤΗΣ ΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ 

 
Ζορµπά Ε., Μωραΐτης Κ. 

 
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Μ. Ασίας 75, Γουδή 11527, Αθήνα 
Email: ezorba@med.uoa.gr kmoraitis@med.uoa.gr 

 
Ο προσδιορισµός του φύλου αποτελεί βασικό στάδιο κατά τη δικαστική ανθρωπολογική 
εξέταση σκελετών αγνώστων ατόµων. Η πλειονότητα των µεθόδων που χρησιµοποιούνται 
βασίζεται στην εκτίµηση των µορφολογικών γνωρισµάτων της πυέλου και του κρανίου. 
Ωστόσο, κατά την περισυλλογή του σκελετικού υλικού από τον χώρο δεν είναι σπάνια η 
ανεύρεση των δύο αυτών ανατοµικών σχηµατισµών σε κατακερµατισµένη κατάσταση. Σε 
αυτή την περίπτωση, τα ανευρεθέντα δόντια µπορούν να συµβάλουν στον προσδιορισµό του 
φύλου, καθώς είναι πιο ανθεκτικά στη θραύση σε σχέση µε τα οστά του σκελετού. Στην 
παρούσα µελέτη επιχειρείται ο προσδιορισµός του φύλου από µετρήσεις των γοµφίων της 
άνω και της κάτω γνάθου. Για το σκοπό αυτό, µετρήθηκαν 344 µόνιµοι γοµφίοι από 107 
άτοµα (53 άρρενα και 54 θήλεα άτοµα) που προέρχονται από τη σκελετική συλλογή του 
Τοµέα Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. Συγκεκριµένα, ελήφθησαν η εγγύς-άπω και η παρειακή-γλωσσική διάµετρος της 
µύλης και του αυχένα, καθώς επίσης και οι αντίστοιχες διαγώνιες διάµετροι. Ως στατιστική 
µέθοδος για τον προσδιορισµό του φύλου χρησιµοποιήθηκε η διαχωριστική ανάλυση 
(discriminant function analysis). Τα αποτελέσµατα της µελέτης καταδεικνύουν ότι οι γοµφίοι 
των αρρένων ατόµων έχουν µεγαλύτερο µέγεθος από τους γοµφίους των θηλέων ατόµων. Ο 
δεύτερος γοµφίος της άνω γνάθου, καθώς και ο δεύτερος και ο πρώτος γοµφίος της κάτω 
γνάθου εµφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά φυλετικού διµορφισµού. Επίσης, διαπιστώθηκε 
ότι οι διαγώνιες διάµετροι του αυχένα των γοµφίων αποτελούν την καλύτερη µεταβλητή για 
τον προσδιορισµό του φύλου. Η ακρίβεια εκτίµησης του φύλου βρέθηκε να φτάνει το 93% 
για το σύνολο του δείγµατος, το 77,4% για τα δόντια της άνω γνάθου και το 88,4% για τα 
δόντια της κάτω γνάθου. Τα ποσοστά ακρίβειας ήταν υψηλότερα για τις διαµέτρους του 
αυχένα  των γοµφίων (88,4%) σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες της µύλης (85,1%). Παρά το 
γεγονός ότι η εγγύς-άπω και η παρειακή-γλωσσική διάµετρος της µύλης και του αυχένα των 
γοµφίων εµφανίζουν υψηλό ποσοστό ακρίβειας (81,8% και 75,5% αντίστοιχα), τα επίπεδά 
τους είναι χαµηλότερα από αυτά των διαγώνιων διαµέτρων. Συµπερασµατικά, από τα 
αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης προκύπτει ότι το φύλο του ατόµου µπορεί να 
προσδιορισθεί επιτυχώς από µετρήσεις των γοµφίων της άνω και της κάτω γνάθου και 
ιδιαίτερα από τις διαγώνιες διαµέτρους τους, αφού το ποσοστό της σωστής εκτίµησης 
ανέρχεται στο 93%. Ωστόσο, θα πρέπει να διερευνηθεί αν η εν λόγω µέθοδος θα είναι το ίδιο 
αξιόπιστη αν εφαρµοσθεί σε άλλους πληθυσµούς. 
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SEX DETERMINATION FROM MOLAR TEETH MEASUREMENTS 
 

Zorba E., Moraitis K. 
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75 M.Asias St., Goudi 11527, Athens, Greece 

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

Sex determination is considered an important step in the anthropological examination of 
skeletonized remains from a forensic context. The most commonly used techniques are 
based on the assessment of the morphological characteristics of the pelvis and skull. 
However, it is not uncommon to recover the pelvis and the skull in a fragmentary state. In 
this case, teeth can be used as an additional tool for sex determination as they are very 
resilient to destruction in comparison with skeletal tissues. The aim of this study was to 
evaluate the applicability of molar teeth measurements in sex determination. A total of 344 
permanent molars in 107 individuals (53 male and 54 female) from the Athens Collection of 
the Department of Animal and Human Physiology at the University of Athens were 
examined. Crown and cervical mesiodistal (MD) and buccolingual (BL) diameters, as well 
as diagonal diameters of both maxillary and mandibular molars were measured. 
Discriminant function analysis was used as a statistical method for sex determination. It was 
found that males have larger teeth than females. The maxillary second molar was the most 
dimorphic tooth followed by the mandibular second and first molars. The best predictable 
variables for sex determination using molar teeth were the cervical diagonal diameters. 
Classification accuracy was found to be 93% for the total sample, 77.4% for the upper jaw, 
and 88.4% for the lower jaw. Accuracy rates were higher for cervical (88.4%) than crown 
(85.1%) diagonal diameters. Crown and cervical MD and BL diameters follow diagonal 
diameters with lower accuracy rates (81.8% and 75.5% respectively). Overall the data 
generated by the present study suggest that this metric method can be useful and reliable for 
sex determination as it produced correct classification results of 93%. It remains to be seen 
whether results of comparable accuracy will be produced in other populations. 
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ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΠΟΝΕΚΤΙΝΗΣ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ THISEAS 
 

Ιωάννα-Παναγιώτα Καλαφάτη1, Μαρία Δηµητρίου1, Ειρήνη Β Θεοδωράκη1, Έφη 
Κατσαρέλη1, Γενοβέφα Κολοβού2, Λουκιανός Σ Ραλλίδης3,4, Γεώργιος Β Δεδούσης1 

 
1Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας και Διατροφής, Αθήνα, Ελλάδα 

2Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, 1η Καρδιολογική Κλινική, Αθήνα, Ελλάδα 
3Αττικόν Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο, 2η Καρδιολογική Κλινική, Αθήνα, Ελλάδα 

4Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ελλάδα 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η αντιπονεκτίνη είναι µία λιποκυτταροκίνη µε αντι-φλεγµονώδεις και αντι-
αθηρογόνες ιδιότητες. Πληθώρα µελετών αναφέρουν την προστατευτική δράση της 
αντιπονεκτίνης στην εµφάνιση καρδιαγγειακής νόσου, ενώ χαµηλά επίπεδα αντιπονεκτίνης 
έχουν συσχετιστεί µε αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης στεφανιαίας νόσου (ΣΝ) και οξέος 
στεφανιαίου συνδρόµου (ΟΣΣ). 
ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η αξιολόγηση της συσχέτισης των 
επιπέδων αντιπονεκτίνης µε τη ΣΝ και ο έλεγχος της αξιοπιστίας των επιπέδων 
αντιπονεκτίνης στην πρόβλεψη παρουσίας ΣΝ. 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Τα επίπεδα αντιπονεκτίνης 92 ασθενών µε ΣΝ και 653 υγιών της 
µελέτης THISEAS  µετρήθηκαν µε ανοσοενζυµική δοκιµασία. Στην οµάδα των ασθενών 
περιλαµβάνονται τα άτοµα εκείνα των οποίων η στεφανιογραφία υποδεικνύει ΟΣΣ ή 
σταθερή ΣΝ. Ανθρωποµετρικά δεδοµένα συλλέχθησαν από όλο το δείγµα. Οι σχετικοί 
λόγοι (ΣΛ) και το διάστηµα εµπιστοσύνης 95% (95% ΔΕ) υπολογίστηκαν µε ανάλυση 
Λογαριθµικής Παλινδρόµησης, κατόπιν προσαρµογής για τους πιθανούς συγχυτικούς 
παράγοντες.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο µέσος όρος ηλικίας και δείκτη µάζας σώµατος (ΔΜΣ) δε διέφεραν 
στατιστικά σηµαντικά µεταξύ των δύο οµάδων µελέτης, ενώ τα επίπεδα αντιπονεκτίνης της 
οµάδας των υγιών ήταν υψηλότερα από αυτά της οµάδας των ασθενών µετά από 
προσαρµογή για την ηλικία, το φύλο και το ΔΜΣ (10.568±5.971 µg/mL έναντι 
6.157±3.512 µg/mL, p<0.001). Επιπλέον, αύξηση των επιπέδων αντιπονεκτίνης κατά 
1µg/mL συσχετίστηκε µε µείωση κατά 19% της πιθανότητας εµφάνισης ΣΝ (ΣΛ: 0.82, 
95%ΔΕ: 0.76- 0.87, p<0.001). 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα επίπεδα αντιπονεκτίνης συσχετίστηκαν αρνητικά µε την παρουσία 
ΣΝ. Συνεπώς, τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης προτείνουν την πιθανή χρήση της 
αντιπονεκτίνης στην πρόβλεψη εµφάνισης ΣΝ.   
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ADIPONECTIN LEVELS ARE INVERSELY ASSOCIATED WITH CORONARY 
ARTERY DISEASE OCCURRENCE: RESULTS FROM THE THISEAS STUDY 

 
Name/ Ioanna-Panagiota Kalafati1, Maria Dimitriou1, Eirini V Theodoraki1, Efi Katsareli1, 

Genovefa Kolovou2, Loukianos S Rallidis3,4, George V Dedoussis1 

 
1Harokopio University of Athens, Department of Dietetics and Nutritional Science, Athens, Greece 

2Onassis Cardiac Surgery, 1st Cardiology Clinic, Athens, Greece 
3Second Department of Cardiology, “Attikon” University Hospital, Athens, Greece 

4School of Medicine, University of Athens, Greece 
 
 

Background: Adiponectin is an adipocytokine with anti-inflammatory and anti-atherogenic 
properties. Most studies have reported that adiponectin is protective against cardiovascular 
disease, while low adiponectin levels are associated with coronary artery disease (CAD) 
and increased incidence of acute coronary syndrome (ACS). 
Objective: The aim of the study was to evaluate the association between adiponectin levels 
and CAD and to examine whether adiponectin levels could predict the presence of CAD. 
Methods: Adiponectin levels were measured by enzyme- linked immune assay in a sample 
of 92 CAD patients and 653 controls within the THISEAS cohort. Cases were subjects 
presenting either ACS or stable CAD assessed by coronary angiography. Anthropometric 
data were collected from all participants. Logistic regression analysis was used to calculate 
odds ratio (ORs) and 95% confidence interval (CI) after adjustment for confounders. 
Results: Mean age and body mass index (BMI) did not differ between the two study 
groups, while adiponectin levels were higher in the control group after adjustment for age, 
sex and BMI (10.568±5.971 µg/mL vs 6.157±3.512 µg/mL, p<0.001) Furthermore, an 
increase of 1 µg/ml in adiponectin levels is associated with 19% lower odds of CAD. (OR: 
0.82, 95%CI: 0.76- 0.87, p<0.001). 
Discussion: Adiponectin levels are negatively associated with the presence of CAD. Thus, 
the results of the current study suggest that adiponectin could be regarded as a potential 
biomarker for predicting CAD occurrence. 
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ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ ΩΤΟΛΙΘΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ                 
Sparus aurata ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Καλλιανού Α., Μεγαλοφώνου Π. 

Τοµέας Ζωολογίας – Θαλάσσιας Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό Καποδιστριακό      
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, 157 84, Αθήνα 

 
Κατά τα έτη 2008 και 2009 έγιναν δειγµατοληψίες σε έναν ιχθυογεννητικό σταθµό και     
σε δύο µονάδες εντατικής εκτροφής για να µελετηθεί η µορφοµετρία των ωτολίθων        
του είδους Sparus aurata L., σε σχέση µε το µέγεθος και την ηλικία των ατόµων. 
Συλλέχθηκαν συνολικά 200 άτοµα µεσουραίου µήκους 13 - 275 mm, βάρους 0,02 - 458 g 
και ηλικίας 1,8 - 32,5 µηνών. Αφαιρέθηκαν 200 ζεύγη ωτολίθων τα οποία ζυγίστηκαν      
και µετρήθηκε το µήκος, το πλάτος, η περίµετρος και το εµβαδόν τους σε στερεοσκόπιο    
µε σύστηµα ανάλυσης εικόνας (Image Pro Plus). Επίσης, υπολογίστηκαν οι δείκτες 
κυκλικότητας, ορθογωνικότητας και η τιµή Ε. Το µήκος των ωτολίθων κυµάνθηκε από 
0,43 έως 9,13 mm και το βάρος τους από 0,04 έως 53,40 mg. Σύµφωνα µε τη στατιστική 
ανάλυση δεν παρατηρήθηκε σηµαντική διαφορά µεταξύ δεξιών και αριστερών ωτολίθων 
για το σύνολο των µορφοµετρικών παραµέτρων. Οι συσχετίσεις των µορφοµετρικών 
χαρακτηριστικών µε το µήκος ωτολίθου κατέληξαν σε εκθετικές σχέσεις αρνητικής 
αλλοµετρίας. Στατιστικά σηµαντικές ήταν οι συσχετίσεις όλων των µετρήσεων των 
ωτολίθων µε το µέγεθος του ψαριού. Μεταξύ των παραµέτρων, το µήκος των ωτολίθων 
έδειξε την υψηλότερη συσχέτιση µε το µήκος του ψαριού ενώ το βάρος των ωτολίθων 
έδειξε την υψηλότερη συσχέτιση µε την ηλικία του ψαριού. H καταµέτρηση των 
ηµερήσιων αυξητικών δακτυλίων σε πέντε νεαρά άτοµα έδειξε ότι οι δακτύλιοι 
σχηµατίζονται µε ηµερήσια περιοδικότητα (η µέση επί τοις εκατό απόκλιση ανήλθε σε 
10,39%). 
 
Η παρούσα εργασία χρηµατοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών (ερευνητικό πρόγραµµα Καποδίστριας 70/4/7802). 

 
 

 

76

Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών 
Τρίκαλα 17-19 Μαϊου 2012



 

OTOLITH MORPHOMETRY ΙN JUVENILES OF Sparus aurata  
FROM INTENSIVE FISH FARMS 

 
Kallianou Α., Megalofonou P. 

Department of Zoology – Marine Biology, Faculty of Biology, National and Kapodistrian 
University of Athens, Panepistimiopolis, 157 84, Athens  

 
During the years 2008 and 2009, samplings were carried out in one hatchery and              
two intensive fish farms with the aim to study the otolith morphometry in relation to        
the size and age of the gilthead seabream, Sparus aurata L. A total of 200 specimens were 
collected which had fork length from 13 to 275 mm, weight from 0,02 to 458 g and age 
from 1,8 to 32,5 months. A total of 200 pairs of otoliths were removed. Each otolith was 
weighted and its length, width, perimeter and area were measured using a stereoscope with 
an image analysis system (Image Pro Plus). Moreover, three shape indexes; the circularity, 
the rectangularity and the E ratio were calculated. The length and weight of otoliths ranged 
from 0,43 to 9,13 mm and from 0,04 to 53,40 mg respectively. According to the statistic 
analysis, no significant difference between right and left otoliths was found in the values                  
of morphological parameters. The correlations of the otolith morphological parameters   
with the otolith length resulted to exponential equations of negative allometry. Statistically 
significant relationships were observed between otolith measurements and fish somatic 
growth. Among the variables, otolith length was the one that showed the highest correlation 
with fish length while the otolith weight showed the highest correlation with the age of fish. 
The counts of daily increments in five juveniles revealed that the formation of rings had a 
daily periodicity (the average percent error was 10,4%).  
 
The present study was funded by SRA of the university of Athens (research grant 
Kapodistrias 70/4/7802). 
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΑΝΟΤΟΞΙΝΩΝ ΣΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΏΡΙΜΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ DANIO RERIO 

 
Καλογεροπούλου Χριστίνα1, Λιάσκο Ροµάν1, Παπαδηµητρίου Θεοδότη1,2, Κάγκαλου 

Ιφιγένεια2, Λεονάρδος Ιωάννης1 

 
1 Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 45110 Ελλάδα. 

 2 Τµήµα Ιχθυολογίας και υδατικού περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,38446, Βόλος, Ελλάδα 
 

Η πληθυσµιακή αύξηση σε συνδυασµό µε την εντατικοποίηση των γεωργικών και 
βιοµηχανικών δραστηριοτήτων οδήγησαν σε αύξηση του ευτροφισµού των εσωτερικών 
υδάτων, γεγονός που ευνοεί την ανάπτυξη φυτοπλαγκτονικών οργανισµών, κυρίως 
κυανοβακτηρίων. Η παραγωγή τοξινών από τα κυανοβακτήρια ενέχει κινδύνους για την 
περιβαντολλογική και δηµόσια υγεία. Για τον παραπάνω λόγο, η εκτίµηση της 
κυανοτοξικότητας ενός υδάτινου οικοσυστήµατος, κρίνεται υψίστης σηµασίας. Στην 
παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η χρήση των µεθόδων της γεωµετρικής µορφοµετρίας ως 
εργαλείου διάγνωσης της τοξικής έκθεσης ιχθύων σε κυανοτοξίνες. Ως  µοντέλο 
τοξικότητας επελέγη το Zebrafish (Danio rerio), τα έµβρυα του οποίου εκτέθηκαν σε 
διάφορες συγκεντρώσεις  φυσικών κυανοβακτηριακών εκχυλισµάτων κατά τις πρώτες 5 
ηµέρες µετά τη γονιµοποίηση. Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας έδειξαν ότι το 
κυανοβακτηριακό εκχύλισµα της Λίµνης Παµβώτιδας  είχε ως συνέπεια αυξηµένη 
θνησιµότητα των ιχθύων, καθυστέρηση της εκκόλαψης καθώς και αρνητικές επιδράσεις 
στη µορφοµετρία των ιχθύων. Οι ιχθύες που εκτέθηκαν σε κυανοβακτηριακά εκχυλίσµατα 
εµφάνισαν µεγαλύτερο µέγεθος κεφαλής, οφθαλµού και πτερυγίων, καθώς και κύρτωση 
του κορµού τους.  Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας υποστηρίζουν ότι η µέθοδος 
της  γεωµετρικής µορφοµετρίας θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο ανίχνευσης 
της παρουσίας των κυανοτοξινών, συµβάλλοντας στην προστασία της υγείας των 
εσωτερικών υδάτων, των ιχθύων αλλά και των καταναλωτών τους, όπως ο άνθρωπος.   
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MORPHOLOGICAL EFFECTS OF CYANOTOXIN TO MATURE DANIO RERIO 
 

Kalogeropoulou Christina1, Liasko Roman1, Papadimitriou Theodoti1,2, Kagalou Ifigenia2, 
Leonardos Ioannis1 

 

1 Αpplication and Technology Department, University of Ioannina, 45110, Greece.  
2Ichthyology and Aquatic Enviroment Department, University of Thessaly, 38446, Volos, Greece  

 
Population growth coupled with the intensification of agricultural and industrial activities 
have resulted in eutrophication of inland waters, which favors the development of 
phytoplankton organisms, especially cyanobacteria. The production of toxins by 
cyanobacteria poses risks to environmental and public health. For this reason, the 
assessment of cyanotoxity for an aquatic ecosystem is very important.  In the present study 
attempted to use methods of geometric morphometry as a tool to diagnose toxic exposure 
on fish. Zebrafish (Danio rerio) was chosen as a model for the bioassays, the embryos were 
exposed to various concentrations of natural cyanobacterial extracts during the first 5 days 
after fertilization. The results of this study showed that the cyanobacterial extract from 
Lake Pamvotis resulted in increased fish mortality, delayed hatching and had negative 
effects on fish morphometry. The fish that were exposed to cyanobacterial extracts showed 
larger head, eyes and fins and bending of their body. The results of this study suggest 
suggest that the method of geometric morphometry could be used as a tool for the presence 
of cyanotoxins, helping to protect the health of inland waters, fish and their consumers, 
including humans. 
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ΣΤΡΕΠΤΟΜΥΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: ΕΛΠΙΔΑ 
ΒΙΟΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 

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

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

 
Οι Στρεπτοµύκητες, γνωστοί ως παραγωγοί µεγάλης ποικιλίας βιοενεργών ενώσεων, 
αποτελούν σπουδαίο εργαλείο στα χέρια των επιστηµόνων που αναζητούν εναλλακτικές, 
οικολογικές λύσεις στην καταπολέµηση φυτικών ασθενειών που προκαλούνται από 
µικροοργανισµούς. Τα αποτελέσµατα αυτών των προσπαθειών έχουν ήδη οδηγήσει στην 
εφαρµογή διάφορων στελεχών του γένους έναντι των φυτοπαθογόνων µυκήτων 
Rhizoctonia solani και Fusarium oxysporum  f.sp. lycopersici και στην αποτελεσµατική 
προστασία καλλιεργειών, όπως το βαµβάκι, το σπαράγγι, το φασόλι και η τοµάτα, ως 
εναλλακτική λύση στη χρήση συνθετικών µυκητοκτόνων.  Σκοπός της παρούσας εργασίας 
ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας βιοελέγχου των φυτοπαθοπγόνων µυκήτων 
Rhizoctonia solani και Fusarium oxysporum  f.sp. lycopersici από ενδογενή στελέχη 
Στρεπτοµυκήτων.  Επιλεγµένα στελέχη Στρεπτοµυκήτων από διαφορετικά ενδιαιτήµατα 
της Ελλάδας, που ανήκουν στη συλλογή του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, του Τµήµατος 
Βιολογίας, του Πανεπιστηµίου Αθηνών βάση της ικανότητας ανταγωνισµού in vitro των 
φυτοπαθογόνων µυκήτων Rhizoctonia solani και Fusarium oxysporum  f.sp. lycopersici 
χρησιµοποιήθηκαν για τη διερεύνηση in vivo της αποτελεσµατικότητάς τους στον έλεγχο, 
συµπτωµάτων παθογένειας που προκάλεσε ο µύκητας Rhizoctonia solani σε φυτά 
φασολιού και επεισοδίων µαρασµού που προκάλεσε ο µύκητας Fusarium oxysporum 
 f.sp. lycopersici σε φυτά τοµάτας. Στο πλαίσιο αυτό ελέγχθηκαν διάφοροι τρόποι 
εφαρµογής των εξεταζόµενων παραγόντων βιοελέγχου στο προσβεβληµένο φυτό µε σκοπό 
να προταθεί η πλέον εύκολη αλλά και αποτελεσµατική χρήση τους στο πεδίο.  
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GREEK INDIGENUS STREPTOMYCETES; A HOPE FOR ORGANIC CROPS 
 

Kanini G.S., Katsifas E.A. and Karagouni A.D. 
National and Kapodistrian University of Athens, Department of Botany, Faculty of Botany, 

Microbiology Group, 15781, Athens, Greece 
 
Streptomyces, known as producers of a great variety of bioactive compounds, constitute an 
important tool for scientists seeking alternative, ecological solutions in the fight against  
plant diseases caused by microorganisms. The results of these efforts have already led to 
the implementation of various strains of the genus against phytopathogenic  fungi  
Rhizoctonia solani and Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici and the effective protection of 
crops such as cotton, asparagus, beans and tomatoes, as an alternative to synthetic 
fungicides. This study aims to investigate the potential of using indigenous  Streptomyces  
strains for the biological control of the phytopathogenic fungi Rhizoctonia solani and 
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici . As a first step, indigenous Streptomyces strains 
from the collection of the Microbiology Laboratory of Biology Department of University of 
Athens, isolated from different habitats of Greece were selected on the basis of their in vitro 
competitive ability against Rhizoctonia solani and Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici. 
The strains with the strongest antifungal activity were used to investigate the in vivo 
efficacy in the control of damping off symptoms caused by the pathogenic  fungus  
Rhizoctonia solani in bean plants and wilt symptoms caused by the fungus Fusarium 
oxysporum f.sp. lycopersici in tomato plants. For this purpose, various methods of 
application of the biocontrol agents towards the affected plants examined in order to 
propose the most easy and effective treatment in the field. 
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ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΡΚΟΥΜΙΝΗ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥΣ ΜΥΟΒΛΑΣΤΕΣ H9c2.  

 
Καπογιαννάτου Α., Παρασκευοπούλου Φ., Αγγελή I.K., Μπέης Ισ. 
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ,  

Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια, 157-84, Αθήνα  
 

Η κουρκουµίνη είναι µια φυσική πολυφαινολική ένωση που προέρχεται από το φυτό 
Curcuma longa. Η µελέτη των ιδιοτήτων της και των αποκρίσεων που επάγει έχει ενταθεί 
τα τελευταία χρόνια καθώς φαίνεται να διαθέτει πλειοτροπική δράση. Συγκεκριµένα, έχει 
βρεθεί ότι είναι δυνατό να ασκεί αντιοξειδωτική, αντιφλεγµονώδη όπως και αντικαρκινική 
δράση. Πληθώρα σηµατοδοτικών µονοπατιών φαίνεται να ενεργοποιούνται από την 
κουρκουµίνη, µεταξύ των οποίων πρωταρχικό ρόλο διαδραµατίζουν οι  ενεργοποιούµενες 
από µιτογόνα πρωτεϊνικές κινάσες (mitogen-activated protein kinases - ΜΑΡΚs). Στην 
παρούσα µελέτη, κρίθηκε σκόπιµη η διερεύνηση της πιθανής ενεργοποίησης δύο υπο-
οικογενειών των MAPKs: της p38-MAPK και των JNKs. Ειδικότερα, εξετάστηκε η 
επίδραση της κουρκουµίνης στα επίπεδα φωσφορυλίωσης (δηλαδή ενεργοποίησης) των 
p38-ΜΑΡΚ και JNKs, σε καρδιακούς µυοβλάστες της κυτταρικής σειράς H9c2. Για το 
λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκαν αντισώµατα που ανιχνεύουν τόσο τα ολικά όσο και τα 
φωσφορυλιωµένα επίπεδα των συγκεκριµένων κινασών (ανάλυση western). Αρχικά, 
πιστοποιήθηκε ότι και οι δύο υπο-οικογένειες ενεργοποιούνται µετά από επίδραση 20µΜ 
κουρκουµίνης σε καρδιακούς µυοβλάστες, µε µέγιστη ενεργοποίηση στις δύο ώρες (5.5 ± 
0.05 φορές σε σχέση µε το µάρτυρα για την p38-MAPK και  6.8 ± 0.5 φορές για τις JNKs, 
αντίστοιχα). Μετά από 4 ώρες επίδρασης, τα επίπεδα φωσφορυλίωσης της p38-ΜΑΡΚ 
παραµένουν σχετικά υψηλά (2.6 ± 0.8 φορές σε σχέση µε το µάρτυρα) όπως και τα  
αντίστοιχα των JNKs . Στη συνέχεια, επιβεβαιώθηκε και ο δοσοεξαρτώµενος χαρακτήρας 
της µελετούµενης απόκρισης. Με χρήση κατάλληλων αναστολέων, έγινε επίσης 
προσπάθεια να ταυτοποιηθούν  και άλλα µόρια που εµπλέκονται στην επαγόµενη από την 
κουρκουµίνη ενεργοποίηση των p38-ΜΑΡΚ και JNKs. Περαιτέρω διερεύνηση απαιτείται 
προκειµένου να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος και µηχανισµός δράσης αυτών των 
µορίων-µεσολαβητών στις συγκεκριµένες αποκρίσεις.   
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SIGNALLING REGULATORY MECHANISMS ACTIVATED BY CURCUMIN IN 
H9c2 CARDIAC MYOBLASTS. 

 
Kapogiannatou A., Paraskevopoulou F., Aggeli I.K., Beis Is. 

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

 
Curcumin is a natural polyphenolic compound that derives from the plant Curcuma longa. 
The study of its properties and responses it induces has been recently intensified due to its 
pleiotropic action. In particular, it has been found to exert anti-oxidant, anti-inflammatory, 
as well as anti-cancer activities. A plethora of signal transduction pathways seem to be 
activated by curcumin, with mitogen-activated protein kinases (ΜΑΡΚs) playing a major 
role. In the present study, we decided to probe into the potential activation of two MAPK 
subfamilies: p38-MAPK and JNKs. Thus, we investigated the effect of curcumin on the 
phosphorylation (thus activation) levels of p38-MAPK and JNKs in H9c2 cardiac 
myoblasts. To this end, we used antibodies that detect the total as well as the 
phosphorylated levels of these kinases (Western immunoblot analysis). First, we certified 
that both subfamilies are activated after treatment with 20µΜ curcumin in cardiac 
myoblasts. Maximal activation is observed after two hours of treatment (5.5 ± 0.05 fold 
relative to control values for p38-MAPK and 6.8 ± 0.5 fold for JNKs, respectively). After 4 
hours of treatment, the phosphorylation levels of p38-ΜΑΡΚ remain relatively high (2.6 ± 
0.8 fold relative to control values) with JNKs exhibiting a similar profile. We next 
confirmed that the response we studied had a dose-dependent pattern. Using appropriate 
inhibitors, we also made an effort to identify other effector molecules that are involved in 
the curcumin-induced activation of p38-MAPK and JNKs. Additional experiments are 
required in order to elucidate the exact role and the mechanism of action of these mediators 
in the responses under investigation 
.  
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΝΟΥ ΜΕ 
ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  

 

Καραγεώργου Ιωάννα,  Σταµάτης Κων/νος, Μαµούρης Ζήσης 

Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας, Τµήµα Βιοχηµείας και 
Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πλούτωνος 26 και Αιόλου, 41221 Λάρισα 

 
Περίληψη 

Τα είδη τόνου του γένους Thunnus είναι ευρέως γνωστά καθώς τα προϊόντα τους 
αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος της παγκόσµιας αγοράς. Στο γένος Thunnus 
περιλαµβάνονται 7 συνολικά είδη: Thunnus alalunga, T. albacares, T. thynnus, T. obesus, 
T.atlanticus, T. orientalis και T. tonggol ενώ στην κονσερβοποιία χρησιµοποιείται ένα 
επιπλέον είδος της ίδιας οικογένειας, το Katsuwonus pelamis, το οποίο έχει µικρότερη 
εµπορική αξία. Το Thunnus albacαres και το Katsuwonus pelamis είναι τα είδη που 
χρησιµοποιούνται ευρέως στις κονσέρβες. Η µεγάλη οµοιότητα στην εµφάνισή τους µετά 
την επεξεργασία σε αντιπαράθεση µε την διαφορετική εµπορική αξία τους αποτελεί 
κίνητρο για νοθεία. Μια συνηθισµένη παρατυπία που αποτελεί εµπορική απάτη για τον 
καταναλωτή και απαγορεύεται βάσει ευρωπαικού κανονισµού, αφορά την ανάµιξη 
διαφορετικών ειδών σε µια κονσέρβα. Επιπλέον, πολλά προϊόντα τόνου σε κονσέρβα δεν 
αναγράφουν στην ετικέτα ποιο είδος περιέχουν.  

Σκοπός της εργασίας ήταν η µοριακή ανάλυση και η ταυτοποίηση των ειδών τόνου 
που χρησιµοποιούνται στις κονσέρβες και ο έλεγχος της αναγραφόµενης σύστασης. 
Συνολικά εξετάστηκαν 15 κονσέρβες ευρείας κατανάλωσης, οι επτά µόνο από τις οποίες  
ανέγραφαν συγκεκριµένα το είδος. Για την ανάλυση χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος PCR-
SSCP (αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης-πολυµορφισµός διαµόρφωσης µονόκλωνης 
αλυσίδας DNA) σε ένα τµήµα του µιτοχονδριακού γονιδίου του κυτόχρωµατος β 
(cytochrome b) σε συνδυασµό µε την αλληλούχηση. Με αυτήν την προσέγγιση κατέστη 
δυνατή η διάκριση δύο ειδών, των Thunnus albacares και Katsuwonus pelamis. 
Ειδικότερα, τα δείγµατα που ανέγραφαν το είδος επιβεβαιώθηκαν ενώ στα υπόλοιπα 
δείγµατα ταυτοποιήθηκε το είδος/είδη τόνου που περιείχαν. Συµπερασµατικά, ο 
συγκεκριµένος µοριακός δείκτης είναι κατάλληλος για τη διάκριση αυτών των δύο ειδών 
και θα εξετασθεί περαιτέρω για την πιθανή εφαρµογή του στη διάκριση και των υπόλοιπων 
ειδών.  

 

84

Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών 
Τρίκαλα 17-19 Μαϊου 2012



 

 

IDENTIFICATION OF CANNED TUNA SPECIES BY MOLECULAR 
TECHNIQUES  

 
Karageorgou Ioanna,  Stamatis Costas, Mamuris Zissis 

 
Laboratory of Genetics, Comparative and Evolutionary Biology, Department of Biochemistry and 

Biotechnology, University of Thessaly, 26 Ploutonos str, 41221 Larissa 
  
Abstract 

 Tuna species are popular seafood worldwide and their products represent an 
important part of total global fish trade. The genus Thunnus includes 7 species: Thunnus 
alalunga, T. albacares, T. thynnus, T. obesus, T.atlanticus, T. orientalis, and T. tonggol. 
Additionally, in canned tuna, the species Katsuwonus pelamis, which belongs to the same 
family but its commercial value is low, is also used. Thunnus albacαres and Katsuwonus 
pelamis are the most commonly used species in canned tuna. The lack of distinguishing 
morphological characteristics in processed tuna in combination with the species different 
commercial values raises concerns about the possibility of the substitution of cheaper 
species for more expensive ones in tuna products, without the necessary label declaration. 

 
The purpose of this study was the verification and correct identification of tuna 

species in different caned tuna samples by the application of DNA molecular analysis. In 
total, 15 samples of canned tuna, that comprised branded and own label products, were 
analyzed. Only seven of them had labeling indicative of the species that they contained. 
The analysis included single strand conformation polymorphism (SSCP) of an amplicon 
obtained by polymerase chain reaction (PCR) of the mitochondrial cytochrome b gene and 
sequencing of representative samples. Based on this approach, Thunnus albacares and 
Katsuwonus pelamis species were discriminated. In particular, the samples with accurate 
species labeling were verified while the species composition in the remaining samples was 
identified. In conclusion, cytochrome b constitutes an appropriate molecular marker for the 
discrimination of the above species. This marker will be further examined for its 
applicability in the remaining species.  
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ΑΝΕΜΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΓΥΡΕΟΚΟΚΚΟΙ PINACEAE ΚΑΙ 
CUPRESSACEAE ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Καραµάνη Βασιλική-Ελπίδα1, Μονοκρούσος Νίκος2, Αθανάσιος Δάµιαλης2, Βώκου Δέσποινα2, 
Halley John2 

1 Τοµέας οικολογίας, Τµήµα βιολογικών εφαρµογών και τεχνολογιών, Σχολή επιστηµών και 
τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

2 Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 
Θεσσαλονίκη 

 
Η µελέτη της κυκλοφορίας γυρεόκοκκων στην ατµόσφαιρα µπορεί να παράσχει χρήσιµες 
πληροφορίες τόσο για το περιβάλλον όσο και για τη δηµόσια υγεία, αφού τα 
χαρακτηριστικά της επηρεάζονται από µετεωρολογικούς παράγοντες και κατ’ επέκταση 
από την κλιµατική αλλαγή, ενώ η αεροµεταφερόµενη γύρη ευθύνεται για την πρόκληση 
αναπνευστικών αλλεργιών. Η µελέτη αυτή που έγινε στην πόλη των Ιωαννίνων είναι η 
πρώτη σε ολόκληρη τη δυτική Ελλάδα. Η δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε κατά την 
περίοδο Ιανουάριου-Ιουνίου 2011 µε χρήση ογκοµετρικού συλλέκτη Burkard, ο οποίος 
προσροφά ατµοσφαιρικό αέρα µε ρυθµό 10 L min-1. Καταµετρήθηκε το σύνολο των 
γυρεοκόκκων και ξεχωριστά οι γυρεόκοκκοι των Cupressaceae και Pinaceae. Η 
κυκλοφορία γύρης εκπροσώπων των Cupressaceae ξεκινά αρχές Φεβρουαρίου, ενώ πολύ 
αργότερα, στις αρχές Απριλίου, εµφανίζεται γύρη από εκπροσώπους των Pinaceae.  Και για 
τα δύο taxa η κυκλοφορία γύρης συνεχίζεται µέχρι τον Ιούνιο. Κατά τον ηµερήσιο κύκλο, 
η συγκέντρωση γυρεοκόκκων των Pinaceae κορυφώνεται τις ώρες 16:00-18:00, ενώ αυτή 
των Cupressaceae, αργότερα, στις 18:00-20:00. Συνολικά, ωστόσο, δεν φαίνεται να 
διαφέρει η συγκέντρωση γυρεοκόκκων µεταξύ ηµέρας και νύχτας. Από τη σύγκριση των 
προτύπων κυκλοφορίας της ανεµοµεταφερόµενης γύρης των δύο αυτών taxa από την 
περιοχή των Ιωαννίνων µε τα αντίστοιχα από την πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου και 
λειτουργεί ο µακροβιότερος σταθµός αεροβιολογίας στη χώρα, προκύπτει ότι υπάρχει 
µεγάλη οµοιότητα για τα Cupressaceae, ενώ αντίθετα καθυστέρηση της κυκλοφορίας για 
τα Pinaceae.  
 

 

86

Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών 
Τρίκαλα 17-19 Μαϊου 2012



 

 

 

  
AIRBORNE POLLEN OF PINACEAE AND CUPRESSACEAE  

IN THE CITY OF IOANNINA 
V.E. Karamani1, N. Monokrousos2, A. Damialis2, D. Vokou2, J.M. Halley2  

1Sector of Ecology, Department of biological application and technology, School of science and 
technology, University of Ioannina 

2Sector of Ecology, Department of Biology, School of science, Aristoteleio University, Thessaloniki 
 

Studies of airborne pollen patterns can provide useful information on both environmental 
issues and public health. This is because meteorological factors and hence climate change 
play a major role in pollen production and transfer, whereas pollen itself, particularly from 
anemophilous species, is responsible for respiratory allergies. This study aims at detecting 
the patterns of airborne pollen of two major pollen taxa in the area of Ioannina; in fact, this 
is the first aerobiological study not only in Ioannina but in all western Greece. The plant 
taxa examined are Cupressaceae and Pinaceae. Pollen was trapped with a volumetric 
Burkard air sampler operating on a 24-hour basis at a rate of 10 L min-1 for the period 
January-June 2011. We counted all pollen grains present and separately those of  Pinaceae 
and Cupressaceae.  Pollen from Cupressaceae appears first, in early February, whereas that 
of Pinaceae appears much later, in early April; for both taxa pollen is present in the air till 
June. On a daily basis, the concentration of pollen from Pinaceae peaks at 16:00-18:00; the 
peak of Cuppressaceae pollen is recorded a little later, at 18:00-20:00. Comparison of 
pollen patterns from Ioannina to those from Thessaloniki, where the aerobiological station 
with the longest operation in the country is located, shows close similarity for 
Cupressaceae, but delay for Pinaceae. There is no difference in pollen concentration 
between night and day for either of the taxa. 
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ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟΠΥΡΗΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 
ΠΑΡΑΓΟΥΝ Η2Ο2 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΡΑ ΩΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΟΡΙΟ,  

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΦΑΓΙΑ E. coli. 
 

Γεωργία Καραµολέγκου, Σωτήρης Τσάκας 
Εργαστήριο Βιολογίας - Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών  

 
Η κυτταροφαγία βακτηρίων από τα πολυµορφοπύρηνα κύτταρα του αίµατος του 
ανθρώπου επιτυγχάνεται µε την ενεργοποίηση διαφόρων σηµατοδοτικών µονοπατιών. Η 
σηµατοδότηση ξεκινάει µε την προσκόλληση των βακτηρίων στην πλασµατική µεµβράνη 
των κυττάρων και καταλήγει στον αποπολυµερισµό και επαναπολυµερισµό της ακτίνης, 
στο σηµείο επαφής, για τη δηµιουργία του φαγοσώµατος. Διάφορες µορφές δραστικού 
οξυγόνου, όπως το Η2Ο2, οι οποίες παράγονται παρουσία βακτηρίων, αναφέρεται ότι 
δρουν ως σηµατοδοτικά µόρια.  
Στην εργασία αυτή µελετήθηκε η παραγωγή και η συµµετοχή του Η2Ο2 στην 
κυτταροφαγία E.coli από τα ανθρώπινα πολυµορφοπύρηνα κύτταρα. Για το σκοπό αυτό, 
χρησιµοποιήθηκε το εξειδικευµένο φθορίζον µόριο, διυδροροδαµίνη (DHR) - η οποία 
οξειδώνεται από το Η2Ο2 - καθώς και φθορίζοντα βακτήρια E. coli. Πειράµατα 
κυτταροµετρίας ροής έδειξαν ότι τα πολυµορφοπύρηνα παράγουν Η2Ο2, παρουσία E. coli, 
ενώ παράλληλα δείχτηκε µε έµµεσο τρόπο, µε ανοσοαποτύπωση, η µετατόπιση της 
κυτταροπλασµατικής υποµονάδας p47 για την συγκρότηση µεµβρανικής NADPH 
οξειδάσης. To ένζυµο αυτό παράγει υπεροξεικά ιόντα τα οποία µετατρέπονται, στη 
συνέχεια, σε Η2Ο2 από τη δεσµουτάση SOD. Ο ενεργός ρόλος του Η2Ο2 στη ρύθµιση της 
κυτταροφαγίας, επιβεβαιώθηκε µε τη χρήση εξειδικευµένων αναστολέων για τα ένζυµα 
της σύνθεσής του, N-εθυλµαλειµίδιο (N-ethylmaleimide - NEM) για τη NADPH οξειδάση 
και διεθυλδιθειοκαρβαµικό (diethyldithiocarbamate - DDC) για την δεσµουτάση του 
υπεροξεικού ιόντος. Οι αναστολείς αυτοί µείωσαν και την παραγωγή του Η2Ο2 και την 
κυτταροφαγία βακτηρίων από τα πολυµορφοπύρηνα, σε καλλιέργεια αποµονωµένων 
λευκών αιµοσφαιρίων. Ανοσοαποτυπώµατα για τις ΜΑΡ κινάσες, p38 και ΕΡΚ1/2, από 
εκχύλισµα λευκών αιµοσφαιρίων, µετά από καλλιέργεια, παρουσία των παραπάνω 
αναστολέων, έδειξαν ότι κατά την κυτταροφαγία E. coli, η φωσφορυλίωση της ERK1/2 
µειώνεται όταν µειώνεται η παραγωγή Η2Ο2, ενώ της p38 δεν επηρεάζεται καθόλου.  
Είναι γνωστό ότι τα µόρια στόχοι του Η2Ο2 είναι διάφορες φωσφατάσες πρωτεϊνικών 
τυροσινών (PTPs) οι οποίες απενεργοποιούνται από αυτό. Από τα αποτελέσµατα µπορεί να 
υποτεθεί ότι το Η2Ο2 που παράγεται κατά την κυτταροφαγία, απενεργοποιεί τα ένζυµα 
αυτά, ώστε να ενισχυθεί η δράση κινασών και να ενισχυθεί µεταξύ άλλων και η 
φωσφορυλίωση της ERK1/2 ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της κυτταροφαγίας. Έτσι 
όταν ανασταλεί η παραγωγή του Η2Ο2 αυξάνεται η δράση των PTPs µε αποτέλεσµα την 
αποφωσφορυλίωση της pERK1/2, είτε άµεσα είτε έµµεσα, και τελικά να µειωθεί και η 
κυτταροφαγία. Για την επιβεβαίωση της υπόθεσης αυτής, οφείλουν να γίνουν επιπλέον 
πειράµατα, ώστε να µελετηθεί η επίδραση της αύξησης του Η2Ο2 στην κυτταροφαγία, σε 
παρόµοια πειράµατα. 

 

88

Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών 
Τρίκαλα 17-19 Μαϊου 2012



 

 

 

HUMAN POLYMORPHONUCLEAR BLOOD CELLS 
PRODUCE Η2Ο2 WHICH ACTS AS A SIGNALING MOLECULE,  

DURING E. coli PHAGOCYTOSIS. 
  

Georgia Karamolegkou, Sotiris Τsakas. 
Laboratory of Biology - Department of Biology, University of Patras, Greece  

 
Phagocytosis by human polymorphonuclear blood cells, is achieved by the activation of 
several signaling pathways. Signaling is initiated with the attachment of the bacteria on to 
the plasma membrane of the cells and is completed with the remodeling of actin on that 
sight, leading to the formation of the phagosome. Certain reactive oxygen species, such as 
Η2Ο2, which are produced in the presence of bacteria, have been referred to act as 
signaling molecules.  
In the present work, we investigated the production and participation of Η2Ο2 in the 
phagocytosis of E. coli by the human polymorphonuclear cells. For this purpose specific 
fluorescent probe dihydrorhodamine (DHR) - which is oxidised by H2O2 - as well as 
fluorescent E. coli were used. Flow cytometry analysis revealed the production of Η2Ο2 by 
polymorphonuclears, during phagocytosis of E. coli, while in parallel, it was indirectly 
shown with immunoblotting, the translocation of cytoplasmic p47 subunit for the assembly 
of the membrane NADPH oxidase. This enzyme produces superoxide ions which are then 
converted in H2O2 by superoxide dismutase (SOD). The active role of Η2Ο2, in the 
regulation of phagocytosis, was confirmed with the use of specific enzyme inhibitors of its 
synthesis, N-ethylmaleimide (NEM) for the NADPH oxidase and diethyldithiocarbamate 
(DDC) for superoxide dismutase. These inhibitors decreased E. coli phagocytosis by 
polymorphonuclear, in isolated white blood cells cultures, along with the decrease of Η2Ο2 
production. Immunoblot analysis of ΜΑΡ kinases p38 and ERK1/2, from crude extracts of 
cultured white blood cells, in the presence of the above inhibitors, showed that the 
phosphorylation of ERK1/2 was reduced when H2O2 was blocked. On the other hand, p38 
phosphorylation was not influenced at all.  
It is known that the target molecules of Η2Ο2 are a family of protein tyrosin phosphatases 
(PTPs) which are getting inactivate. From the above data, it may be assumed that Η2Ο2, 
which is produced by the polymorphonuclear blood cells, during phagocytosis, inactivates 
these enzymes, in order to promote the activity of kinases enhancing the phosphorylation 
of ERK1/2, among others, so that phagocytosis to be completed. Thus, when the H2O2 
production is inhibited, the activity of the PTPs increases, leading to the dephosphorylation 
of pERK1/2, either directly or indirectly, and to the observed decrease of bacterial uptake. 
To confirm this hypothesis, further analysis is necessary to be performed examining the 
influence of increased H2O2 in phagocytosis, in similar series of experiments. 
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΥΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΠΤΙΚΗ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Podarcis erhardii  

 
Καραµπότση Ν.1, Σαγώνας Κ.1, Παφίλης Π.2, Ε.Δ. Βαλάκος1  

1Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ,  
Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσσια, 157-84, Αθήνα 

2Τοµέας Ζωολογίας και Θαλάσσιας Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ,  
Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια, 157-84, Αθήνα 

 
Η αυτοτοµία της ουράς αποτελεί αντι-θηρευτικό µηχανισµό που χρησιµοποιείται ευρύτατα 
στις σαύρες. Η αναγέννησή όµως του κοµµένου τµήµατος απαιτεί µεγάλη ποσότητα 
ενέργειας. Κατά τη διαδικασία της επούλωσης η φυσιολογία του οργανισµού αλλάζει τόσο 
σε επίπεδο µεταβολισµού κυττάρου όσο και σε επίπεδο οργανισµού. Η πέψη µια από τις 
πλέον σηµαντικές λειτουργίες µέσω της οποίας παρέχεται ενέργεια στον οργανισµό, 
θεωρείται ότι διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην αναγέννηση. Η αποτελεσµατικότητά της, 
υπολογίζεται από τη πεπτική αποδοτικότητα, την ικανότητα του οργανισµού να 
εκµεταλλεύεται την ενέργεια της τροφής και εξαρτάται από την ενζυµική ενεργότητα αλλά 
και  το χρόνο διέλευσης (gut passage time, GPT) της τροφής. Στην παρούσα µελέτη 
θελήσαµε να προσδιορίσουµε τη σχέση αναγέννηση ουράς-πεπτική αποδοτικότητα. 
Υποθέσαµε ότι τα ζώα µε τη κοµµένη ουρά που βρίσκονται στη φάση της αναγέννησης θα 
εµφανίζουν µεγαλύτερη πεπτική αποδοτικότητα αλλά και αυξηµένο χρόνο διέλευσης 
τροφής. Για την µελέτη αυτή εργαστήκαµε µε το είδος Podarcis erhardii από το νησί της 
Νάξου που υπόκειται σε έντονη θήρευση. Σε πρώτο στάδιο έγινε µελέτη της πεπτικής 
αποδοτικότητας των πρωτεϊνών και του GPT της τροφής σε άτοµα µε άθικτη ουρά. Σε 
µετέπειτα φάση πραγµατοποιήθηκε αποκοπή της ουράς µετά από προσοµοίωση της 
θήρευσης που πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο. Τα πειράµατα της µελέτης της πεπτικής 
αποδοτικότητας επανελήφθησαν εκ νέου. Τα πρώτα αποτελέσµατα φαίνεται να 
επιβεβαιώνουν την αρχική µας υπόθεση. 
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ΤΗΕ EFFECT OF REGENERATION IN DIGESTIVE PERFORMARE ΙΝ ΤΗΕ 
SPECIES Podarcis erhardii  

 
Karambotsi N. 1, Sagonas K.1, Pafilis P.2, E.D. Valakos 1 

1 Section of Animal and Human Physiology, Dept. of Biology, NKUA, 
Panepistimioupolis, Ilissia 157-84, Athens 

2 Section of Zoology and Marine Biology, Dept. of Biology, NKUA, 
Panepistimioupolis, Ilissia 157-84, Athens 

  
The caudal autotomy is an anti-predator mechanism widely used in lizards. However, tail's 
regeneration requires a large quantity of energy. During the healing process, body's 
physiology alters both in cell metabolism and organizational level since it requires high 
amount of energy. Digestion is considered to be one of the main animals' functions and it is 
responsible for food degradation, providing organisms with energy that plays a major role 
on tail regeneration. Digestive performance is estimated by the digestive efficiency, which 
is the organism's ability  to use  food energy and it  depends  on the gut passage  time 
(GPT) and the activity of specific digestive enzymes. In this study we tried to detect the 
relation (if any) between tail regeneration and digestive performare. We assumed that 
individuals with autotomized tail would have higher digestive performance and GPT. For 
this  purpose we  studied  a lizard species, Podarcis erhardii, from the island of Naxos, 
which is subjected to high predation pressure. Firstly we examined the digestive 
performance of proteins and the GPT of individuals with intact tail. In the following step 
tail autotomy occurred following a predation simulation experiment in the lab and both 
digestive efficiency and GPT were measured again. First results support our initial 
hypothesis since GPT and digestive performance were increased after the autotomy process 
meaning that animals increase their digestive efficiency to preserve energy for the 
regeneration process. 
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΧΘΥΠΑΝΙΔΑΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

 
Παρασκευή Κ. Καραχλέ1, Όλγα Πετρίκη1, Γεώργιος Ζαλίδης2 

1 Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ 
2 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Εδαφολογίας, Τοµέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και 

Γεωργικής Μηχανικής, Τµήµα Γεωπονίας, ΑΠΘ 
 

Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Νερά (2000/60/ΕΚ), η διερεύνηση της 
ιχθυοπανίδας, ως προς τη σύνθεση και την αφθονία της, στα µεταβατικά ύδατα αποτελεί 
παράγοντα για το χαρακτηρισµό της ποιότητάς τους. Στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζονται (α) η σύνθεση και η αφθονία της ιχθυοπανίδας σε δύο περιοχές 
µεταβατικών υδάτων στις δυτικές ακτές του Θερµαϊκου Κόλπου, και (β) οι σχέσεις 
βάρους-µήκους για τα πιο άφθονα είδη. Η σύνθεση και η αφθονία της ιχθυοπανίδας, σε 
συνδυσµό µε άλλες φυσικοχηµικές και βιολογικές πληροφορίες, είναι σηµαντικές για την 
εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας των µεταβατικών συστηµάτων. 
Οι δειγµατοληψίες πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση γρίπου (άνοιγµα µατιού στο σάκο: 2 
mm από κόµπο σε κόµπο, µήκος: 10 m και ύψος 1 m, έκταση σύρσης: 150 m2), τον Ιούνιο 
2011, σε δύο περιοχές του δυτικού τµήµατος του Θερµαϊκού Κόλπου: στις εκβολές του 
ποταµού Γαλλικού, και του ποταµού Αλιάκµονα. Τα ψάρια που συλλέχθηκαν 
συντηρήθηκαν σε διάλυµα φορµόλης 10%, και στο εργαστήριο προσδιορίστηκαν σε 
επίπεδο είδους. Καταγράφηκαν οι µετρήσεις του ολικού µήκους σώµατος (TL, ±0,1 mm), 
καθώς και του µικτού βάρους (W, ±0,1 g) για κάθε άτοµο χωριστά. Με βάση τις µετρήσεις 
αυτές εκτιµήθηκαν η απολύτη και σχετική αφθονία (Ν και Ν%, αντίστοιχα), καθώς και η 
συνολική (W) και η σχετική βιοµάζα (W%). Επιπρόσθετα, διερευνήθηκαν οι σχέσεις 
βάρους-µήκους, για τα πιο άφθονα είδη, µε τη µέθοδο της παλινδρόµησης. Τέλος, οι 
συγκρίσεις ανάµεσα στις τιµές του συντελεστή b για το ίδιο είδος ανάµεσα στους σταθµούς 
έγιναν µε την ανάλυση συµµεταβλητότητας (Analysis of Covariance: ANCOVA). 
Συνολικά, συλλέχθηκαν 990 άτοµα, που ανήκαν σε 7 είδη, µε τα είδη Atherina boyeri και 
Knipowitschia caucasica να είναι κοινά και για τους δύο σταθµούς. Στο Γαλλικό ποταµό 
αναγνωρίστηκαν τέσσερα διαφορετικά είδη, µε αριθµούς ατόµων που κυµαινόταν από ένα 
(για το είδος Gambusia holbrooki) έως 477 (για το είδος K. caucasica). Το είδος K. 
caucasica επικράτησε τόσο αριθµητικά (Ν%=91,38), όσο και κατά βάρος (W%=64,75), 
ακολουθούµενο από το A. boyeri (Ν%=4,60 και W%=34,19). Αντίστοιχα, στον Αλιάκµονα 
ποταµό συλλέχθηκαν πέντε διαφορετικά είδη, ενώ οι αριθµοί των ατόµων κυµάνθηκαν από 
ένα (για το είδος Vimba melanops) έως 287 (για το είδος A. boyeri). Σε ό,τι αφορά την 
ποσοστιαία αφθονία και βιοµάζα, επικράτησαν τα είδη A. boyeri (Ν%=61,32) και Squalius 
vardarensis (W%=60,66), αντίστοιχα. 
Οι σχέσεις βάρους-µήκους εκτιµήθηκαν για τα είδη A. boyeri και S. vardarensis από τον 
Αλιάκµονα, και το είδος K. caucasica και από τους δύο σταθµούς. Θετικά αλλοµετρική 
(δηλαδή b>3) ήταν η σχέση για τα είδη A. boyeri και K. caucasica, ενώ αρνητικά 
αλλοµετρική (δηλαδή b<3) για το S. vardarensis. Τέλος, για το είδος K. caucasica βρέθηκε 
ότι η σχέση βάρους-µήκους διέφερε στους δύο σταθµούς (ANCOVA: p<0,001, F-ratio: 
1930,32). 
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COMPOSITION OF THE TRANSITIONAL WATERS ICHTHYOFAUNA IN THE 
AREA OF THERMAIKOS GULF, N AEGEAN SEA, GREECE 

 
Paraskevi K. Karachle1, Olga Petriki1, George Zalidis2 

1 Laboratory of Ichthyology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University of 
Thessaloniki, Greece 

2 Laboratory of Applied Soil Science, Department of Hydraulics, Soil Science and Agricultural 
Engineering, School of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, Greece 

 
According to the EU Water Framework Directive (2000/60/EC), the investigation of the 
fish fauna concerning fish species composition and abundance in transitional waters can be 
used for the estimation of ecological quality. here, we present (a) transitional waters fish 
fauna composition and species abundance in two areas of the west coasts of Thermaikos 
Gulf (N Aegean Sea, Greece), and (b) weight-length relationships for the most abundant 
species. The composition and abundance of fish fauna combined with other physiochemical 
and biological data, are important for the evaluation of the ecological status of transitional 
water systems. 
Samplings were conducted using a bag-seine (cod-end mesh size: 2 mm knot-to-knot, 
length: 10 m and height 1 m, swept area: 150 m2) in June 2011, in two sites of the west part 
of Thermaikos Gulf: in the transitional water area of Gallikos and Aliakmon rivers. Fishes 
collected were preserved in formalin solution 10%, and identified to species level. The total 
length (TL, ±0.1 mm) and weight (W, ±0.1 g) of each individual were recorded. Based on 
these measurements, absolute and relative abundance (Ν and Ν%, respectively), and total 
(W) and relative biomass (W%) were estimated. Additionally, weight-length relationships 
were estimated for the most abundant species, using regression analysis. Finally, 
comparisons of b-coefficient of the weight-length relationship for the same species between 
stations were conducted using Analysis of Covariance (ANCOVA). 
Overall, 990 individuals were collected, belonging to 7 species, with Atherina boyeri and 
Knipowitschia caucasica being common in both stations. In Gallikos river, four species 
were identified. The number of individuals ranged from one (for Gambusia holbrooki) to 
477 (for K. caucasica). K. caucasica dominated both in numbers (Ν%=91.38) and biomass 
(W%=64.75), followed by A. boyeri (Ν%=4.60 and W%=34.19). Accordingly, in Aliakmon 
river five different species were collected, whereas the numbers of individuals ranged from 
one (for Vimba melanops) to 287 (for A. boyeri). A. boyeri dominated numerically 
(Ν%=61.32) and Squalius vardarensis in terms of biomass (W%=60.66). 
Weight-length relationships were estimated for A. boyeri and S. vardarensis in Aliakmon 
river, and for K. caucasica in both sampling stations. Positive allometry (i.e. b>3) was 
observed in the cases of A. boyeri and K. caucasica, whereas negative allometry (i.e. b<3) 
for S. vardarensis. Finally, the weight-length relationships for K. caucasica differed 
between the two stations (ANCOVA: p<0.001, F-ratio: 1930.32). 
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Η ΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΞΑΝΘΙΝΗΣ XANQ ΤΗΣ E. COLI 

 
Α. Καρενά, Α. Τατσάκη, και Ε. Φριλίγγος 

Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Ιατρική Σχολή 
 

Οι µεταφορείς πουρινών της οικογένειας NAT/NCS2 έχουν ευρεία διάδοση και υψηλό 
βαθµό εξελικτικής συντήρησης. Για τη µελέτη των σχέσεων δοµής-λειτουργίας στην 
οικογένεια αυτή, χρησιµοποιούµε ως πρότυπο µελέτης τον µεταφορέα ξανθίνης XanQ της 
E. coli που έχει αναλυθεί διεξοδικά µε in vitro µεταλλαξιγένεση. Στην παρούσα εργασία, 
εφαρµόσαµε µεταλλαξιγένεση κυστεϊνικής στόχευσης σε µια σειρά συντηρηµένων µοτίβων 
αλληλουχίας του µεταφορέα XanQ καθώς και λεπτοµερή φυλογενετική ανάλυση των 189 
συγγενέστερων οµολόγων τα οποία εµφανίζουν ταυτότητα καταλοίπων >32% µε τον XanQ 
και είναι πιθανοί µεταφορείς ουρικού και/ή ξανθίνης. Στόχος µας ήταν να καταγραφούν οι 
σηµαντικές θέσεις αµινοξέων του µεταφορέα XanQ σε συνάρτηση µε το βαθµό εξελικτικής 
τους συντήρησης µεταξύ των οµόλογων µεταφορέων πουρινών της οικογένειας 
NAT/NCS2. Η πληροφορία αυτή, στη συνέχεια, χρησιµοποιήθηκε για να αναπτυχθεί ένα 
εµπεριστατωµένο µοντέλο δοµικής οργάνωσης των 14 διαµεµβρανικών τµηµάτων του 
µεταφορέα λαµβάνοντας υπόψη ως πιθανώς σηµαντικές για αλληλεπίδραση µε άλλα 
τµήµατα του µορίου ή µε το υδρόφιλο κέντρο δέσµευσης (α) θέσεις όπου συντηρούνται 
µικρές ή πολικές οµάδες αµινοξέων (G, A, S), (β) θέσεις όπου συντηρούνται ισχυρώς 
πολικά (Q, N) ή πιθανώς φορτισµένα αµινοξέα (E, D, H, K, R), (γ) θέσεις όπου 
εντοπίζονται αµινοξέα που επιδέχονται περιορισµένο εύρος αντικαταστάσεων ή είναι 
ευαίσθητα σε αλκυλίωση από Ν-αιθυλοµηλεϊµίδιο (ΝΕΜ) ή από το υδρόφιλο 
αντιδραστήριο MTSES, και ως περιοχές επαφής µε το λιπιδικό µικροπεριβάλλον της 
µεµβράνης (α) θέσεις όπου συντηρείται µια υδρόφοβη και ογκώδης πλευρική οµάδα (L, I, 
V), (β) θέσεις όπου υπάρχει µεγάλη ετερογένεια πλευρικών οµάδων αν και απαντώνται 
συνήθως υδρόφοβα αµινοξέα και επίσης (γ) θέσεις µε υδρόφοβο χαρακτήρα που 
επιδέχονται µεγάλο εύρος αντικαταστάσεων σε άλλα αµινοξέα. Πρόσφατα, παρουσιάσθηκε 
η πρώτη αναλυτική κρυσταλλογραφική δοµή για έναν οµόλογο µεταφορέα από την 
οικογένεια NAT/NCS2, τον µεταφορέα ουρακίλης UraA. Η επανεξέταση των δεδοµένων 
µας υπό το πρίσµα της οµόλογης αυτής δοµής µας οδηγεί σε ένα αναθεωρηµένο µοντέλο 
δοµικής οργάνωσης των σηµαντικών και συντηρηµένων θέσεων καταλοίπων για τον 
µεταφορέα XanQ. Το µοντέλο αυτό αποτελεί βάση εργασίας για περαιτέρω σχεδιασµό 
συνδυαστικής µεταλλαξιγένεσης κυστεϊνών που θα χρησιµοποιηθούν σε πειράµατα 
διασύνδεσης (Cys-Cys cross linking) µε στόχο την κατανόηση της δοµικής συσχέτισης των 
θέσεων αυτών και των αλλαγών διαµόρφωσης που υφίστανται κατά τον µηχανισµό 
λειτουργίας. 
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THE THREE-DIMENSIONAL ARRANGEMENT OF IMPORTANT AND 
CONSERVED RESIDUES IN THE XANTHINE TRANSPORTER XANQ OF E. 

COLI 
 

E. Karena, Ε. Tatsaki, and S. Frillingos 
Laboratory of Biological Chemistry, University of Ioannina Medical School  

 
Purine transporters of the NAT/NCS2 family are widespread and highly conserved in 
evolution. To study structure-function relationships in this family, we use as a study model 
the xanthine transporter XanQ of E. coli which has been thoroughly examined with in vitro 
mutagenesis. In the current work, we applied Cys-scanning mutagenesis in a series of 
conserved sequence motifs of XanQ in conjunction with phylogenetic analysis of the 189 
closest XanQ homologs (identity > 32%) predicted as putative transporters of xanthine 
and/or uric acid. Our aim was to correlate important amino acid positions with the degree of 
their evolutionary conservation among the homologous purine transporters of NAT/NCS2 
family. This information was used to develop a data-enriched packing model of the 14 
transmembrane segments of XanQ. Amino acid positions that (a) conserve small or polar 
side chains (G, A, S), (b) conserve highly polar (Q, N) or putatively charged side chains (E, 
D, H, K, R), or (c) allow limited side chain replacements or are sensitive to site-directed 
alkylation by Ν-ethylmaleimide (ΝΕΜ) and/or the membrane-impermeable hydrophilic 
reagent MTSES are considered as important for interactions with other parts of the 
molecule or with the substrate binding site. Amino acid positions that (a) conserve a 
hydrophobic and bulky group (L, I, V), (b) harbor hydrophobic amino acids and display 
heterogeneity in the side chains encountered, (c) are hydrophobic and insensitive to 
replacement with a range of different side chains are considered as sides of contact with the 
lipid microenvironment. Recently, the first x-structure of a member of the NAT/NCS2 
family was described, namely the one of the uracil-transporting homolog UraA. Re-
evaluation of our data in the light of the UraA structure and homology modeling leads to a 
revised structural model for the arrangement of important and conserved residues in the 
xanthine transporter XanQ. This new model serves as a basis for further combinatorial 
mutagenesis designs to be used in Cys-Cys cross linking experiments, to understand the 
conformational relevance and dynamics of these pairs of positions during the mechanism of 
transport. 
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ΕΠΑΓΩΜΕΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ mCOUP-TF ΙΙ 
ΚΑΙ PlCOUP-TF ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

ΜΥΟΣ. 
 

Αγγελική-Φαίδρα Καρπαθάκη, Λορέντσα-Ιολάντα Τσανσίζη και Κωνσταντίνος Ν. Φλυτζάνης 
Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 

 
 

Ο µεταγραφικός παράγοντας COUP-TF είναι ένας ορφανός υποδοχέας στεροειδών 
και θυροειδών ορµονών, ο οποίος είναι πολύ σηµαντικός κατά την ανάπτυξη, καθώς 
συµµετέχει στη νευρογένεση, στην οργανογένεση και στην αγγειογένεση. Ο mCOUP-TFΙΙ 
παίζει ρόλο στην αγγειογένεση και στην ανάπτυξη της καρδιάς, καθώς και στη διατήρηση 
των πρόδροµων καρδιακών κυττάρων σε µη διαφοροποιηµένη κατάσταση. Πιο 
συγκεκριµένα, ο mCOUP-TFΙΙ αφ’ ενός, αναστέλλει τη µυογένεση επιδρώντας 
κατασταλτικά στη myogenin και τη MyoD και αφ’ ετέρου, καταστέλλει µεταγραφικούς 
παράγοντες πλειοδυναµίας, όπως είναι ο Oct3/4 (octamer transcription factor) και ο SCF 
(Stem Cell Factor). 

Μέσω εναλλακτικού µατίσµατος στο πρώιµο µετάγραφο του PlCOUP-TF 
προκύπτουν δύο ισοµορφές του υποδοχέα, που διαφέρουν ως προς ένα εξώνιο 21 
αµινοξέων στην περιοχή πρόσδεσης στο DNA. Ως αποτέλεσµα, η µεγάλη ισοµορφή δεν 
έχει ικανότητα πρόσδεσης στο DNA, ενώ η µικρή ισοµορφή είναι λειτουργικός 
µεταγραφικός παράγοντας και δρα ως οµοδιµερές. Τα ετεροδιµερή των δυο ισοµορφών 
επίσης δεν έχουν ικανότητα πρόσδεσης στο DNA. Επιπλέον, έχουν δηµιουργηθεί 
µεταλλάγµατα της µεγάλης ισοµορφής που δεσµεύουν µε µεγαλύτερη συγγένεια τη µικρή 
ισοµορφή. Με αυτόν τον τρόπο, η µεγάλη ισοµορφή και τα µεταλλάγµατά της πιθανόν να 
ρυθµίζουν την ποσότητα του λειτουργικού µεταγραφικού παράγοντα, δρώντας ως 
επικρατείς κατασταλτικές πρωτεΐνες. Σύµφωνα µε βιβλιογραφικά δεδοµένα, ο hCOUP-TFI 
έχει ικανότητα ετεροδιµερισµού µε την οµόλογη πρωτεΐνη του αχινού, χάρις στην υψηλή 
οµολογία των επιφανειών διµερισµού των δύο υποδοχέων. Συνεπώς, υποθέτουµε ότι θα 
υπάρχει ικανότητα διµερισµού µεταξύ του mCOUP-TFII και των µεγάλων ισοµορφών του 
PlCOUP-TF. Εάν όντως ευσταθεί αυτή η υπόθεση, τότε η επαγώµενη έκφραση της 
µεγάλης ισοµορφής και των µεταλλαγµάτων της σε πρόδροµα καρδιοµυοκύτταρα 
αναµένεται να τα οδηγήσει σε διαφοροποίηση, καθώς θα επιτευχθεί η καταστολή του 
ενδογενούς  mCOUP-TFII, ενώ η υπερέκφραση του mCOUP-TFII αναµένεται να 
συντελέσει στη διατήρηση της αδιαφοροποίητης κατάστασης των προγονικών καρδιακών 
κυττάρων. 
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INDUCIBLE EXPRESSION OF mCOUP-TF ΙΙ AND PlCOUP-TF 
TRANSCRIPTION FACTORS AS WELL AS PlCOUP-TF MUTANTS IN 

CULTURES OF MOUSE CARDIAC PRECURSOR CELLS. 
 

Angelica-Phaedra Karpathaki, Lorenza-Iolanda Tsansizi and Constantine N. Flytzanis 
Department of Biology, University of Patras 

 
The transcription factor COUP-TF is an orphan steroid-thyroid hormone receptor, 

which is very important during development, as it participates in neurogenesis, 
organogenesis and angiogenesis. mCOUP-TFΙΙ plays a significant role in angiogenesis, 
development of the heart and maintenance of cardiac precursor cells (CPCs) in an 
undifferentiated state. Specifically, mCOUP-TFΙΙ inhibits myogenesis by supressing 
myogenin and MyoD and suppresses transcription factors of pluripotency, such as Oct3/4 
(octamer transcription factor) and SCF (Stem Cell Factor). 

Alternative splicing of the sea urchin PlCOUP-TF primary transcript results in two 
isoforms, which differ by a 21 aa insertion in the DNA binding domain. As a result, the 
small isoform is a functional transcription factor that acts as a homodimer, while the large 
isoform has no DNA binding activity. Heterodimers of the two isoforms cannot bind DNA, 
as well. Moreover, mutants of the large isoform form dimers with the small isoform with a 
higher affinity. In this way, the large isoform and its mutants could regulate quantitatively 
the functional transcription factor, acting as dominant negative proteins. According to 
published data, hCOUP-TFI is able of heterodimerizing with the homologous protein of sea 
urchin, due to high homology between the dimerization surfaces of the two receptors. 
Consequently, we assume that mCOUP-TFII would have the ability to dimerize with the 
large isoforms of PlCOUP-TF. If this hypothesis is correct, then the inducible expression of 
the large isoform and its mutants in CPCs is expected to lead the cells to differentiation, as 
endogenous mCOUP-TFII will be suppressed, while overexpression of mCOUP-TFII is 
expected to contribute to maintenance of CPCs in an undifferentiated state. 
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ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Βασιλική Κατή 

Τµήµα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σεφέρη 2, 30100 
Αγρίνιο 

 

Πώς δύναται να µετρηθεί η εκπληκτική ποικιλία της ζωής; Πώς η δοµή των βιοκοινοτήτων 
και τα πρότυπα κατανοµής των οργανισµών ρυθµίζονται από τους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες και την ανθρώπινη δραστηριότητα; Και εν τέλει πώς η  έρευνα στο εργαστήριο 
της φύσης µας οδηγεί σε διαχειριστικά συµπεράσµατα και ξεκάθαρες λύσεις για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας; Είναι τα διαχειριστικά µέτρα που εφαρµόζονται εξίσου 
ωφέλιµα για όλους τους οργανισµούς; Ή µπορεί ότι είναι καλό για µια βιοκοινότητα να 
είναι βλαπτικό για µια άλλη; Αυτά και άλλα εξίσου ενδιαφέροντα ερωτήµατα θα τεθούν 
στην εισαγωγική διάλεξη, χρησιµοποιώντας παραδείγµατα έρευνας πεδίου επί των 
ορχιδεών, εντόµων, αµφιβίων, ερπετών, πουλιών, και µεγάλων θηλαστικών της Ελληνικής 
φύσης, µε έµφαση στα ορεινά οικοσυστήµατα. Στη συνέχεια, πιο σύνθετα ερωτήµατα θα 
απαντηθούν επί των µηχανισµών που δηµιουργούν τη βιοποικιλότητα, ενσωµατώνοντας 
στοιχεία µοντελοποίησης και οικολογίας τοπίου. Η διάλεξη  θα κλείσει µε µια διείσδυση 
στο χώρο της περιβαλλοντικής πολιτικής, παρουσιάζοντας case studies καλών και κακών 
πολιτικών σε εθνικό επίπεδο, αλλά και αγγίζοντας καίρια θέµατα όπως η ανυπαρξία 
θηραµατοπονικής διαχείρισης στην Ελλάδα, ή η αµφίβολη αποτελεσµατικότητα του 
δικτύου Φύση 2000 στην Ευρώπη.  
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BIODIVERSITY CONSERVATION IN PRACTICE: FROM RESEARCH TO 
POLICY 

Vassiliki Kati 

Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Ioannina, 2 Seferi 
str, 30100 Agrinio 

 

How is possible to measure the astonishing variety of life? How the structure of ecological 
communities and the diversity patterns of organisms are regulated by environmental and 
anthropogenic factors? How the field research in the lab of nature can lead us to 
management conclusions and clear answers for biodiversity conservation? Are the 
management measures applied equally beneficial for all organisms? Or what is good for 
one ecological community can be bad for another? These and other equally interesting 
issues are going to be tackled in the plenary lecture, considering several examples field 
research on orchids, insects, amphibians, reptiles, birds and big mammals of Greece, 
focusing on mountainous ecosystems. We are going then to proceed to more complex 
questions regarding the generating mechanisms of biological diversity, integrating elements 
of modeling and landscape ecology. The plenary lecture will come to an end with the 
initiation of environmental policy field, presenting case studies of good and bad policy 
examples at national scale, but also touching hot issues such as the gap of wildlife 
management in Greece or the debatable efficiency of Natura 2000 management in Europe.  
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Pb, Zn, Cu, Cd) ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΣΦΑΙΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗ 
ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΣΕ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΒΑ 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
 

Ευστράτιος Κελεπερτζής1, Ευστράτιος Βαλάκος2, Αριάδνη Αργυράκη1 
1Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος,  Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, 157 84 

2 Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, 157 84  
 
Στην ευρύτερη µεταλλευτική περιοχή του Στρατωνίου (ΒΑ Χαλκιδική), η χηµική 
αποσάθρωση των µεταλλικών ορυκτών που περιέχονται στις µεταλλοφόρες αποθέσεις έχει 
ως αποτέλεσµα την απελευθέρωση, κινητοποίηση και διασπορά των στοιχείων Pb, Zn, Cu 
και Cd στο επιφανειακό περιβάλλον, και συγκεκριµένα στα επιφανειακά νερά και στα 
ιζήµατα ρεµάτων. Στο υδάτινο οικοσύστηµα της περιοχής αυτής, οι γυρίνοι (προνύµφες 
των βάτραχων) αποτελούν χαρακτηριστικούς αντιπρόσωπους οργανισµών που διαβιούν 
στα ρέµατα, ενώ συγχρόνως διακρίνονται για την ικανότητά τους να συσσωρεύουν στον 
ιστό τους βαρέα µέταλλα.  
Στα πλαίσια της διερεύνησης των µηχανισµών µεταφοράς µετάλλων από αβιοτικούς σε 
βιοτικούς παράγοντες σε οικοσυστήµατα γλυκού νερού, πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία 
επιφανειακών νερών, ενεργών ιζηµάτων ρεµάτων και γυρίνων (είδος Pelophylax 
kurtmuelleri) από συγκεκριµένες θέσεις της λεκάνης απορροής του Ασπρόλακκα. Στις 
θέσεις αυτές συγκαταλέγονται τόσο ρέµατα που απορρέουν µεταλλοφόρες περιοχές 
ανεπηρέαστες από ανθρώπινες δραστηριότητες, όσο και ρέµατα τα οποία συνδέονται µε 
παρελθούσες και τωρινές µεταλλευτικές δραστηριότητες. Ακολούθησε ο προσδιορισµός 
των συγκεντρώσεων Pb, Zn, Cu και Cd σε καθένα από τα µέσα δειγµατοληψίας. Τα 
αποτελέσµατα ανέδειξαν καταρχήν τη συσσώρευση ανώµαλα υψηλών περιεκτικοτήτων 
των στοιχείων αυτών στον ιστό ολόκληρου του σώµατος των ζώων. Διαπιστώθηκε ότι οι 
συγκεντρώσεις των µετάλλων στους γυρίνους αυξάνονται ανάλογα µε τα επίπεδα των 
αντίστοιχων συγκεντρώσεων στα ιζήµατα όπου οι οργανισµοί αυτοί αναπτύσσονται και 
τρέφονται. Οι συντελεστές βιοσυσσώρευσης (λόγοι των συγκεντρώσεων στους γυρίνους 
προς τις συγκεντρώσεις στα ιζήµατα) φανέρωσαν την εκλεκτικότερη συσσώρευση για τα 
στοιχεία Cd και Zn. Οι υψηλότεροι λόγοι για τα στοιχεία Pb και Zn προσδιορίστηκαν για 
τους οργανισµούς που διαβιούν στο ρέµα που απορρέει τις περιοχές εκµετάλλευσης 
θειούχων κοιτασµάτων (Κοκκινόλακκας). Για την περίπτωση του Pb και λαµβάνοντας 
υπόψη τις παρόµοιες συγκεντρώσεις που µετρήθηκαν στα δείγµατα νερού για το σύνολο 
των θέσεων, το γεγονός αυτό αποδίδεται στην στενή σύνδεση αυτού του µετάλλου µε 
αιωρούµενα και κολλοειδή σωµατίδια (κυρίως του τρισθενούς σιδήρου) µέσω φαινοµένων 
προσρόφησης. Τα σωµατίδια αυτά αποτελούν µια σηµαντική οδός µεταφοράς Pb για το 
ρέµα αυτό. Όσον αφορά το ψευδάργυρο, η βιολογική µεγέθυνση οφείλεται στις ιδιαίτερα 
υψηλές εν διαλύσει συγκεντρώσεις του στοιχείου αυτού που προσδιορίστηκαν στα 
επιφανειακά δείγµατα νερού από το συγκεκριµένο ρέµα. Συµπερασµατικά, τα επίπεδα των 
συγκεντρώσεων των µετάλλων στα ιζήµατα ρεµάτων αλλά και το µεταλλικό φορτίο που 
βρίσκεται εν διαλύσει και αιωρούµενο στο νερό καθορίζουν τη µεταφορά δυνητικά 
τοξικών στοιχείων από τη γεώσφαιρα προς τους γυρίνους, από όπου µπορούν να γίνουν 
διαθέσιµα για οργανισµούς που βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας.            
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TRANSFER OF METALS (Pb, Zn, Cu, Cd) FROM THE GEOSPHERE TO THE 
BIOSPHERE WITHIN FRESHWATER ECOSYSTEMS OF NE CHALKIDIKI   

 
Efstratios Kelepertzis1, Efstratios Valakos2, Ariadne Argyraki1 

1Department of Geology and Geoenvironment, University of Athens, Panepistimioupolis, 157 84 
2Department of Biology, University of Athens, Panepistimioupolis, 157 84  

 
In the wider mining area of Stratoni (NE Chalkidiki), the chemical weathering of the 
minerals involved in the metal rich geological deposits has resulted to the release, mobility 
and dispersion of Pb, Zn, Cu and Cd into the surface environment, and particularly into the 
surrounding surface waters and stream sediments. Within the aquatic ecosystem of this 
area, tadpoles (larval amphibians) constitute good representatives of organisms that inhabit 
the streams, with a well-known capacity to concentrate heavy metals in their tissue. 
With the aim to investigate the transport mechanisms of metals from abiotic to biotic 
components within freshwater ecosystems, surface waters, active stream sediments and 
tadpole species (Pelophylax kurtmuelleri) were collected from specific sites of Asprolakkas 
drainage basin. The selection of sampling locations was such as to include sites on unmined 
mineralized terrain, sites with past low-scale mining and sites with current intense mining. 
The geochemical – biological samples were analyzed for their Pb, Zn, Cu and Cd content. 
The results showed that tadpoles accumulated anomalous high metal concentrations in their 
whole body tissues. The levels of metals in tadpoles were found to be positively correlated 
with their respective levels in the sediments where they develop and breed. The calculated 
bioconcentration factors, defined as the ratio between the metal concentration in tissue of 
tadpoles and the metal amount in the sediment, revealed the selective assimilation of Zn 
and Cd. The highest bioconcentration factors for Pb and Zn were observed for organisms 
inhabiting the stream that drains the currently mined areas (Kokkinolakkas). In the case of 
Pb and considering the similar concentrations determined in all the surface water samples, 
the extremely high concentrations measured in tadpole tissues are attributed to its 
propensity to extensively accumulate in suspended and colloidal particles of ferric oxides 
via adsorption properties. These particles represent a significant transportation pathway for 
Pb in this specific stream. Regarding Zn, the biological magnification is ascribed to the 
significantly higher dissolved concentrations determined in Kokkinolakkas stream water in 
relation to the aqueous Zn content from the other sites. Conclusively, the levels of heavy 
metals in stream sediments as well as the metal water forms, i.e. the metal ions that are in 
solution and the metallic load occurred in suspended and colloidal particles, determine the 
transfer of metals from the geosphere to tadpoles, from where they can be available to 
higher trophic level organisms.     
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΙΤΙΣΗΣ ΣE ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΛΑΒΡΑΚΙΟΥ (Dicentrarchus labrax) 

 
1Κεντεποζίδου Ε., 1Φειδάντσης Κ., 2Xατζηφώτης Σ. & 1Αντωνοπούλου Ε  

1Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Α.Π.Θ. ,54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα  
2Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 71003 Ηράκλειο Κρήτης 

 
Τα ψάρια, τόσο τα εκτρεφόµενα, όσο και αυτά των άγριων πληθυσµών συχνά υπόκεινται 
σε περιόδους ασιτίας. Οι λόγοι είναι συνήθως η εφαρµογή στρατηγικών για την 
αντιµετώπιση της συσσώρευσης λίπους στην πρώτη περίπτωση, ενώ στη δεύτερη, διάφορα 
φυσικά αίτια που συµβάλλουν σε µειωµένη πρόσληψη τροφής. Ελάχιστη διαθέσιµη 
πληροφορία υπάρχει για τις συνέπειες της ασιτίας στο µεταβολισµό των ψαριών και ειδικά 
στους αντιοξειδωτικούς µηχανισµούς. Σηµαντικά ένζυµα που συµµετέχουν σε 
αντιοξειδωτικούς µηχανισµούς είναι η δισµουτάση της υπεροξειδάσης (SOD), η 
υπεροξειδάση της γλουταθειόνης (GPx) και η καταλάση (CAT). Στη συγκεκριµένη εργασία 
µελετήθηκε η πιθανή πρόκληση οξειδωτικού στρες στα ψάρια, ως συνέπεια της ασιτίας. 
Συγκεκριµένα, εξετάστηκε η επίδραση διαφορετικών πρωτοκόλλων ασιτίας και 
ασιτίας/επανασίτισης (1 µήνας τροφή/ 3 µήνες ασιτία - 1Τ/3Ν και 2 µήνες ασιτία/ 2 µήνες 
τροφή - 2Ν/2Τ), στη δραστικότητα των προαναφερόµενων ενζύµων στο ήπαρ, το λευκό και 
ερυθρό µυ  του λαβρακίου (Dicentrarchus labrax). Η ενζυµική δραστικότητα 
προσδιορίστηκε φασµατοφωτοµετρικά. Στο ήπαρ δεν παρατηρήθηκε καµία µεταβολή στις 
δραστικότητες των ενζύµων που µελετήθηκαν σε καµία από τις διατροφικές καταστάσεις. 
Στον ερυθρό µυ παρατηρήθηκε σηµαντική µείωση της δραστικότητας της SOD τόσο κατά 
τη διάρκεια της ασιτίας, όσο και κατά την ασιτία/επανασίτιση, ενώ η δραστικότητα των 
GPx και CAT φάνηκε να παραµένει σταθερή σε όλες τις καταστάσεις. Στο λευκό µυ,  σε 
σύγκριση µε τους υπολοίπους εξεταζόµενους ιστούς, παρατηρήθηκαν στατιστικά 
σηµαντικές µεταβολές στη δραστικότητα και των τριών ενζύµων µεταξύ των πειραµατικών 
καταστάσεων. Συγκεκριµένα, η SOD παρουσίασε σηµαντικά µειωµένη δραστικότητα µόνο 
στα άτοµα της κατάστασης 1T/3Ν και καµία µεταβολή κατά την 2T/2Ν, ενώ στην CAT 
παρατηρήθηκε αντίθετο πρότυπο δραστικότητας, µε µειωµένα επίπεδα στην κατάσταση 
2Ν/2Τ σε σχέση µε τους µάρτυρες, και σταθερά επίπεδα στην κατάσταση 1Τ/3N. Όσον 
αφορά τη δραστικότητα της GPx, δεν παρουσίασε κάποια µεταβολή κατά τη διάρκεια της 
ασιτίας, αλλά φάνηκε να µειώνεται σηµαντικά κατά την ασιτία/επανασίτιση. 
Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα της εργασίας δηλώνουν ότι η χαµηλή δραστικότητα 
των αντιοξειδωτικών ενζύµων  στους σκελετικούς µυς, κάτω από µακροχρόνιες 
καταστάσεις ασιτίας και ασιτίας/επανασίτισης, πιθανόν να οφείλεται στη µειωµένη 
πρωτεϊνοσύνθεση λόγω ελαττωµένης πρόσληψης τροφής. Τα παραπάνω δεδοµένα µπορούν 
να συµβάλλουν στην κατανόηση της λειτουργίας των αντιοξειδωτικών µηχανισµών του 
συγκεκριµένου είδους, σε συνθήκες ασιτίας.  
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EFFECT OF STARVATION AND RE-FEEDING ON ANTIOXIDANT 
MECHANISMS OF SEA BASS (Dicentrarchus labrax) 

 
1Kentepozidou E., 1Feidantsis K.,  2Chatzifotis S. & 1Antonopoulou E, 

1Laboratory of Animal Physiology, School of Biology, AUTH,  54124, Thessaloniki 
2Institute of Aquaculture, Hellenic Center of Marine Research, 71003 Heraklion, Crete 

 
Both farmed and wild fish populations often undergo periods of fasting. For aquacultured 
fish, fasting is part of feed management strategy against excessive lipid accumulation, 
while wild populations, for ecological reasons can undergo extensive periods of fasting. 
Scarce information is available about the effect of starvation on the activity of antioxidant 
enzymes such as Superoxide Dismutase (SOD), Glutathione Peroxidase (GPx) and Catalase 
(CAT). In the present study, we investigated the potential induction of oxidative stress, as a 
consequence of fasting. More specifically, we studied  the effect of different periods of 
starvation and starvation/ re-feeding (1 month feeding/ 3 months starvation - 1T/3N, and 2 
months starvation/ 2 months re-feeding - 2N/2T) on the activity of the above mentioned 
enzymes in the liver, white and red muscle of sea bass (Dicentrarchus labrax). Enzymatic 
activities were determined spectrophotometrically. In the liver, no significant changes were 
observed among the three experimental conditions. In the red muscle, a significant decrease 
was observed in SOD activity during starvation and starvation/re-feeding, while the 
enzymatic activities of GPx and CAT appeared to remain stable in all conditions. In the 
white muscle, in contrast to liver and red muscle, we observed statistically significant 
changes in the activity of all three enzymes among the different experimental conditions. 
Specifically, SOD activity decreased significantly only in 1T/3N group and did not change 
in 2N/2T fish, while as far as CAT is concerned, an opposite activity pattern was observed, 
as its activity was decreased in 2N/2T condition compared to the control and remained 
stable in the 1T/3N group. Regarding GPx, starvation does not seem to affect its activity, 
while starvation/ re-feeding significantly decrease GPx levels. In conclusion, the results of 
this study indicate that low activity of antioxidant enzymes in the skeletal muscles during 
long-term conditions of starvation and starvation/ re-feeding is probably observed due to 
decreased protein synthesis, possibly due to reduced food intake. The above data can 
contribute to the understanding of the function of antioxidant mechanisms of sea bass 
during starvation.  
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΛΙΝΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΚΩΝ 
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΡΑΧΕΟΦΥΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
 
                                         

Κεραµίδα Άλικη, Βιδάκη Ελένη, Τσιριπίδης Ιωάννης, Παντερής Εµµανουήλ 
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Θεσσαλονίκη 541 24, 

Email: epanter@bio.auth.gr 
 
 

Αντικείµενο µελέτης της εργασίας ήταν η διερεύνηση της διαφοροποίησης του αντικλινούς 
περιγράµµατος επιδερµικών κυττάρων µεταξύ διαφορετικών ταξινοµικών µονάδων 
αγγειοφύτων, βιοτικών µορφών και χωρολογικών ενοτήτων, καθώς και διαφορετικών 
οικολογικών συνθηκών. 
Πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληψία κατά µήκος µιας υψοµετρικής βαθµίδας, κατά την 
οποία συλλέχτηκαν φυτικά δείγµατα, τα οποία προσδιοριστήκαν ταξινοµικά σε είδη και 
υποείδη. Στα δείγµατα έγινε παρατήρηση σε οπτικό µικροσκόπιο της µορφής του 
αντικλινούς περιγράµµατος επιδερµικών κυττάρων σε φύλλα (παραξονική και απαξονική 
επιδερµίδα) και πέταλα, καταγράφοντας για το κάθε ένα τη µορφή κυµάτωσης (καθόλου, 
ελάχιστη/µέτρια και έντονη). Για κάθε taxon καταγράφηκαν η οικογένεια, η τάξη, ο 
κλάδος, η βιοτική µορφή και η χωρολογική ενότητα στην οποία ανήκει, καθώς και οι τιµές 
δεικτών Ellenberg. 
Η διαφοροποίηση της συχνότητας εµφάνισης των διαφορετικών µορφών κυµάτωσης 
µεταξύ των παραπάνω οµάδων, στις οποίες εντάχτηκαν τα taxa, ελέγχθηκε µέσω του 
Fisher’s exact test, ενώ η διαφοροποίηση των δεικτών του Ellenberg των φυτικών taxa 
µεταξύ των διαφορετικών µορφών κυµάτωσης, µε την βοήθεια του Mann – Whitney U test. 
Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχουν ενδείξεις για οικοτυπική διαφοροποίηση στην 
ένταση της κυµάτωσης εντός των taxa. Στα κύτταρα της απαξονικής επιδερµίδας των 
φύλλων και της επιδερµίδας των πετάλων βρέθηκε ότι εµφανίζεται συχνότερα η έντονη 
κυµάτωση, ενώ η µέτρια κυµάτωση ήταν η πιο συχνή για την παραξονική επιδερµίδα του 
φύλλου . 
Ακόµα βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στη συχνότητα των µορφών κυµάτωσης, 
κυρίως, για τις οικογένειες Liliaceae και Salicaceae, τις τάξεις Liliales και Poales, τους 
κλάδους Monocots και Commelinids, τις βιοτικές µορφές  χαµαίφυτα, γεώφυτα και 
ηµικρυπτόφυτα και τη χωρολογική ενότητα στενοµεσογειακά. Τέλος, βρέθηκε ότι οι 
δείκτες Ellenberg των taxa για το φως, τη θερµοκρασία, την υγρασία, την οξύτητα του 
εδάφους και την περιεκτικότητά του σε θρεπτικά στοιχεία διαφοροποιούνται στατιστικά 
σηµαντικά µεταξύ των διαφορετικών µορφών κυµάτωσης του αντικλινούς περιγράµµατος 
των επιδερµικών κυττάρων. 
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STUDY OF THE ANTICLINAL CONTOUR OF ORDINARY EPIDERMAL CELLS 
OF VASCULAR PLANTS IN DIFFERENT ENVIRONMENTAL CONDITIONS.  

 
Keramida Aliki, Vidaki Eleni, Tsiripidis Ioannis, Panteris Emmanuel 

Department of Botany, School of Biology, Aristotle University, Thessaloniki GR-541 24,  
email: epanter@bio.auth.gr 

 
In this study, the differentiation of anticlinal epidermal cell contour was investigated among 
vascular plant taxa, biotic forms and chrorological groups, as well as, under different 
ecological conditions. 
Plant specimens of vascular taxa were sampled along an altitudinal gradient and indentified 
to species and subspecies (where applicable) level. The ordinary epidermal cells of leaves 
(adaxial and abaxial epidermis) and petals from each specimen were observed under a light 
microscope and three types of cell wall waviness were distinguished (null, medium or 
intense waviness). For each taxon, the family, order, branch, biotic form and chorological 
type were recorded, as well as, its Ellenberg’s indicator values. 
The difference of frequency between the three types of waviness, among the above groups 
of taxa, was tested using the Fisher's exact test. Furthermore, Mann-Whitney U test was 
applied to test if any significant differences exist in the species Ellenberg’s indicator values 
between the three types of waviness. 
The results reveal indications of ecotypic differentiation in the intensity of waviness within 
taxa. Μedium waviness was found to be the most frequent at the adaxial epidermis of 
leaves, while intense waviness at the abaxial epidermis of leaves and the epidermis of 
petals. 
Statistically significant differences in the frequency of different intensity of cell waviness 
were found mainly for the families of Liliaceae and Salicaceae, the orders of Liliales and 
Poales, the branches of Monocots and Commelinids, the biotic forms of chamaephytes, 
geophytes and hemicryptophytes, and the chorotype of stenomedditeranean taxa. Finally, 
statistical significant differences were also found between the different intensity of cells 
waviness for the Ellenberg’s indicator values, concerning light, temperature, soil moisture, 
soil acidity and soil nutrient content. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΥΞΗΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ ZEBRAFISH ΜΕ 
ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ 

ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ. 

  
Άγγελος Κοΐνης, Αναστασία Καψάλη, Κωνσταντίνος Ν. Φλυτζάνης, Μαρία Χρήστου 

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 
 

Ψάρια τα οποία προέρχονται από κοινό γενετικό απόθεµα και αναπτύσσονται σε κοινές 
συνθήκες, είναι δυνατό να παρουσιάζουν διαφορές στο σωµατικό τους µέγεθος κατά την 
ανάπτυξή τους. Στόχος της πειραµατικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε είναι η µελέτη 
των µοριακών παραγόντων που µπορεί να σχετίζονται µε τέτοιες φαινοτυπικές διαφορές. 
Στην παρούσα εργασία µελετάται η σχέση του ρυθµού αύξησης ψαριών zebrafish µε τα 
επίπεδα γονιδιακής έκφρασης  παραγόντων που εµπλέκονται στη ρύθµιση της σωµατικής 
αύξησης και του µεταβολισµού.  
Σύµφωνα µε τον πειραµατικό σχεδιασµό που ακολουθήθηκε, έµβρυα zebrafish 
προερχόµενα από τους ίδιους γεννήτορες αφέθηκαν να µεγαλώσουν στους 28ºC µέχρι το 
µέσο µήκος τους (mean Total Length) να φτάσει τα TL=6mm. Στη συνέχεια τα ιχθύδια 
χωρίστηκαν σε τρείς δεξαµενές ανάλογα µε το αν το µέσο µήκος τους ήταν µικρότερο 
(Small, TL=5±SD) από 6mm, σχεδόν 6mm (Medium, TL=6±SD) ή µεγαλύτερο από 6mm 
(Large, TL=7±SD). Ακολούθησε δειγµατοληψία από τους τρεις πληθυσµούς (Small-
Medium-Large) όταν τα ψάρια έφτασαν σε µέσο ολικό µήκος TL=10±SDmm και 
TL=15±SDmm αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις, από κάθε δεξαµενή πάρθηκε δείγµα 
ίσου αριθµού ατόµων (n=10). Από το κάθε δείγµα πραγµατοποιήθηκε αποµόνωση ολικού 
RNA κατά άτοµο (3 άτοµα/πληθυσµό στα 10mm και 3 άτοµα/πληθυσµό στα 15mm).  
Στόχος είναι η µελέτη της ποσοτικής έκφρασης των γονιδίων που σχετίζονται µε τη 
ρύθµιση της σωµατικής αύξησης και του µεταβολισµού, µε τη µέθοδο της Real Time q-RT 
PCR. (ποσοτικές Q-PCR για τα υπό µελέτη γονίδια) καθώς επίσης και η συσχέτιση των 
διαφορων αυτών µε τις µετέπειτα µορφολογικές αλλαγές. 
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CORRELATION OF ZEBRAFISH GROWTH RATE, WITH SPECIFIC GENE 
EXPRESSION  

 
Aggelos Koinis. Anastasia Kapsali, Constantin N. Flytzanis, Maria Christou 

Department of Biology, University of Patras 
 

Fish obtained from the same broodstock and growing under common conditions, may 
present differences in their body size during development. The aim of the present study is 
to examine the molecular factors that may be associated with such phenotypic differences. 
In this study we examine the relationship between fish growth rate with gene expression of 
factors involved in regulating growth rate and metabolism, using zebrafish as an 
experimental model. 
According to the experimental design, zebrafish embryos from the same broodstock were 
maintained under common conditions (T=28±0.5ºC) until their mean Total Length reached 
6mm. Afterwards, fish were divided into three tanks, depending on whether their mean 
Total Length was smaller (Small, TL = 5 ± SD) than 6mm, 6mm (Medium, TL = 6 ± SD), 
or larger than 6mm (Large, TL = 7 ± SD). Samples were taken from the three populations, 
when fish reached a mean Total Length of 10 ± SDmm and 15 ± SDmm. In both cases, 
equal number of individuals (n=10) was taken from each population. Total RNA was 
isolated from each individual (3 individuals per population at 10mm and 3 individuals per 
population at 15mm).  

The goal is to study the expression patterns of genes involved in the regulation of growth 
rate and metabolism, using Real Time q-RT PCR (Quantitative Q-PCR for genes under 
study) and their correlation with various subsequent morphological changes. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ ΜΥΩΝ ΚΑΙ 
ΧΟΛΙΝΕΡΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ. 
 

Κοκκόσης Α., Κούλη Α., Αυγουστάτος Δ., Λιναρδάκη Ζ., Μαργαρίτη Μ. 
Εργ. Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. 

 
   Προηγούµενες µελέτες µας έδειξαν ότι η χορήγηση µολύβδου (Pb) σε ενήλικες µύες 
επηρεάζει τόσο την ενεργότητα της ακετυλοχολινεστεράσης (AChE), ενζύµου που 
συµµετέχει στο µεταβολισµό του νευροδιαβιβαστή ακετυλοχολίνη, µ’ έναν ιστοειδικό και 
φυλο-εξαρτώµενο τρόπο, όσο και συµπεριφερικούς δείκτες (µνήµη/µάθηση, άγχος/φόβος, 
καταθλιπτική τάση) επίσης ανάλογα µε το φύλο. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η 
διερεύνηση της πιθανής αποκατάστασης των επαγόµενων από το Pb διαταραχών κατόπιν 
παύσης χορήγησης του µετάλλου. Χρησιµοποιήθηκαν θηλυκοί ενήλικες µύες και 
µελετήθηκαν η παράµετρος άγχος /φόβος µε τις δοκιµασίες του υπερυψωµένου λαβυρίνθου 
και του θιγµοτακτισµού, η καταθλιπτική τάση µε τη δοκιµασία της εξαναγκασµένης 
κολύµβησης καθώς και η ενεργότητα ισοµορφών της AChE στις εγκεφαλικές τους 
περιοχές φλοιός, παρεγκεφαλίδα, µεσεγκέφαλος, µε τη χρήση της χρωµατοµετρικής 
µεθόδου του Ellman. Δηµιουργήθηκαν 4 οµάδες πειραµατοζώων. Στις δύο οµάδες  
χορηγήθηκαν 250 ppm µολύβδου (Pb(CH3CO2) µέσω του πόσιµου νερού  για 4 εβδοµάδες   
και η µια οµάδα συνέχισε για άλλες 10 εβδοµάδες µόνο µε πόσιµο νερό. Υπήρχαν 
αντίστοιχες οµάδες µαρτύρων και για τις δυο καταστάσεις. Η αγχώδης συµπεριφορά 
προσδιορίστηκε µε τον υπολογισµό α) του ποσοστού του χρόνου που τα πειραµατόζωα 
βρέθηκαν στους ανοιχτούς βραχίονες της συσκευής του υπερυψωµένου λαβυρίνθου και β) 
του χρόνου θιγµοτακτισµού (χρόνος παραµονής των πειραµατοζώων κοντά στις κάθετες 
επιφάνειες της αντίστοιχης συσκευής) µέσα σ’ ένα ανοιχτό πεδίο. Η καταθλιπτική τάση 
αξιολογήθηκε µε τη µέτρηση του χρόνου ακινησίας κατόπιν εξαναγκασµένης κολύµβησης. 
Η ενεργότητα ισοµορφών της AChE προσδιορίσθηκε τόσο στο διαλυτό σε άλας κλάσµα 
(SS-AChE) των εγκεφαλικών περιοχών όσο και  στο διαλυτό σε απορρυπαντικό (DS-
AChE). Τα αποτελέσµατά µας έδειξαν ότι η χορήγηση Pb επηρέασε αρνητικά όλους τους 
συµπεριφερικούς δείκτες, οι οποίοι δεν επανήλθαν µετά την παύση χορήγησης του 
µετάλλου. Επίσης, η πρόσληψη Pb από τους µύες προκάλεσε µείωση της ενεργότητας της 
SS- και DS-AChE κατά 24% - 45%  ανάλογα µε την υπό µελέτη εγκεφαλική περιοχή. 
Μετά την παύση της χορήγησης του Pb διαφορική ιστο-ειδική αλλαγή της ενεργότητας της 
SS-AChE παρατηρήθηκε, ενώ η ενεργότητα της DS-AChE παρέµεινε στα µειωµένα 
προηγούµενα επίπεδα. Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατά µας εµφανίζουν διατήρηση των 
αρνητικών επιδράσεων που προκάλεσε η χορήγηση του µολύβδου στους συµπεριφερικούς 
δείκτες και στην ενεργότητα των ισοµορφών της AChE, για διάστηµα 10 εβδοµάδων µετά 
την παύση χορήγησης του µετάλλου. Ωστόσο, περεταίρω µελέτη της χρονο-εξαρτώµενης 
νευροτοξικής δράσης του Pb στους ενήλικες µύες απαιτείται. 
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STUDY OF BEHAVIOURAL PARAMETERS OF FEMALE MICE AND 
CHOLINERGIC INDICES OF THEIR BRAIN REGIONS AFTER LEAD 

ADMINISTRATION AND DISCONTINUANCE OF ITS ADMINISTRATION. 
 

Kokkosis A., Kouli A., Avgoustatos D., Linardaki Z., Margarity M. 
Lab. of Human and Animal Physiology, Department of Biology, University of Patras. 

 
    Our previous studies showed that lead (Pb) administration to adult mice affected both 
acetylcholinesterase (AChE) activity, an enzyme which is involved in acetylcholine 
metabolism, in a tissue-specific and gender-dependent way, and behavioural indices 
(learning/memory, anxiety/fear, depression like) depending on gender as well. The aim of 
the present study was to investigate the possible recovery of lead-induced disturbances after 
discontinuance of metal administration. Female adult mice were used throughout the study 
and anxiety/fear behavior, by using elevated plus maze and thigmotaxis tests, and 
depression-like behavior, by using forced swimming test, were assessed. Moreover, AChE 
isoforms activity in the cerebral cortex, cerebellum and midbrain was measured by 
Ellman’s colorimetric method. Animals were randomly devided into four groups. Mice of 
the two groups were given orally 250 ppm Pb(CH3CO2) dissolved in drinking water for 4 
weeks. On the completion of the 4-week Pb treatment, the animals of one group were 
sacrificed whereas the mice of the second group received normal drinking water for 10 
weeks more. Respective control animal groups were also prepared. Anxiety was assessed 
by measuring a) the percentage of time mice spent in the open arms of elevated plus maze 
apparatus and b) the thigmotaxis time (time spent close to the walls of an open field). 
Depression-like behavior was evaluated by recording immobility time in the forced 
swimming test. AChE activity was determined in both salt-soluble (SS-AChE) and 
detergent- soluble (DS-AChE) fractions of all brain regions tested. Our results showed that 
the behavioural indices studied were adversely affected by lead administration, while no 
restoration of behavioural disturbances was observed following discontinuance of metal 
administration. Also, Pb intake decreased significantly the activity of SS- and DS- AChE 
by 24% - 45% depending on brain area studied. Diverse tissue-specific changes of SS-
AChE were noticed after discontinuance of Pb administration, while DS-AChE activity 
remained to the previous recorded diminished levels. Conclusively, our results indicate 
persistence of the Pb-induced adverse effects on behavioural parameters and AChE 
isoforms activity, for a 10-week period after discontinuance of metal administration. 
However, further time-response studies are required on the neurotoxic action of lead in 
adult mice. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΩΜΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΒΡΥΟ-ΜΗΤΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  
 

Αγγελική Κολιαλέξη MD, PhD  
Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Μετά τη χαρτογράφηση του γονιδιώµατος του ανθρώπου η τεχνολογία της πρωτεοµικής 
άρχισε να χρησιµοποιείται ευρέως στο τοµέα των βιολογικών επιστηµών. Το ερευνητικό 
ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη ταυτοποίηση βιολογικών δεικτών οι οποίοι ανιχνεύονται 
µετά από σύγκριση του πρωτεόµατος βιολογικών υγρών ή ιστών από φυσιολογικούς δότες 
µε αυτό από παθολογικές καταστάσεις. Οι πρωτεοµικοί βιολογικοί δείκτες συνδέονται 
άµεσα µε συγκεκριµένα νοσήµατα και  έχουν σηµαντικό ρόλο σε κάθε στάδιο της 
διαχείρισης τους.  Αντίθετα από τους γενετικούς βιολογικούς δείκτες που µπορούν  µόνο να 
εκτιµήσουν τον κίνδυνο  εµφάνισης  κάποιας νόσου, οι αλλαγές της πρωτεϊνικής έκφρασης  
έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν για έγκαιρη διάγνωση και  πρόγνωση ασθενών, 
τη  παρακολούθηση της πορείας της νόσου και την ανταπόκριση στη θεραπεία. Οι 
βιολογικοί δείκτες έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν στόχους για την ανάπτυξη νέων 
θεραπειών αλλά και να οδηγήσουν στη πλήρη διευκρίνιση άγνωστων µέχρι σήµερα 
παθογενετικών µηχανισµών.  
Η χρησιµοποίηση της πρωτεοµικής για την ανίχνευση βιολογικών δεικτών σε ιστούς και 
βιολογικά υγρά που σχετίζονται µε την εµβρυο-µητρική ιατρική ξεκίνησε πρόσφατα. Ηδη, 
µετά από πρωτεοµική ανάλυση ιστών και βιολογικών που σχετίζονται µε την κύηση όπως 
το  περιφερικό αίµα εγκύου, αµνιακό υγρό, ούρα, τροφοβλάτη και πλακούντας. έχει 
ταυτοποιηθεί ένας σηµαντικός αριθµός πιθανών  βιολογικών δεικτών. Οι δείκτες αυτοί θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την έγκαιρη διάγνωση χρωµοσωµικών ανωµαλιών του 
εµβρύου και επιπλοκών της κύησης όπως η προεκλαµψία και η ενδοµήτρια υστέρηση 
ανάπτυξης.  
Πριν όµως από τη χρησιµοποίηση αυτών των δεικτών στη κλινική πράξη απαιτείται 
αξιολόγησή της ειδικότητας και της ευαισθησίας τους µε προσδιορισµό της συγκέντρωσής 
τους σε µεγάλο αριθµό δειγµάτων από φυσιολογικές και παθολογικές κυήσεις.  
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THE IMPACT OF PROTEOMICS  ΟN MATERNAL-FETAL  MEDICINE 
 

Aggeliki Kolialexi, MD, PhD 
Department of Medical Genetics, Athens University School of Medicine, Athens  

 
Since the completion of the human genome project, mass spectrometry based proteomic 
technology is widely applied in biomedical sciences. Research mainly focuses on the 
identification of biomarkers through comparisons of the proteomes of normal fluids or 
tissues with those coming from individuals with a variety of abnormal conditions. 
Proteomic biomarkers are related with specific biological conditions, including disease 
states and may have a potential role at every step of disease management. In contrast to 
genetic biomarkers that can only define the risk of developing a disease, alterations in 
protein expression can be used for early detection and diagnosis as well as disease 
prognosis, progress monitoring and evaluation of response to therapy. In addition proteomic 
biomarkers can provide targets for therapeutic intervention and advance knowledge about 
pathways involved in disease. 
Proteomic techniques have recently been applied in the field of maternal- fetal medicine. A 
significant number of potential biomarkers for fetal aneuploidies and pregnancy 
complications have been identified using various pregnancy related body fluids and tissues, 
such as maternal plasma, amniotic fluid, urine, trophoblast cells and fetal membranes . 
These biomarkers can be used to detect chromosomally abnormal fetuses or specific 
pregnancy related complications such as preeclampsia or IUGR,  and clarify involved  
pathophysiological pathways. Future validation of candidate biomarkers on large 
independent patient cohorts is needed to quantify protein biomarkers in a sufficient number 
of samples and determine which ones verify presence or absence of disease. 
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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 

 
Κολλάρου Α.,1 Αντωνέλου Μ.,1 Τζούνακας Β.,1 Βελέντζας Α.,1 Σταµούλης Α.,3 Κριεµπάρδης 

Α.,2 Παπασιδέρη Ι.1 
(1)Tοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών, 
Πανεπιστηµιόπολις, Αθήνα, (2) Εργαστήριο Αιµατολογίας-Αιµοδοσίας, Τµήµα Ιατρικών 

Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθήνας, (3) Κέντρο Μετάγγισης Αίµατος , Νίκαια, Πειραιάς 
 
Η αποτελεσµατική αποθήκευση των ερυθρών αιµοσφαιρίων (RBCs) ex vivo σε τράπεζες 
αίµατος είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία και ασφάλεια των µεταγγίσεων. Τα 
αποθηκευµένα ερυθροκύτταρα υφίστανται µια σειρά από χρονοεξαρτώµενες φυσιολογικές, 
δοµικές και βιοχηµικές µεταβολές, οι οποίες είναι γνωστές ως αποθηκευτική βλάβη των 
ερυθροκυττάρων. Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, τα δισκοειδή ερυθροκύτταρα 
µετατρέπονται σταδιακά σε εχινοκύτταρα και τελικά σε σφαιρικά ή ακανόνιστου σχήµατος 
κύτταρα, µεταβολή η οποία σχετίζεται µε απώλεια µεµβρανικής επιφάνειας υπό τη µορφή 
µικροκυστιδίων. Παρά το γεγονός ότι το µέσο ερυθροκύτταρο µπορεί να αντισταθµίσει µια 
περιορισµένη απώλεια µεµβράνης (κύτταρα αναστρέψιµης παραµόρφωσης), το τελικό 
σφαιρο-εχινοκυτταρικό στάδιο συνιστά ένα µη αναστρέψιµο γεγονός. Πράγµατι, τα 
σφαιρο-εχινοκύτταρα έχουν πολύ µικρό προσδόκιµο ζωής και χαµηλή βιωσιµότητα µετά 
τη µετάγγιση. Σε αυτή τη µελέτη, αξιολογήσαµε τις παραµορφώσεις στο σχήµα των 
αποθηκευµένων ερυθροκυττάρων σε δύο συνθήκες αποθήκευσης που χρησιµοποιούνται 
στην πρακτική των µεταγγίσεων: µε ή χωρίς προ-αποθηκευτική αφαίρεση λευκοκυττάρων 
(n=8), µέσω ηλεκτρονικής µικροσκοπίας σάρωσης σε τρία χρονικά στάδια της περιόδου 
αποθήκευσης. Επιπλέον, δεδοµένου ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η συσσώρευση ασβεστίου, 
που συνοδεύει είτε τη γήρανση των ερυθροκυττάρων είτε την in vitro επιβολή 
στρεσογόνων ερεθισµάτων, προκαλεί άµεσα ή προωθεί έµµεσα ένα καταρράκτη γεγονότων 
συµπεριλαµβανοµένων της κυτταρικής συρρίκνωσης, της απώλειας ικανότητας ελαστικής 
παραµόρφωσης και της εχινοκυττάρωσης, αναρωτηθήκαµε αν η αποθήκευση παρουσία ή 
απουσία λευκοκυττάρων του δότη, θα έχει επίδραση στα επίπεδα ασβεστίου, 
χρησιµοποιώντας φθορισµοµετρία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, η µορφολογία των 
ερυθρών αιµοσφαιρίων επιδεινώνεται µε την αύξηση του χρόνου αποθήκευσης και στις δύο 
οµάδες. Ωστόσο, µετά το µέσο της αποθηκευτικής περιόδου σηµειώνεται µια σηµαντική 
αύξηση των ερυθροκυττάρων µη αναστρέψιµης παραµόρφωσης παρουσία λευκοκυττάρων, 
σε σύγκριση µε τα λευκαφαιρεµένα δείγµατα. Το ενδοκυτταρικό ασβέστιο αυξάνεται αργά 
αλλά σταδιακά µετά την 7η ηµέρα της αποθήκευσης. Τα µη-λευκαφαιρεµένα δείγµατα 
παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα ασβεστίου σε σχέση µε τα λευκαφαιρεµένα, σε όλους 
τους εξεταζόµενους δότες και κάθε χρονική στιγµή, αν και η διαφορά ήταν στατιστικά 
σηµαντική µόνο για κάποια περίοδο της αποθήκευσης. Τα δεδοµένα αυτά επισηµαίνουν 
µια σαφή διαφοροποίηση στην εξέλιξη της αποθηκευτικής βλάβης των ερυθροκυττάρων, 
σε σχέση µε την παρουσία λευκοκυττάρων του δότη, η οποία πιθανόν σχετίζεται εν µέρει 
µε διαταραχή στην οµοιόσταση του ασβεστίου. 
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MORPHOLOGICAL AND CALCIUM DISTORTIONS IN STORED 
ERYTHROCYTES BEFORE TRANSFUSION 

 
Kollarou A.,1 Antonelou M.,1 Tzounakas V.,1 Velentzas A.,1 Stamoulis A.,3 Kriebardis A.,2 

Papassideri I.1 
(1) Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, NKUA, Greece, (2) Laboratoty 

of Hematology and Transfusion Medicine, Dpt. of Medical Laboratories, Faculty of Health and 
Caring Professions, TEI of Athens, Greece, (3) Blood Transfusion Center, Nikea, Piraeus, Greece 

 
Effective ex vivo storage of red blood cells (RBCs) in blood banks is an essential 
requirement for transfusions. Stored RBCs undergo a series of time-dependent 
physiological, structural and biochemical alterations, which are known as RBCs storage 
lesion. During storage, RBCs undergo a progressive change in shape, from discocytes to 
echinocytes and finally to spherical and degenerative shaped cells, closely associated with 
membrane loss in the form of microvesicles. Although the average stored cells appear to be 
able to compensate for a moderate membrane loss following the replacement of the 
echinocytogenetic medium (reversibly modified cells), the final spheroechinocyte stage is 
an irreversible outcome. Indeed, spheroechinocytes are dying or about to die cells, with 
very short life expectancy and post-transfusion viability. In this study we evaluated the 
shape transformations of stored RBCs under two storage conditions currently followed for 
RBCs transfusions: with or without pre-storage leukocyte removal (n=8), by means of 
scanning electron microscopy at three time points of the storage period. Furthermore, since 
there is evidence that calcium accumulation, accompanying either RBCs senescence or in 
vitro imposed stressful stimuli directly induces or indirectly promotes a cascade of events 
including cellular shrinkage, loss of deformability and echinocytosis, we asked whether 
RBCs storage in the presence or absence of donor leukocytes would have any effect in the 
calcium levels of RBCs, by means of fluorometry. According to our results RBCs 
morphology was deteriorating with increasing storage time in both groups. However, after 
the middle of the storage period there was a significant increase in the irreversible 
transformations of RBCs stored in the presence of leukocytes compared to the 
leukodepleted ones. Intracellular calcium increased slowly but gradually on day 7 onwards. 
The non-leukodepleted units exhibited higher levels of calcium compared to the 
leukodepleted units in all donors and time-points examined, although the difference reached 
significance only for some period of storage. Our data pointed out a differentiation in the 
RBCs storage lesion progression in relation to the presence of leukocytes that might be 
partially associated with calcium homeostasis defects. 
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ΕΝΔΟΓΕΝΗ  ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ 

 
Κουταλιανού Μ. 1, Μωϋσή Κ.Β. 1,  Κατσίφας Ε.Α. 1, Χατζηνικολάου Δ.Γ. 1, Δηµητρίου Η. 2, 

Καραγκούνη Α.Δ. 1 

1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Οµάδα 
Μικροβιολογίας, Πανεπιστηµιούπολη 15781 Αθήνα 
2 ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ, Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, 46,7 Km Αθηνών-Σουνίου Ανάβυσσος, 19013, Αττικής 

 
Η λίµνη Κουµουνδούρου στην περιοχή του Ασπρόπυργου θεωρείται ιδιαίτερα βεβαρηµένη 
σε τοξικά κατάλοιπα υδρογονανθράκων λόγω της ύπαρξης στην περιοχή διυλιστηρίων 
πετρελαίου.  Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η αποµόνωση και επιλογή βακτηρίων 
που έχουν την ικανότητα να αποικοδοµούν κορεσµένους και αρωµατικούς 
υδρογονάνθρακες µε σκοπό τη χρησιµοποίησή τους σε διαδικασίες βιοεξυγίανσης της 
λίµνης Κουµουνδούρου στον Ασπρόπυργο.  Αρχικά έγινε δειγµατοληψία νερού από τη 
λίµνη και αποµονώθηκαν σε καθαρή καλλιέργεια 200 βακτήρια χρησιµοποιώντας τα 
γενικά θρεπτικά υποστρώµατα Nutrient Broth και Walne medium. Από τα αποµονωθέντα 
βακτήρια επιλέχθηκαν για περαιτέρω µελέτη εκείνα τα οποία αναπτύσσονταν σε θρεπτικό 
υπόστρωµα εµπλουτισµένο µε 5% (w/v) αργού πετρελαίου και επιπλέον έφεραν το γονίδιο 
n-alkane monoxygenase (alkB). Στις καλλιέργειες αυτών των βακτηρίων προσδιορίστηκε 
επίσης η κινητική της αποικοδόµησης του αργού πετρελαίου στη φάση επιβράδυνσης. Στα 
στελέχη που παρουσίασαν το µεγαλύτερο ποσοστό αποικοδόµησης έγινε µοριακή 
ταυτοποίηση µε 16S rDNA αλληλούχιση και αφού οµαδοποιήθηκαν ανά πέντε 
χρησιµοποιήθηκαν ως εµβόλιο σε µικροκόσµους νερού, µεγέθους 5 λίτρων, από τη λίµνη 
µε προσθήκη αργού πετρελαίου 5% (w/v) µε στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης 
τους σε διεργασίες βιοεξυγίανσης του νερού. 
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ENDOGENIC BACTERIA OF LAKE KOUMOUNDOUROY WITH 
BIOREMEDIATION ABILITIES 

 
Koutalianou M.1, Moysi K.V.1, Katsifas E.A.1, Hatzinikolaou D.G. 1, Dimitriou E.2, Karagouni 

A.D.1 
1National and Kapodistrian University of Athens Faculty of Biology, Department of Botany, 

Microbiology Group Panepistimiopoulis 15781, Athens 
2HCMR, Institute of Oceanography, 46,7 Km Athens-Sounion Avenue, Anavissos, 19013, Attica 

 
The lake Koumoundourou in Aspropyrgos has been considered particularly intensive in 
toxic residues due to the presence of hydrocarbons in oil refineries. The aim of this work 
was the isolation and selection of bacteria that have the ability to degrade saturated and 
aromatic hydrocarbons and could be used in biodeterioration processes at the lake 
Koumoundourou in Aspropyrgos. Two-hundred bacteria were isolated from the lake using 
Nutrient Broth and Walne culture media.  The bacteria, that could be cultivated in the 
presence of 5% (w/v) crude oil were chosen and were screened for detection of the n-alkane 
monoxygenase gene using degenerated primers developed to amplify the alkB gene. The 
isolates were grown in batch liquid cultures with crude oil and the rate of kinetic 
bioremediation was investigated at the lag phase. Strains with the highest rate of 
hydrocarbon degradation were selected and further identified by 16S rDNA sequencing.  
The selected strains were used to establish various consortia and were inoculated in water 
microcosms, 5 liters in volume, using water from the lake with the addition of crude oil 5% 
(w/v) in order to investigate the possibility of water cleaning. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ rs10046 ΤΟΥ 
ΓΟΝΙΔΙΟΥ CYP19Α1 ΜΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 

ΑΠΟΒΟΛΕΣ  
 

Κουτσοθανάση Χ., Γεωργούτσου Μ., Αγιαννιτόπουλος Κ., Λάµνησου Κ. 
Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, 15701, Αθήνα 
 

Το γονίδιο CYP19A1 κωδικοποιεί για το ένζυµο αρωµατάση (P450arom), το οποίο παίζει 
σηµαντικό ρόλο στη βιοσύνθεση των στεροειδών ορµονών. Ειδικότερα, η αρωµατάση είναι 
υπεύθυνη για την µετατροπή των ανδρογόνων σε οιστρογόνα. Στόχος της παρούσας 
µελέτης είναι η διερεύνηση πιθανής συσχέτισης του πολυµορφισµού rs10046 του γονιδίου 
CYP19A1 στην οµαλή έκβαση της εγκυµοσύνης. Για την µελέτη χρησιµοποιήθηκαν δύο 
οµάδες ατόµων του Ελληνικού πληθυσµού: οµάδα ασθενών και οµάδα ελέγχου. Η οµάδα 
των ασθενών αποτελείτο από 120 γυναίκες που είχαν τουλάχιστον τρείς ανεξήγητες 
αυτόµατες αποβολές πριν από την 20η εβδοµάδα της κύησης, ενώ 49 υγιείς γυναίκες που 
είχαν τουλάχιστον δύο επιτυχηµένες γεννήσεις χρησιµοποιήθηκαν για την οµάδα ελέγχου. 
Η γονοτύπιση των δειγµάτων έγινε µε τη µέθοδο PCR-RFLP. Οι παρατηρηθείσες 
συχνότητες των γονοτύπων CC, CT, ΤΤ του πολυµορφισµού rs10046 ήταν 0.28, 0.50, 0.22, 
αντίστοιχα, για την οµάδα των ασθενών και 0.18, 0.59, 0.23 για την οµάδα ελέγχου. Οι 
συχνότητες των αλληλόµορφων ήταν για το C αλληλόµορφο 0.525 και 0.480 και για το Τ 
αλληλόµορφο 0.475 και 0.520 για τις ασθενείς και τις υγιείς, αντίστοιχα. Η ανάλυση των 
αποτελεσµάτων έγινε µε την στατιστική µέθοδο X2 και έδειξε ότι δεν υπάρχουν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές στις συχνότητες των γονοτύπων (P=0.422) ή των αλληλοµόρφων 
(P=0.449) ανάµεσα στις δύο οµάδες ατόµων που µελετήθηκαν. Αν και η µελέτη 
συνεχίζεται, τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο πολυµορφισµός rs10046 του 
CYP19A1 γονιδίου δεν αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα  για τις αυτόµατες αποβολές 
στον Ελληνικό Καυκάσιο πληθυσµό. 
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STUDY FOR THE ASSOCIATION OF ΤΗΕ GENETIC POLYMORPHISM rs10046 
IN THE CYP19A1 GENE WITH RECURRENT SPONTANEOUS ABORTIONS  

 
 

Koutsothanasi C., Georgoutsou M., Agiannitopoulos K., Lamnissou K. 
Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, National and Kapodestrian 

University of Athens, Panepistimiopolis, 15701, Athens. 
 

The CYP19A1 gene encodes the enzyme aromatase (P450arom), which is responsible for a 
key step in the pathway of steroid hormone biosynthesis. Specifically, aromatase is 
responsible for the conversion of androgens into estrogens. The aim of this study was to 
investigate the potential impact of the rs10046 polymorphism in the CYP19A1 gene on 
pregnancy outcome. In the current study two groups from the Greek population were used:  
A patient group and a control group. The patient group consisted of 120 women with at 
least three recurrent spontaneous abortions (RSA) before the 20th week of pregnancy, while 
49 healthy women with at least two successful pregnancies were used as controls. The 
PCR-RFLP method was used in order to genotype the subjects. The resulted frequencies of 
CC, CT and TT genotypes were 0.28, 0.50, 0.22, respectively, in the patient group and 0.18, 
0.59, 0.23 in the control group. The allele frequencies were for the C allele 0.525 and 0.480 
and for the Τ allele 0.475 and 0.520 for the patient and control group, respectively. The 
results were analyzed by chi-square test and indicated that there are no significant 
differences in genotype (P=0.422) or in allele frequencies (P=0.449) between the two 
studied groups. Though the study continues, the results we have so far indicate that the 
rs10046 polymorphism in the CYP19A1 gene cannot be used as a genetic marker for RSA 
in our Greek Caucasian population. 
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ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛEΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ 
ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΟ ΜΥ ΤΟΥ ΑΜΦΙΒΙΟΥ RANA RIDIBUNDA 

  
Πασχαλίνα Κυριακοπούλου-Σκλαβούνου, Κωνσταντίνος Φειδάντσης, Ανδρέας Ανέστης, 

Ελένη Βασάρα & Βασίλης Μιχαηλίδης 
Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
 

Η χειµερία νάρκη στα αµφίβια χαρακτηρίζεται από ποικίλες φυσιολογικές προσαρµογές 
στις χαµηλές θερµοκρασίες. Οι προσαρµογές αυτές προκαλούν µείωση του µεταβολικού 
ρυθµού, της σύνθεσης βιολογικής ενέργειας (ΑΤΡ) και της πρωτεϊνοσύνθεσης. Οι χαµηλές, 
όπως και οι υψηλές θερµοκρασίες προκαλούν αποδιοργάνωση των κυτταρικών δοµών. 
Επίσης η έντονη επαναδραστηριοποίηση του µεταβολικού ρυθµού κατά την αφύπνιση των 
αµφιβίων µπορεί να προκαλέσει οξειδωτικό στρες. Τα γεγονότα αυτά εγείρουν ερωτήµατα 
για τον φυσιολογικό ρόλο των µοριακών νταντάδων στην κυτταρική οµοιόσταση των 
αµφιβίων κατά τη διάρκεια της χειµερίας νάρκης και της αφύπνισής τους. Η παρούσα 
µελέτη είχε ως αντικείµενο τη διερεύνηση της εποχικής κυτταρικής απόκρισης στην καρδιά 
και στο γαστροκνήµιο µυ του αµφιβίου Rana ridibunda κατά τη διάρκεια της χειµερίας 
νάρκης και της αφύπνισης. Συγκεκριµένα µελετήθηκε το πρότυπο έκφρασης των 
πρωτεϊνών θερµικού πλήγµατος Hsp70 και Hsp90 και φωσφορυλίωσης των πρωτεϊνικών 
κινασών p38 MAPK, ERK-1/2 και JNK1/2/3. Ενήλικα άτοµα του είδους R. ridibunda 
τοποθετήθηκαν σε πλαστικές δεξαµενές και εγκλιµατίστηκαν στις φυσικές συνθήκες του 
ενδιαιτήµατός τους. Από τον Νοέµβριο του 2009 µέχρι και τον Ιούνιο του 2010 γινόταν 
λήψη της καρδιάς και του γαστροκνήµιου µυ πέντε τυχαία επιλεγµένων ατόµων, και στη 
συνέχεια ποσοτικός προσδιορισµός των Hsps και MAPKs µε τη µέθοδο της SDS 
ηλεκτροφόρησης σε πολυακρυλαµίδη. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το εποχικό πρότυπο 
επαγωγής των Hsps και φωσφορυλίωσης των MAPKs στους εξεταζόµενους ιστούς του R. 
ridibunda ακολουθούν το πρότυπο µεταβολής της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος. 
Συγκεκριµένα, τόσο η επαγωγή των Hsps όσο και η φωσφορυλίωση των MAPKs 
µειώθηκαν σηµαντικά την περίοδο του χειµώνα, όταν καταγράφηκαν και οι χαµηλότερες 
θερµοκρασίες. Αντίθετα, σηµαντική αύξηση επαγωγής των Hsps και φωσφορυλίωσης των 
MAPKs παρατηρήθηκε την περίοδο αφύπνισης του R. ridibunda και συγκεκριµένα µεταξύ 
τέλους Φεβρουαρίου και µέσων Μαρτίου. Κατά την περίοδο αυτή ενεργοποιούνται 
διάφορες φυσιολογικές διαδικασίες στον οργανισµό και επιταχύνεται τόσο η 
πρωτεϊνοσύνθεση όσο και ο µεταβολικός τους ρυθµός. Παρόλο που αυτές οι φυσιολογικές 
διαδικασίες κατά την περίοδο αφύπνισης των αµφιβίων, παραλληλίζονται µε την αύξηση 
επαγωγής των Hsps και φωσφορυλίωσης των MAPKs, οι κύριοι παράγοντες που επάγουν 
τις συγκεκριµένες κυτταρικές αποκρίσεις δεν είναι γνωστοί. Πιθανότατα να σχετίζονται µε 
την αναδίπλωση των νεοσυντιθέµενων πρωτεϊνών και το οξειδωτικό στρες που 
αναπτύσσεται κατά την αφύπνιση, παρά µε την αύξηση της θερµοκρασίας του 
περιβάλλοντος.  
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SEASONAL VARIATIONS OF CELLULAR STRESS RESPONSE IN THE HEART 
AND GASTROCNEMIUS MUSCLE OF THE AMPHIBIAN RANA RIDIBUNDA 

 
Pasqualina Kyriakopoulou-Sklavounou, Konstantinos Feidantsis, Andreas Anestis, Eleni 

Vasara & Basile Michaelidis 
Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology, Faculty of Exact 

Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, GR 54124, Thessaloniki, Greece 
 

Hibernation in amphibians is characterized by a variety of physiological adaptations to low 
temperatures including alterations of varying degrees in metabolic rate, ATP synthesis and 
protein synthesis. Both low and high temperatures can cause cell degradation. Additionally, 
the intense reactivation of the metabolic rate during the amphibian arousal from hibernation 
can cause oxidative stress. These certain facts raise questions concerning the physiological 
role of molecular chaperones in cellular homeostasis during winter hibernation and arousal 
of animals. The present study aimed to investigate the seasonal cellular stress response in 
the heart and the gastrocnemius muscle of the amphibian Rana ridibunda during their 
hibernation and arousal. Processes studied included heat shock protein expression and 
protein kinase activation. The cellular stress response was addressed through the expression 
of Hsp70 and Hsp90 and the phosphorylation of stress-activated protein kinases and 
particularly p38 mitogen-activated protein kinase (p38 MAPK), the extracellular signal-
regulated kinases (ERK-1/2) and c-Jun N-terminal kinases (JNK1/2/3). Adults of R. 
ridibunda used in this study were put into plastic tanks and acclimatized in natural 
conditions of their environment. Starting from November (2009) until the first days of June 
(2010) heart tissue and skeletal (gastrocnemius) muscle were dissected from five randomly 
selected individuals, and quantification of Hsps and MAPKs was determined according to 
SDS-Page electrophoresis method. The present results obtained in R. ridibunda showed that 
the stress responses in the two examined tissues of the certain species follow the seasonal 
variations of temperature. Specifically, reduced levels in the induction of Hsps and the 
phosphorylation of MAPKs were observed in winter, when the lowest temperatures were 
recorded. On the contrary, during the arousal, and specifically between the end of February 
and mid June, both the induction of Hsps and the activation of MAPKs were increased. 
During this period, a variety of physiological processes in the organism is activated. Further 
more, protein synthesis and metabolic rate are also accelerated. Although these 
physiological processes, during amphibian arousal, are correlated to the increased induction 
of Hsps and the phosphorylation of MAPKs, the main factors inducing the certain cellular 
responses, remain unknown. Probably, they are correlated to the newly synthesized protein 
folding and the oxidative stress developing during arousal, rather than to the increased 
environmental temperature.  
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΔΑΜΥΚΙΝΗΣ ΔΙΑΦΩΤΙΖΟΥΝ ΤΟ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ 

 
Ουρανία Ν. Κωστοπούλου1, Γεώργιος Παπαδόπουλος2, Αικατερίνη Χ. Κούβελα1 και 

Δηµήτριος Λ. Καλπαξής1 

1Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πάτρας 
2Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας  

            
           Η κλινδαµυκίνη είναι ένα ηµισυνθετικό λινκοσαµίδιο και δρα ενάντια στα 
περισσότερα θετικά κατά Gram βακτήρια, καθώς και σε µερικά πρωτόζωα. Ανήκει στα 
MLSB αντιβιοτικά (Μακρολίδια – Λινκοσαµίδια – Στρεπτογραµµίνες). Η κλινδαµυκίνη 
δεσµεύεται στη µεγάλη ριβοσωµατική υποµονάδα και επηρεάζει το κέντρο της πεπτιδυλο-
τρανσφεράσης. Προηγούµενες κινητικές µελέτες έχουν δείξει ότι η κλινδαµυκίνη (I) 
αντιδρά ταχέως µε το εναρκτήριο ριβοσωµατικό σύµπλοκο (C) και σχηµατίζει το 
ενδιάµεσο CI, που στη συνέχεια ισοµερίζεται βραδέως στο τελικό σύµπλοκο C*I.   
           Με σκοπό τη διαλεύκανση του µηχανισµού δέσµευσης της κλινδαµυκίνης στο 
ριβόσωµα, εφαρµόσαµε την τεχνική της χρονο-διαβαθµισµένης αποτύπωσης, ώστε να 
ταυτοποιήσουµε το ενδιάµεσο και τελικό σύµπλοκο της κλινδαµυκίνης µε ριβοσώµατα από 
Escherichia coli. Για το χαρακτηρισµό του ενδιαµέσου συµπλόκου CI, poly(U)-
προγραµµατισµένα ριβοσώµατα φέροντα AcPhe-tRNA στη Ρ-θέση και tRNAPhe στην Ε-
θέση (σύµπλοκο) C επωάστηκαν ταυτόχρονα µε κλινδαµυκίνη και  χηµικούς τροποποιητές 
(DMS και κεθοξάλη) για 5 min στους 25 οC. Μεταβολές στην χηµική τροποποίηση 
νουκλεοτιδίων του ριβοσώµατος διερευνήθηκαν µε ανάλυση προέκτασης εκκινητή.  Για το 
χαρακτηρισµό του τελικού συµπλόκου C*I, το σύµπλοκο C προεπωάσθηκε µε 
κλινδαµυκίνη για 1 min και στη συνέχεια προστέθηκε ο χηµικός τροποποιητής.  
           Η ανάλυση αποτυπώµατος αποκαλύπτει ότι στο σύµπλοκο CI η κλινδαµυκίνη 
προστατεύει τα νουκλεοτίδια A2451 και A2602 που εµπλέκονται στο σχηµατισµό της Α-
θέσης του καταλυτικού κέντρου του ριβοσώµατος, δηλαδή της θέσης όπου προσδένεται το 
3΄-άκρο του νεοεισερχόµενου αµινοακυλο-tRNA. Aντίθετα, στο σύµπλοκο C*I η 
κλινδαµυκίνη προστατεύει το νουκλεοτίδιο G2505 που εντοπίζεται στην Ρ-θέση του 
καταλυτικού κέντρου, δηλαδή στην περιοχή που προσδένεται το 3΄-άκρο του πεπτιδυλο-
tRNA. Και στα δύο σύµπλοκα CI και C*I, προστατεύονται επίσης τα νουκλεοτίδια Α2058 
και Α2059  που εδράζονται στην πύλη του τούνελ εξόδου της νεοσυντιθέµενης 
πρωτεϊνικής αλυσίδας. Το προφίλ αυτό αποτυπώµατος εισηγείται ότι η κλινδαµυκίνη 
προσδένεται αρχικά στην Α-θέση του καταλυτικού κέντρου, παρεµποδίζοντας έτσι τη 
λειτουργική τοποθέτηση του αµινοακυλο-tRNA στο καταλυτικό κέντρο (συναγωνιστική 
αναστολή του σχηµατισµού του πεπτιδικού δεσµού).  Στη συνέχεια, ο προπυλο-
πυρρολιδινυλικός δακτύλιος του µορίου της κλινδαµυκίνης στρέφεται αργά προς την Ρ 
θέση, διαταράσσοντας τον ορθό προσανατολισµό του 3΄-άκρου του πεπτιδυλο-tRNA και 
προκαλώντας µερική µη συναγωνιστική αναστολή στο σχηµατισµό του πεπτιδικού δεσµού.   
Δεδοµένου ότι το µόριο της κλινδαµυκίνης διατηρεί και στις δύο διαµορφώσεις στενή 
σύνδεση µε τα νουκλεοτίδια Α2058 και Α2059, είναι πολύ πιθανό ότι η αλλαγή της 
διαµόρφωσης της κλινδαµυκίνης οφείλεται σε βραδεία περιστροφή του πυρρολιδινυλικού 
δακτυλίου γύρω από το άξονα C19-C20 του µορίου. Τα ευρήµατά µας βρίσκονται σε καλή 
συµφωνία µε πρόσφατες κβαντοµηχανικές µελέτες των λινκοσαµιδίων      
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CONFORMATIONAL CHANGES IN THE MOLECULE OF CLINDAMYCIN 
SHED LIGHT IN ITS BIOLOGICAL MODE OF ACTION 

 
Ourania N. Kostopoulou1, George Papadopoulos,2 Ekaterini C. Kouvela1 and Dimitrios L. 

Kalpaxis1 

 

1Laboratory of Biochemistry, School of Medicine, University of Patras 
2Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessalia 

 
            Clindamycin is a semi-synthetic lincosamide, active against most Gram-positive 
bacteria and some protozoa. It belongs to the MLSB antibiotics (Macrolides – Lincosamides 
- StreptograminsB). Clindamycin binds to the large ribosomal subunit and affects the 
peptidyl transferase center. Previous kinetic studies have demonstrated that clindamycin (I) 
reacts rapidly with a model initiator ribosomal complex (C) to form an encounter complex 
CI which is then isomerized slowly to a tighter final complex C*I. 
            To investigate the mechanism of clindamycin binding to ribosomes, we applied a 
time-resolved footprinting analysis capable in identifying the initial and final complex of 
the drug with ribosomes isolated from Escherichia coli. To characterize the initial complex 
CI, poly(U)-programmed ribosomes carrying AcPhe-tRNA at the P-site and tRNAPhe at the 
E-site (complex C),  clindamycin and chemical probes (DMS or ketoxal) were 
simultaneously incubated at 25 oC for 5 min. To characterize the final complex C*I,  
complex C was preincubated with clindamycin for 1 min and then the chemical probe was 
added. Monitoring of the modifications in 23S rRNA were then performed by primer 
extension analysis. 
            Time-resolved footprinting analysis indicated that clindamycin in CI complex 
protects nucleotides A2451 and A2062, both involved in A-site of the ribosome catalytic 
center, i.e. the site where the 3΄-end of the newly incoming aminoacyl-tRNA binds. In 
contrast, in C*I complex clindamycin protects nucleotide G2505, which is located at the P-
site of the catalytic center, i.e. the crevice where the 3΄-end of the peptidyl-tRNA is 
installed.  In both complexes CI and C*I, clindamycin also protects nucleotides A2058 and 
A2059, placed adjacently to the exit-tunnel. The observed footprinting pattern suggests that 
clindamycin is initially bound to the A-site crevice, thus preventing the functional 
placement of aminoacyl-tRNA into the catalytic center (competitive inhibition in peptide 
bond formation). Then, the pyrrolidinyl propyl ring of clindamycin is slowly rotated 
towards the P-site, disturbing the functional orientation of the peptidyl-tRNA 3΄-end and 
causing partial non-competitive inhibition in peptide bond formation.  Since clindamycin 
preserves its interactions with nucleotides A2058 and A2059 in both conformers, it is very 
likely that the stereochemical change observed is due to a slow rotation of the pyrrolidinyl 
propyl ring around the C19-C20 bond of the drug. Our findings are in good agreement with 
recent quantum mechanical studies of lincosamides. 
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ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΦΥΚΟΚΥΑΝΙΝΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΚΥΑΝΟΦΥΚΟΣ Spirulina platensis ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΩΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΙΟΝΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ, ΤΟΥ pH, 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, DTT ΚΑΙ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ  

 
Μαρία Μακκού, Αναστασία Καπάρα, Αθανάσιος Καραπέτσας και Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος 

 
Εργαστήριο Γονιδιακής Έκφρασης, Μοριακής Διάγνωσης και Σύγχρονων Θεραπευτικών Μέσων, 

Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, 
Κτίριο 10, Πανεπιστηµιούπολη Αλεξανδρούπολης, 68100 Αλεξανδρούπολη 

 
Το κύριο σύστηµα συλλογής της ηλιακής ενέργειας του κυανοβακτηρίου Spirulina 
platensis αποτελείται από δύο φυκοµπιλιπρωτεΐνες, τη φυκοκυανίνη και την 
αλλοφυκοκυανίνη. Στην επιφάνεια των θυλακοειδών, αυτές οι πρωτεΐνες δηµιουργούν 
υπερµοριακές διατάξεις γνωστές ως φυκοµπιλισώµατα (PBS). Η διάταξη των 
φυκοµπιλιπρωτεϊνών επιτρέπει της αποδοτική µεταφορά ενέργειας προς το κέντρο των 
φωτοχηµικών αντιδράσεων. Όλες οι φυκοµπιλιπρωτεΐνες αποτελούνται από υποµονάδες α 
και β οι οποίες σχηµατίζουν διµερή αβ που στη συνέχεια µπορούν να σχηµατίζουν τριµερή  
(αβ)3 ή εξαµερή (αβ)6. 
 
Η φυκοκυανίνη (C-PC) είναι µια σταθερή, υδατοδιαλυτή πρωτεΐνη µε έντονο µπλε χρώµα 
και ισχυρό φθορισµό, µε µέγιστο απορρόφησης στα 620nm. Η C-PC έχει αναφερθεί ότι 
διαθέτει αντιοξειδωτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες. Μάλιστα εµφανίζει εξαιρετικές 
ιδιότητες φθορισµού (fluorescence quantum yield, molar extinction coefficient και Stokes 
shift) που την καθιστούν κατάλληλη για εφαρµοφές στη βιοτεχνολογία, στη διαγνωστική, 
την θεραπευτική αλλά και τη βιοµηχανία καλλυντικών και τροφίµων. Για παράδειγµα, η C-
PC είναι εύκολο να συνδεθεί οµοιοπολικά µε κύτταρα, αντισώµατα και άλλα βιοµόρια 
χωρίς να απολέσει τις ιδιότητές της. Γι’ αυτό χρησιµοποιείται σε αναλυτικά πρωτόκολλα 
όπως FRET, µικροσκοπία φθορισµού, fluorescence activated cell sorting (FACS) και 
υβριδισµό φθορισµού (fluorescence in situ hybridization, FISH). 
 
Στην παρούσα εργασία αναφέρουµε την αποµόνωση C-PC από βιοµάζα S. platensis µε 
διαφορική κλασµάτωση σε αυξανόµενη συγκέντρωση θειικού αµµωνίου και 
ιοντοανταλλακτική χρωµατογραφία DEAE DE-52. Επιτεύχθηκε αποµόνωση C-PC 
αναλυτικής καθαρότητας (A620/A280=4,2) σύµφωνα µε ηλεκτροφορητική και 
φασµατοφωτοµετρική ανάλυση. Η καθαρή C-PC αναλύθηκε µε τη µέθοδο DSF 
(Differential Scanning Fluorimetry) ώστε να µελετηθεί η σταθερότητά της στη θερµική 
αποδιάταξη µε βάση τον ενδογενή φθορισµό της ως συνάρτηση της θερµοκρασίας. Με 
αυτό τον τρόπο παρατηρήσαµε την ανθεκτικότητα της C-PC σε διάφορους παράγοντες και 
συνθήκες όπως το pH, η ιοντική ισχύς του διαλύµατος, η συγκέντρωση διθειοθρεϊτόλης 
(DTT) αιθανόλης, καθώς και η παρουσία απορρυπαντικών (SDS, Triton X-100, Tween-
20). Γενικά, η C-PC επέδειξε εντυπωσιακή δοµική και λειτουργική ανθεκτικότητα. Τα 
αποτελέσµατά µας τεκµηριώνουν το εύρος των διαφορετικών συνθηκών υπό τις οποίες η 
C-PC µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µια φυσική φθορίζουσα χρωστική για σήµανση 
βιοµορίων. 
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PURIFICATION OF ANALYTICAL GRADE PHYCOCYANIN FROM Spirulina 
platensis AND DSF ANALYSIS OF THERMAL STABILITY AS A FUNCTION OF 
IONIC STRENGTH, pH AND CONCENTRATION OF DETERGENTS, DTT AND 

ETHANOL 
 

Maria Makkou, Anastasia Kapara, Athanasios Karapetsas and Raphael Sandaltzopoulos 
 

Lab of Gene Expression, Molecular Diagnosis and Modern Therapeutics, 
Dept. Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace, 

Bldg. 10 University Campus, 68100 Alexandroupolis, Greece 
 

 
The major light-harvesting system of the cyanobacterium Spirulina platensis is composed 
by two main phycobiliproteins, phycocyanin (C-PC) and allophycocyanin (APC). On the 
surface of thylakoid membranes, these proteins are arranged in arrays forming 
supermolecular complexes, known as phycobilisomes (PBSs). The arrangement of 
phycobiliproteins permits efficient energy transfer to the photochemical reaction center. All 
phycobiliproteins consist of α and β subunits that form a heterodimer αβ, which may further 
form (αβ)3 trimers and (αβ)6 hexamers. 
 
C-Phycocyanin (C-PC) is a water-soluble, stable, brightly colored (blue) and highly 
fluorescent protein with an absorption maximum at 620nm. C-PC seems to possess 
antioxidant and anti-cancer properties, as well as high fluorescence quantum yield, molar 
extinction coefficient and large Stokes shift. Due to its biochemical and fluorescent 
properties, the pure form of C-PC is widely applied in biotechnology, diagnostics, 
medicine, food industry and cosmetic industry. For instance, C-PC can be easily cross-
linked with cells, antibodies, or other biomolecules without losing its fluorescent properties. 
Therefore C-PC can be used in various analytical applications such as FRET assays, 
fluorescence microscopy, fluorescence activated cell sorting (FACS) and fluorescence in 
situ hybridization (FISH). 
 
In this study we report the purification of C-PC from S.platensis biomass based on multi-
step fractionation by ammonium sulfate precipitation, followed by DEAE DE-52 ion 
exchange chromatography. Purification of analytical grade C-PC (A620/A280=4,2) has 
achieved, according to spectroscopic and electrophoretic analysis. Importantly, we have 
performed an analysis of C-PC thermal stability under a broad range of different conditions, 
employing  Differential Scanning Fluorimetry (DSF). Thus, we managed to monitor the 
change of the intrinsic fluorescence as a function of temperature. Various parameters 
affecting C-PC stability, such as pH, ionic strength, Dithiothreitol (DTT) concentration, the 
presence of detergents (SDS, Triton X-100, Tween-20) and ethanol were studied. In 
general, C-PC displayed an impressive stability. Our results indicate the breadth of 
conditions under which C-PC may be utilised as a natural fluorescent dye. 
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ SBP1 ΤΟΥ Arabidopsis thaliana ΜΕ 
ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
Π. Μανθάκου1, Γ. Τσαούσης2, Ν. Παπανδρέου2, Σ.Ι. Χαµόδρακας2, Α. Ρούσσης1 

1Τοµέας Βοτανικής, 
2Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, 

 Τµήµα Βιολογίας,, Πανεπιστήµιο Αθηνών,  
Αθήνα 157 01 

 
Οι πρωτεΐνες SBP (Selenium Binding Proteins) ανήκουν σε µια οικογένεια πρωτεϊνών που 
περιλαµβάνει τρία µέλη (SBP1, SBP2, SBP3) των οποίων οι αµινοξικές ακολουθίες 
παρουσιάζουν µεγάλη συντήρηση.  Η SBP1 φαίνεται να συµµετέχει σε διάφορες 
βιολογικές διεργασίες µεταξύ των οποίων, η ρύθµιση της προσάραξης και της σύντηξης 
κυστιδίων κατά τη µεταφορά πρωτεϊνών µεταξύ των δεξαµενών Golgi, η απόκριση στην 
οξειδωτική καταπόνηση και ο έλεγχος του οξειδοαναγωγικού ισοζυγίου του κυττάρου.  
Στους φυτικούς οργανισµούς έχει διαπιστωθεί πως η έκφραση της SBP1 αυξορυθµίζεται 
ύστερα από κατεργασίες µε βαρέα µέταλλα, όπως το κάδµιο και ο ψευδάργυρος.  Η 
εκτοπική υπερέκφραση του γονιδίου που κωδικοποιεί την SBP1 στο Arabidopsis thaliana 
οδηγεί σε ανθεκτικότητα των διαγενετικών φυτών σε τοξικές συγκεντρώσεις σεληνίου.  
Μέχρι σήµερα έχουν παρουσιαστεί περιορισµένα δεδοµένα όσον αφορά τον ακριβή τρόπο 
λειτουργίας των πρωτεϊνών SBP.  Παρόλα αυτά, στα θηλαστικά έχουν αναφερθεί 
πειράµατα δέσµευσης του σεληνίου χωρίς όµως να υπάρχουν διευκρινίσεις για τον τρόπο 
δέσµευσής του στην πρωτεΐνη.  Η παρούσα εργασία ασχολείται µε τη δοµική ανάλυση της 
πρωτεΐνης SBP1 του Arabidopsis thaliana και τις φυλογενετικές της σχέσεις.  Οι µελέτες 
πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τη µοναδική λυµένη κρυσταλλογραφικά δοµή της SBP1 του 
Sulfolobus tokodaii που χρησιµοποιήθηκε σε δοκιµές οµόλογης προτυποποίησης και τη 
συλλογή των διαθέσιµων αµινοξικών ακολουθιών της SBP1 από διάφορα είδη για τη 
διεξαγωγή πολλαπλών στοιχίσεων και την κατασκευή φυλογενετικών δένδρων.  Η 
αξιοσηµείωτη συντήρηση συγκεκριµένων περιοχών στις αµινοξικές ακολουθίες, η ύπαρξη 
πιθανών λειτουργικών µοτίβων και η ενιαία δοµή των πρωτεϊνών συνετέλεσαν στη 
διατύπωση υποθέσεων που θα µπορούσαν να συµβάλλουν στην κατανόηση του τρόπου 
δράσης της πρωτεϊνης SBP1. 

. 
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STRUCTURAL STUDIES OF THE SBP1 PROTEIN FROM Arabidopsis thaliana 
USING BIOINFORMATICS METHODS 

 
P. Manthakou1, G. Tsaousis2, N. Papandreou2, S.J. Hamodrakas2, A. Roussis1 

1Department of Botany, 
2Department of Cell Biology and Biophysics, 

 Faculty of Biology, University of Athens, 
 Athens 157 01 

 
SBPs (Selenium Binding Proteins) belong to a protein family that consists of three 
members (SBP1, SBP2, SBP3) whose sequences are highly conserved.  SBP1 seems to 
participate in several biological processes such as, regulation of docking and vesicle fusion 
during intra Golgi transport, response to oxidative stress and redox control of the cell.  In 
plants SBP1 is upregulated upon treatment with heavy metals, like cadmium and zinc.  
Overexpression of the Arabidopsis thaliana SBP1 (AtSBP1) in transgenic plants confers 
resistance to toxic levels of selenium.  To date, there is very little evidence available 
regarding the exact function of SBPs.  However, in mammals, binding experiments of 
selenium have been reported without further details that could clarify how selenium is 
bound to the protein.  This study focuses on both the structure analysis and the evolution of 
AtSBP1.  Our studies were based on information derived from the solved crystal structure 
of SBP1 of Sulfolobus tokodaii that we implemented in homology modeling studies.  
Furthermore, we used a collection of the available SBP1 sequences from different species 
to construct phylogenetic trees.  The exceptional conservation of certain domains in the 
sequences, the existence of possible functional motifs and the derived model structures of 
the proteins contribute to the formulation of working hypotheses, which could, upon 
testing, contribute to our understanding of SBP1 function. 
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ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

 
Αρετή Κ. Μαντά και Λουκάς .Χ. Μαργαρίτης 

Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών , Πανεπιστηµιόπολη, Ιλίσια ΤΚ 15784 

 
Τα τεχνητά ηλεκτροµαγνητικά πεδία (ΗΜΠ) και η µη ιονίζουσα ηλεκτροµαγνητική 
ακτινοβολία (ΗΜΑ), που εκπέµπεται από αυτά, αποτελούν προϊόν µερικών µόνο 
δεκαετιών µε εκθετική όµως εξάπλωση τόσο ως προς το πλήθος των χρηστών αλλά και των 
εφαρµογών, αγγίζοντας τον εντυπωσιακό αριθµό των 6 δισεκατοµµυρίων συνδέσεων 
κινητών τηλεφώνων. Εκτιµάται, χωρίς να είναι δυνατή η σχετική απογραφή πως εξίσου 
µεγάλος είναι και ο αριθµός των συσκευών ασύρµατων τηλεφώνων στο οικιακό και 
επαγγελµατικό  περιβάλλον. Είναι κατά συνέπεια αναµενόµενο που τα τελευταία χρόνια, 
υπάρχει συνεχής και έντονη διεθνής ανησυχία για τις επιπτώσεις της ηλεκτροµαγνητικής 
αυτής ακτινοβολίας στους οργανισµούς και ιδιαίτερα στον άνθρωπο.  
Μελέτες του εργαστηρίου µας σε δυο πρότυπα βιολογικά συστήµατα, το έντοµο 
Drosophila melanogaster και το µυ Mus musculus έχουν καταδείξει σηµαντικές επιπτώσεις 
σε µοριακό, κυτταρικό, οργανισµικό και συµπεριφορικό επίπεδο.  
Πρόσφατες µελέτες µας κατέδειξαν επαγωγή ελευθέρων ριζών οξυγόνου (ROS) µετά από 
συνεχή έκθεση του δίπτερου D. melanogaster για 6, 24 και 96 ώρες στην ακτινοβολία ενός 
τυπικού ασύρµατου τηλεφώνου τύπου DECT (Digital Enhanced Cordless 
Telecommunication). Τα επίπεδα, όµως, παρέµειναν σταθερά µετά τις 24 ώρες. Περαιτέρω 
µελέτη ύπαρξης τυχόν οξειδωµένων πρωτεϊνών έδειξε ότι µετά από συνεχή ακτινοβόληση 
6 ωρών και άνω υπάρχει αύξηση στη συγκέντρωσή τους που στις 24 ώρες µειώνεται 
αισθητά συγκριτικά µε τα επίπεδα των µη ακτινοβοληµένων εντόµων.  
Με βάση τα δεδοµένα αυτά εξετάσαµε στην παρούσα εργασία εάν υφίσταται 
εξουδετέρωση των ROS µετά τη διακοπή της ακτινοβόλησης των εντόµων. Για το σκοπό 
αυτό θηλυκά νεοεκδυθέντα έντοµα υποβλήθηκαν σε συνεχή ακτινοβόληση χαµηλής 
έντασης 6 ωρών από βάση ασύρµατου τηλεφώνου DECT, 1890 MHz µε µέση τιµή έντασης 
ηλεκτρικού πεδίου E = 1,2 V/m, τιµή «ρυθµού ειδικής απορρόφησης» SAR = 1 mW/kg, 
σύµφωνα µε τη σχέση SAR= σ E2/ρ, εάν σ=0,8 S/m και ρ=1040 kg/m3. Ακολούθησε 
ανίχνευση των επιπέδων ROS, µέσω φθορισµοµετρίας, στα σώµατα των εντόµων 0, 1, 4 
και 24 ώρες µετά τη διακοπή της ακτινοβολίας. Διαπιστώθηκε, σε σχέση µε την τιµή 18,9 
των µαρτύρων, αρχικά αύξηση των επιπέδων ακολουθούµενη από σταδιακή µείωση (40, 
56, 47, 28 αντίστοιχα) µε στατιστικά σηµαντική µείωση των επιπέδων ROS και επαναφορά 
στις φυσιολογικές τιµές µόνο µετά το πέρας των 24 ωρών. Κατά συνέπεια, συµπεραίνεται 
ότι τα βιολογικά συστήµατα αντιλαµβάνονται την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία ως 
στρεσογόνο παράγοντα και ενεργοποιούν τους αντιοξειδωτικούς µηχανισµούς που 
διαθέτουν ώστε το σύστηµα να αντισταθµίσει την αύξηση στα επίπεδα των ελεύθερων 
ριζών, η οποία τελικά θα µπορούσε  να καταστεί επιβλαβής για τα κύτταρα. 
 
Η έρευνα χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) – Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Εθνικοί Πόροι – Ερευνητικό Πρόγραµµα «ΘΑΛΗΣ - UoA155» (Συντονιστής Λ.Χ. Μαργαρίτης). 
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INDUCTION OF ANTIOXIDANT MECHANISMS AFTER EXPOSURE TO 
ELECTROMAGNETIC FIELDS 

 
Areti K. Manta and Lukas H. Margaritis 

Department of Cell Biology & Biophysics, Faculty of Biology, National and Kapodistrian 
University of Athens, Panepistemiopolis, Ilissia, 15784 

 
Artificial electromagnetic fields (EMF) and non-ionizing electromagnetic radiation, emitted 
from them have appeared only a few decades ago but with exponential expansion both in 
the number of users and the amount of applications, reaching currently the impressive 
number of 6 billion mobile phone connections. Although there are no records, it is 
estimated that an equally large number of users exists for the wireless telephone devices in 
the home and professional environment. It is therefore expected that in the last decade, 
there is a constant and intense international concern about the effects of electromagnetic 
radiation in the biological systems, particularly in humans.  
Reports from our laboratory in two model biological systems, the insect Drosophila 
melanogaster and the mouse Mus musculus have demonstrated significant effects at 
molecular, cellular, behavioral and organism level. 
Our recent studies have demonstrated an increase in free radicals (ROS) after exposure of 
the dipterous D. melanogaster for 6, 24 and 96 hours to the radiation of a typical wireless 
phone DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication) but the levels remained 
stable after 24 hours. Further study showed that oxidized (carbonylated) proteins appear 
after continuous irradiation for more than 6 hours and increase in concentration which then 
decreases markedly at the levels of non-irradiated insects 
Based on these data in the present study we examined whether there is suppression of ROS 
after stopping irradiation of the insects. For this purpose 3 days-old female flies were 
exposed continuously for 6 hrs. Exposure was accomplished with wireless DECT base 
(1890 MHz continuous emission) within a Faraday cage. Average electrical field intensity 
within the cage was E=1,2 V/m, calculated SAR = σ E2/ρ =1 mW/kg, if σ=0,8 S/m and 
ρ=1040 kg/m3. The flies were collected at 0, 1, 4 and 24 hrs after the end of the exposure. A 
total of 10 female insects, per sample, were etherized, ovaries removed and the bodies 
processed for fluorometric ROS detection.  
It was found, that compared to the ROS value of the control insects (18.9), an initial 
increase was recorded followed by a gradual decrease (40, 56, 47, 28 respectively) with 
statistically significant reduction in ROS levels, restored to normal levels only after 24 
hours without exposure to radiation.  
Therefore, it is concluded that biological systems perceive electromagnetic radiation as a 
stressor and activate the available antioxidant mechanisms in order the system to 
compensate for the increase in the levels of free radicals, which ultimately could be 
detrimental to cells. 

 
Supported by European Social Fund – European Union and National Resources – “THALES - UoA 
155” grant (Coordinator L.H. Margaritis). 
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ΕΛΙΠΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ DNA ΣΤΑ ΩΟΚΥΤΤΑΡΑ ΤΩΝ 
ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ 

 
Πέτρος Μαραγκός 

1 Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 45110 Ελλάδα 
 
Στα θηλυκά γαµετοκύτταρα, βλάβες στο DNA µπορούν να προκαλέσουν στειρότητα, 
ακόµη και να οδηγήσουν σε γενετικές αµωµαλίες που θα µπορούσαν να µεταδωθούν στο 
αναπτυσσόµενο έµβρυο. Η παρατεταµένη (έως και πολλά έτη στον άνθρωπο) στασιµότητα 
των ωοκυττάρων στην µειωτική πρόφαση τα κάνει ιδιαίτερα ευαίσθητα  στη συσσώρευση 
βλαβών του  DNA που µπορούν να προκληθούν µεταξύ άλλων και από περιβαλλοντικούς 
παράγοντές. Παρά το γεγονός πως υπάρχει σηµαντικό ενδεχόµενο οι βλάβες του DNA να 
ζηµειώσουν την αναπαραγωγική ικανότητα, πολύ λίγα είναι γνωστά σχετικά µε την 
απόκριση σε βλάβες του DNA στα ωοκύτταρα. Εµείς βρίσκουµε πως θραύσεις της διπλής 
έλικας του DNA σε ωοκύτταρα  στάσιµα στη G2/πρόφαση δεν εµποδίζουν την είσοδο στη 
φάση Μ εκτός και αν η βλάβη είναι πολύ εκτεταµένη. Η απουσία αποτελεσµατικού 
µηχανισµού ελέγχου βλαβών του DNA οφείλεται στο γεγονός πως στα ωοκύτταρα δεν 
είναι δυνατή η ενεργοποίηση του κύριου ρυθµιστή της απόκρισης σε βλάβες του DNA, της 
κινάσης ΑΤΜ (ataxia-telangiectasia mutated). Επιπλέον, αντί για την αναστολή της 
µιτωτικής κινάσης, κυκλίνη Β- CDK1, µέσω της καταστροφής της φωσφατάσης Cdc25A, 
τα ωοκύτταρα χρησιµοποιούν την ανασταλτική φωσφορυλίωση της Cdc25B. Καταλήγουµε 
στο συµπερασµα πως τα ωοκύτταρα είναι τα µοναδικά φυσιολογικά, µη 
µετασχηµατισµένα, κύτταρα που αδυνατούν να ενεργοποιήσουν ισχυρό µηχανισµό ελέγχου 
βλαβών του DNA, γεγονός που τα καθιστά ευαίσθητα σε γενοµική αστάθεια. 
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INEFFICIENT RESPONSE TO DNA DAMAGE IN MAMMALIAN OOCYTES 
 

Petros Marangos 
Αpplication and Technology Department, University of Ioannina, 45110, Greece. 

 
In the female germ-line, DNA damage has the potential to induce infertility and even to 
lead 
to genetic abnormalities that may be propagated to the resulting embryo. The long arrest in 
meiotic prophase makes oocytes particularly susceptible to the accumulation of 
environmental insults, including DNA damage. Despite this significant potential to harm 
reproductive capacity there is surprisingly little known about the DNA damage response in 
oocytes. We find that double strand breaks in meiotically competent G2/Prophase-arrested 
mouse oocytes do not prevent entry into Mphase, unless levels of damage are severe. This 
lack of an efficient DNA damage checkpoint is because oocytes fail to activate effectively 
the master regulator of the DNA damage response pathway, ATM kinase (ataxia-
telangiectasia mutated). In addition, instead of inhibiting Cyclin B-CDK1 through 
destruction of Cdc25A phosphatase, oocytes utilize an inhibitory phosphorylation of 
Cdc25B. We conclude that oocytes are the only non-transformed cells that fail to launch a 
robust DNA damage checkpoint and that this renders them sensitive to genomic instability. 
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ΡΑΔΙΟ-ΠΡΩΤΕΩΜΙΚΗ:  
ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 
Λουκάς Χ. Μαργαρίτης 

Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
Οι πιθανοί κίνδυνοι για την υγεία που προκαλούνται από τις διάφορες µορφές των 
τεχνητών ηλεκτροµαγνητικών πεδίων (ΗΜΠ) έχουν εγείρει διεθνή και συνεχώς 
αυξανόµενη ανησυχία τα τελευταία χρόνια. H περιοχή συχνοτήτων µε τη µεγαλύτερη 
εξάπλωση που µελετάται εκτενώς είναι εκείνη των Ραδιοκυµάτων και Μικροκυµάτων 
(RF/MW), που συµπεριλαµβάνουν τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς, τις κεραίες βάσης, 
τα κινητά τηλέφωνα, τα ασύρµατα τηλέφωνα, τα Wi-Fi, κ.λπ). Με µια τέτοια τεράστια 
δεξαµενή πιθανών επικίνδυνων πηγών, είναι αναµενόµενο πως οι έρευνες διαλεύκανσης 
των επιπτώσεων σε επίπεδο µοριακό/κυτταρικό/οργανισµικό είναι πολύ έντονες. Η 
πρωτεωµική ανάλυση µετά από RF/MW έκθεση στην ακτινοβολία έχει εφαρµοστεί σε 
πολλά συστήµατα: α) καλλιέργειες κυττάρων, β) πειραµατόζωα και γ) εθελοντές. Η 
ερευνητική οµάδα του Leszczynski έχει διαπιστώσει υπερέκφραση και µειορύθµιση σε 
πολλές πρωτεΐνες ανθρώπινων κυττάρων δέρµατος. Η ίδια οµάδα αποκάλυψε σε 
ανθρώπινο ενδοθήλιο, αλλαγές στο πρωτέωµα έπειτα από έκθεση σε ακτινοβολία 900MHz. 
Μια άλλη "omics" ερευνητική οµάδα από τον Li διαπίστωσε σε επιθηλιακά κύτταρα 
ανθρώπινου φακού µε έκθεση σε ακτινοβολία GSM 1800 MHz για 2 ώρες υπερέκφραση 
των HSP70 και hnRNP Κ, ενώ η ερευνητική οµάδα του Zeng έδειξε τροποποίηση του 
πρωτεώµατος σε ανθρώπινα κύτταρα καρκίνου του µαστού MCF-7 µετά από έκθεση µε 
γεννήτρια ραδιοσυχνοτήτων. Η πιο πρόσφατη µεγάλης κλίµακας µελέτη έχει δηµοσιευθεί 
από την ερευνητική µας οµάδα (Fragopoulou et al., ΕΒΜ 20 Jan. 2012) χρησιµοποιώντας 
µύες Balb/c που εκτέθηκαν σε ακτινοβολία κινητού τηλεφώνου ή DECT. Μετά από 8-µηνη 
έκθεση διαπιστώθηκε τροποποίηση της έκφρασης 143 πρωτεϊνών: µεταβολισµού,  
κυτταρικής επικοινωνίας, κυτταροσκελετού και νευρολογικών. Η έρευνα συνεχίζεται και 
δείχνει ότι ακόµη και σύντοµη έκθεση των µυών στην ακτινοβολία είναι ικανή να 
προκαλέσει αλλαγές στο πρωτέωµα (αποτελέσµατα υπό επεξεργασία). Στην παρούσα πολύ 
κρίσιµη φάση της διαµάχης που υπάρχει στην επιστηµονική κοινότητα, όπου το µείζον 
θέµα είναι το κατά πόσο ασφαλή είναι τα επίπεδα έκθεσης στην ακτινοβολία που συνήθως 
υπάρχουν στην καθηµερινή ζωή, ο ρόλος των υψηλής απόδοσης «οµικών» προσεγγίσεων 
θα είναι πολύ σηµαντικός. Εκτιµάται συνεπώς ότι η «ΡΑΔΙΟ-ΠΡΩΤΕΩΜΙΚΗ», 
χρησιµοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις αναµένεται να παράσχει 
αξιόπιστα επιστηµονικά στοιχεία σε οποιοδήποτε µοντέλο σύστηµα, διευκολύνοντας έτσι 
την εξαγωγή κρίσιµων συµπερασµάτων. Η δυναµικότητα της Πρωτεωµικής να αναλύονται 
και να συσχετίζονται τα δεδοµένα της µέσω εξελιγµένου λογισµικού µπορεί να παράσχει 
πρωτοποριακές πληροφορίες προτείνοντας µηχανισµούς δράσης των ηλεκτροµαγνητικών 
πεδίων και ενδεχόµενα προβλέποντας στο απώτερο µέλλον τις κυτταρικές επιπτώσεις της 
ακτινοβολίας σε σχέση µε την έντασή της, τη διαµόρφωση, την επαληπτικότητα και τη 
διάρκεια έκθεσης σε αυτήν. 
Η έρευνα χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) – Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Εθνικοί Πόροι – Ερευνητικό Πρόγραµµα «ΘΑΛΗΣ - UoA155» (Συντονιστής Λ.Χ. Μαργαρίτης). 
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RADIO-PROTEOMICS: A NEW ERA IN ELECTROMAGNETIC BIOLOGY 
 

Lukas H. Margaritis 
Department of Cell Biology & Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens  

 
A major concern with increasing strength has been emerged the last years about the 
possible health hazards provoked by the various forms of man-made electromagnetic fields. 
The most crucial of them are the RF/MW (RadioFrequency/MicroWave) fields, including 
TV and FM stations, mast antennas, cell phones, cordless phones, baby monitors, 
microwave ovens and Wi-Fi. With such an enormous pool of possible hazardous sources, it 
is anticipated that research efforts to unravel the molecular/cellular/lab animal/human 
health effects are very intense. However, given the complexity of the EMF-cellular 
interactions, no conclusive data are widely accepted and much controversy exists.  
Proteomics following RF/MW radiation exposure has been applied in several systems, 
including: a) cell cultures, b) lab animals and c) human volunteers. Leszczynski’s research 
team has reported that several proteins are either over expressed or down regulated and that 
mobile phone radiation might alter protein expression in human skin cells. The same group, 
consistently using human endothelial cell lines, revealed protein expression changes after 
exposure to 900MHz. Another “omics” group by Li exposed human lens epithelial cells and 
detected heat-shock protein (HSP) 70 and heterogeneous nuclear ribonucleoprotein K 
(hnRNP K) to be upregulated following exposure to GSM 1800MHz for 2 h. A third 
research group by Zeng exposed human breast cancer cells MCF-7 to an RF generator 
simulating GSM 1800MHz signal. The authors suggested that the protein expression 
changes might depend on duration and mode of exposure and that a number of biological 
processes might be affected. The most recent large scale report has been published by our 
research team (Fragopoulou et al., EBM, Jan 20, 2012) using Balb/c mice exposed to cell 
phone and DECT radiation. After an 8-month exposure period as many as 143 proteins 
changed their expression in three important regions of the brain (frontal lobe, hippocampus, 
cerebellum), notably those involved in cell metabolism, cell-to-cell communication, 
cytoskeleton and neurological in the broad sense. The brain regions studied where chosen 
due to their involvement in cognitive functions, which have been reported in a number of 
studies to be susceptible after EMF exposure. Ongoing research of our group shows that 
even a short-time exposure of mice to an EMF source provokes proteome changes (data 
under analysis). At the current very critical phase of controversy existing in the scientific 
community, where the major issue is “how safe are non-ionizing radiation exposure levels 
normally occurring in daily life”, the role of the high throughput “Omics approaches” will 
be very important. RADIO-PROTEOMICS, utilizing state of the art techniques, is expected 
to provide solid scientific evidence at any model system, thus facilitating a final conclusion 
to be drawn. The ability of Proteomics data to be analysed and correlated through 
sophisticated software may provide unprecedented information identifying EMF mode of 
action, and possibly predict its cellular effects as related to radiation intensity, modulation, 
repetition and duration of exposure. 
Supported by European Social Fund – European Union and National Resources – “THALES - UoA 
155” grant (Coordinator L.H. Margaritis). 
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ΕΠΑΓΩΓΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ 
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΜΑΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟY Agkistrodon contortrix 

mokason (Northern copperhead) 
 

I. Μαρίνου1, Γ. Περεντέ1, Ν. Γούτας2, Δ. Βλαχοδηµητρόπουλος2, I. Παπασιδέρη3, Δ. 
Στραβοπόδης3, Β. Αλεπόρου-Μαρίνου4, Σ. Χαβάκη1, Ε. Μαρίνος1, Μ. Κουλούκουσα1 

1Παν/µιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Ιστολογίας και Εµβρυολογίας, 2Παν/µιο Αθηνών, 
Ιατρική Σχολή, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας,  3Παν/µιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, 
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, 4Παν/µιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής 

και Βιοτεχνολογίας, 
 
Tα δηλητήρια των φιδιών περιέχουν πολλά συστατικά µεταξύ των οποίων και 
δισιντεγκρίνες. Μια από αυτές είναι η κοντορτροστατίνη, η οποία έχει βρεθεί στο 
δηλητήριο του φιδιού Agkistrodon contortrix και περιλαµβάνει την αναγνωρίσιµη από τις 
ιντεγκρίνες αλληλουχία Arg-Gly-Asp (RGD). Αρχικά, αποµονώθηκε και µελετήθηκε 
εξαιτίας των ιδιοτήτων της να διαλύει τους θρόµβους του αίµατος, όµως στη συνέχεια 
διαπιστώθηκε ότι αναγνωρίζει και προσδένεται στις ιντεγκρίνες. Οι τελευταίες είναι 
διαµεµβρανικοί ετεροδιµερείς πρωτεϊνικοί υποδοχείς που προσδένονται σε συστατικά της 
εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας, όπως η βιτρονεκτίνη και η φιµπρονεκτίνη, αναγνωρίζοντας 
το τριπεπτίδιο RGD. Αποτελούν υποδοχείς σηµάτων, συµµετέχουν στη ρύθµιση του 
κυτταρικού κύκλου ενώ παράλληλα λειτουργούν ως αισθητήρες κατά την κυτταρική 
µετανάστευση. Η κοντορτροστατίνη έχει παρατηρηθεί ότι διαταράσσει τις παραπάνω 
διεργασίες, αφού προσδένεται σε διαµεµβρανικές πρωτεΐνες της οικογένειας των 
ιντεγκρινών, µε µεγάλη συγγένεια στην αvβ3, εµποδίζοντάς τες να συνδεθούν και να 
µεταφέρουν τα σήµατά τους στον κυτταροσκελετό. Στην παρούσα µελέτη αναπτύχθηκαν 
πρωτογενείς καλλιέργειες καρκινικών κυττάρων µαστού µε σκοπό να µελετηθεί η επαγωγή 
της απόπτωσης µε τη χρήση του δηλητηρίου του  φιδιού A. contortrix mokason. 
Κυτταρικές µονοστιβάδες επωάσθηκαν µε το παραπάνω δηλητήριο για συγκεκριµένο 
χρονικό διάστηµα. Στη συνέχεια, τα κύτταρα αυτά µελετήθηκαν µορφολογικά στο 
σαρωτικό ηλεκτρονικό µικροσκόπιο (SEM), αλλά και µε τεχνικές ανοσοφθορισµού για τον 
εντοπισµό ενός αποπτωτικού δείκτη, όπως η κασπάση-8, καθώς και για τη µελέτη της 
µεταβολής της κυτταρικής προσκόλλησης µέσω του εντοπισµού της ιντεγκρίνης αvβ3  και 
της ταλίνης. Τέλος, χρησιµοποιήθηκαν και µάρτυρες στους οποίους µελετήθηκαν οι ίδιες 
παράµετροι χωρίς την επίδραση του δηλητηρίου. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι µετά από 
επώαση των κυττάρων µε το δηλητήριο του  A. contortrix mokason παρατηρείται σταδιακή 
επαγωγή απόπτωσης. Συγκριτικά µε τα κύτταρα µάρτυρες, τα κύτταρα που επωάστηκαν µε 
το δηλητήριο παρουσιάζουν σηµαντικές µορφολογικές αλλαγές. Σε αρχικά στάδια 
απόπτωσης δηµιουργούνται άτυπες κυτταρικές προσεκβολές, ανακατανοµή της ιντεγκρίνης 
αvβ3 και ενδοκυττάρια ανακατανοµή της κασπάσης-8, ενώ τελικά όσο τα κύτταρα 
πλησιάζουν σε τελικό στάδιο απόπτωσης καθίστανται υποστρόγγυλα και διαταράσσεται η 
προσκόλληση τους στο υπόστρωµα. Συµπερασµατικά, εξαιτίας της δράσης του δηλητηρίου 
του A. contortrix mokason  στην επαγωγή απόπτωσης, φαίνεται ότι αυτό µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί µελλοντικά για τη µελέτη της προσκολλητικής ικανότητας και 
κινητικότητας των καρκινικών κυττάρων µαστού. 
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APOPTOSIS INDUCTION IN PRIMARY BREAST CANCER CELL CULTURES 
BY Agkistrodon contortrix mokason (Northern copperhead) VENOM 

 
I. Marinou1, G. Perente1, N. Goutas2, D. Vlachodimitropoulos2, I. Papasideri3, D. Stravopodis3, 

V. Aleporou-Marinou4, S. Havaki1, E. Marinos1, M. Kouloukoussa1 
1University of Athens, Medical School, Lab of Histology and Embryology, 2 University of Athens, 

Medical School, Dept of Forensic Medicine & Toxicology, 3University of Athens, School of Biology, 
Department of Cell Biology and Biophysics, 4University of Athens, School of Biology, Department 

of Genetics and Biotechnology 
 
Snake venoms contain many biomolecules including disintegrins, among them 
contortrostatin. This protein is found in the venom of Agkistrodon contortrix and its 
molecule contains an RGD sequence (Arg-Gly-Asp). Initially, it was isolated and studied 
because of its properties to cause blood thrombi dissociation and later it was found that it 
recognizes and binds to integrin receptors. The latter are transmembrane heterodimeric 
proteinic receptors that bind to extracellular matrix molecules such as vitronectin and 
fibronectin by recognizing the RGD tripeptide sequence. They are extracellular signal 
receptors which take part in the regulation of the cell cycle whereas, in parallel, they act as 
sensors of the environment during cell movement. Contortrostatin has been found to 
perturbate the above phenomena by binding onto the extracellular part of integrin 
molecules, exhibiting a particular affinity for integrin alphavbeta3. Contortrostatin binding 
to integrin receptors causes interruption of signal transduction mediated by alphavbeta3. In 
the present study primary breast cancer cell cultures were grown in order to study the 
possible induction of apoptosis by using venom from A. contortrix mokason. Cancer cell 
monolayers were incubated in a synthetic medium containing the above venom for a given 
length of time. Subsequently, the cells were studied by means of scanning electron 
microscopy (SEM) and also immunofluorescence techniques in order to localize apoptotic 
markers such as caspase-8. In addition, cellular adhesion was examined by means of αvβ3 
and talin immunofluorescence localization. Primary breast cancer cell cultures were used as 
controls by omitting the venom incubation step. The results show that after incubation with 
contortrostatin, cancer cell apoptosis is gradually induced and significant morphological 
changes take place. Initially, cancer cells show thin atypical elongated cell protrusions, 
caspase–8 cytoplasmic relocation, and integrin αvβ3 redistribution. As cells move towards 
the final stages of apoptosis, they become rounded and their adhesive properties are 
perturbated. In conclusion, contortrostatin induces apoptotic phenomena in breast cancer 
cells in vitro and therefore it is a starting basis for a future study of breast cancer cell 
adhesive properties as well as their mobility. 
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ 
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΙΓΝΙΤΗ 
 

Α. Μαστρογιάννη, Ν. Μονοκρούσος, Ε.Μ. Παπαθεοδώρου, Γ.Π. Στάµου,  
Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ, T.Θ. 119, 54 124, Θεσσαλονικη 

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των µεταβολών που υφίστανται η δοµή 
και η λειτουργία της εδαφικής µικροβιακής κοινότητας σε σχέση µε το χρόνο καλλιέργειας 
σε θέσεις απόθεσης αδρανών υλικών από εξόρυξη λιγνίτη στην περιοχή της Κοζάνης. 
Πραγµατοποιήθηκε συλλογή εδαφικών δειγµάτων από καλλιέργειες σιταριού ηλικίας 0 
ετών (αντιστοιχεί στον πρώτο χρόνο καλλιέργειας), 5, 10, 15 και 20 ετών, ενώ ως σύστηµα 
αναφοράς χρησιµοποιήθηκε καλλιέργεια σιταριού 30 ετών από περιοχή εκτός των θέσεων 
απόθεσης. Για τη διερεύνηση της δοµής της µικροβιακής κοινότητας χρησιµοποιήθηκε η 
µέθοδος προσδιορισµού των φωσφολιπιδίων (PLFAs), ενώ για αυτή της λειτουργικής 
ποικιλότητας χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος κατανάλωσης υποστρωµάτων (Biolog).  
H δοµή της µικροβιακής κοινότητας µε βάση τις συγκεντρώσεις των φωσφολιπιδίων των 
µικροβιακών κυττάρων εµφανίζει σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των καλλιεργειών 0 
και 5 ετών, ενώ τα δείγµατα των καλλιεργειών 10, 15 και 20 ετών συγκροτούν µία 
παρόµοια δοµικά οµάδα. Τα δείγµατα του συστήµατος αναφοράς συγκροτούν µία 
επιµέρους οµάδα, η οποία τείνει να εµφανίσει δοµή παρόµοια µε αυτή της οµάδας των 10, 
15 και 20 ετών. Σηµαντική διαφοροποίηση καταγράφεται και στη συγκέντρωση της 
συνολικής  µικροβιακής βιοµάζας σε σχέση µε το χρόνο καλλιέργειας, καθώς τα δείγµατα 
της καλλιέργειας 0 ετών εµφανίζουν τη µικρότερη βιοµάζα, αυτά των 5 ετών τη 
µεγαλύτερη ενώ τα δείγµατα των 10, 15, 20 ετών και του συστήµατος αναφοράς 
ενδιάµεσες τιµές. Η βιοµάζα των Gram+ και Gram- βακτηρίων και ακτινοµυκήτων 
παρουσιάζει παρόµοιο πρότυπο µε αυτό της συνολικής βιοµάζας. Τέλος, η βιοµάζα των 
πρωτοζώων και των µυκήτων δεν µεταβάλλεται στατιστικώς σηµαντικά σε σχέση το χρόνο 
καλλιέργειας. Αναφορικά µε τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της µικροβιακής κοινότητας 
και µε βάση τη µέση κατανάλωση ανά υπόστρωµα ως παράµετρο εκτίµησης της 
δραστηριότητας, τη λειτουργική ποικιλότητα (δείκτης Shannon) και τη µέση  ταχύτητα 
κατανάλωσης υποστρώµατος, καταγράφεται σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των 
καλλιεργειών ηλικίας 0, 5 και 10 ετών από τις καλλιέργειες των 15 και 20 ετών καθώς και 
του συστήµατος αναφοράς. Συγκεκριµένα, υψηλές τιµές δραστηριότητας και ποικιλότητας 
εµφάνισαν οι καλλιέργειες των 0, 5 και 10 ετών. 
Διαπιστώνεται ότι τα δοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της εδαφικής µικροβιακής 
κοινότητας των καλλιεργειών σιταριού µετά τα 15 χρόνια καλλιέργειας είναι παρόµοια µε 
αυτά του συστήµατος αναφοράς. Αντίθετα, ενώ η δοµή της µικροβιακής κοινότητας των 
καλλιεργειών 0 και 5 ετών διαφέρει σηµαντικά, εµφανίζεται όµοια ως προς τη λειτουργία 
της. Η καλλιέργεια των 10 ετών βρίσκεται σε ενδιάµεση κατάσταση εµφανίζοντας δοµή 
µικροβιακής κοινότητας παρόµοια µε αυτή των 15 και 20 ετών και του συστήµατος 
αναφοράς αλλά λειτουργία παρόµοια µε αυτή των 0 και 5 ετών. 
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CHANGES IN THE STRUCTURE AND FUNCTION OF THE SOIL MICROBIAL 
COMMUNITY IN WHEAT CULTIVATIONS DEVELOPING ON MINE SPOIL 

DEPOSITIONS 
 

A.Mastrogianni, N. Monokrousos, E.M. Papatheodorou, G.P. Stamou 
Department of Ecology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki 

 
This study aimed to investigate the changes in the structure and the function of the soil 
microbial community with respect to the age of cultivation in wheat fields developing on 
mine spoil depositions from lignite mining in the region of Kozani. Soil samples were 
collected from wheat fields aged 0 years (first year of cultivation), 5, 10, 15 and 20 years, 
while a 30-year-old wheat field, outside the mining region was used as control. The 
determination of phospholipids fatty acids (PLFAs) was used to assess the microbial 
community structure, while the method of substrates’ consumption (Biolog) was used to 
monitor the functional diversity of the community. 
With respect to the concentrations of phospholipids the structure of the microbial 
community differed significantly between the cultivations of 0 and 5 years old, while the 
structure of the communities in cultivations of 10, 15 and 20 years appeared similar. 
Moreover, the structure of the community in these latter is comparable with that recorded 
in the control soil.A significant differentiation was also recorded regarding the total 
microbial biomass; samples from fields aged 0 years exhibited the lowest biomass 
concentration, those from 5 years exhibited the highest, while samples from 10, 15 and 20-
year-old and the control fields displayed intermediate values.. The biomass of Gram+ , 
Gram- bacteria and actinomycetes displayed pattern similar to that of the total biomass. 
Finally, the biomass of protozoa and fungi did not differed significantly with respect to the 
cultivation’s age. Regarding microbial community’s functional characteristics and based 
on the mean consumption per substrate as an estimation of activity, the functional diversity 
(Shannon index) and the mean rate of substrates’ consumption, a significant differentiation 
was recorded between the 0 to 10 years and the 15 to 20 years-old fields as well as the 
control. Highest values of activity and diversity were recorded in the 0 to 10-year-old 
fields. 
We concluded that after 15 years of cultivation the structural and functional characteristics 
of the soil microbial community at wheat fields were similar to those in the control. In 
contrast, while the structure of the microbial community differed significantly between the 
0 and 5-year-old fields, the functionality of their soil microbial communities was similar. 
The 10-year-old field is in an intermediate state, displaying a structure of microbial 
community similar with that of 15 and 20 years and the control, whereas the functionality 
of its community was similar to that exhibited by the communities in fields aged 0 and 5-
years. 
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ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ PPCPs ΣΤΟ 
ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Ματσίνγκο X.Σ.1*, Σούτζιου Χ.1*, Χριστοφή Α.2*, Καραγιάννη Ή.1, Σύρρου Μ.3, Κορµάς Κ.Α.2  

1Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών & Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 451 10, Ιωάννινα 
2Τµήµα Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Γεωπονική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 

383 34 Ν. Ιωνία Βόλος 
3Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 451 10, Ιατρική Σχολή, Ιωάννινα 

*ισοδύναµη συµµετοχή 
 

Οι φαρµακευτικές ουσίες και τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας (Pharmaceutical & 
Personal Care Products, PPCPs) αποτελούν σηµαντικούς ρυπαντές του περιβάλλοντος µε 
κύριο αποδέκτη τα υδάτινα οικοσυστήµατα. Τα βακτήρια αποτελούν µια βασική 
συνιστώσα της βιοµάζας των υδάτινων οικοσυστηµάτων µε σηµαντικό ρόλο στην 
ανακύκλωση θρεπτικών και στην επαναφορά της διαλυµένης οργανικής ύλης στην τροφική 
αλυσίδα. Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η αύξηση βακτηριακών πληθυσµών υδάτινων 
οικοσυστηµάτων παρουσία και απουσία δυο αναλγητικών φαρµάκων ευρείας χρήσης, των 
acetaminophen και acetylsalicylic acid, τα οποία ανιχνεύονται πλέον συχνά στα 
επιφανειακά ύδατα και στα υγρά απόβλητα βιολογικών καθαρισµών. Για το σκοπό αυτό 
πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα σε µικρόκοσµους µε θαλασσινό νερό για 10 ηµέρες και 
µελετήθηκε η βακτηριακή αύξηση µε µικροσκοπία επιφθορισµού. Τα αποτελέσµατα 
έδειξαν ότι η παρουσία του acetylsalicylic acid αναστέλλει την αύξηση των βακτηρίων για 
48 ώρες, ενώ στην παρουσία της φαρµακευτικής ουσίας acetaminophen παρουσιάζεται 
χαµηλή αύξηση σε όλη τη διάρκεια του πειράµατος. Παράλληλα, προκαταρκτικά 
πειράµατα µελέτης µεταβολισµού δείξανε αναστολή της αναπνοής παρουσία 
acetaminophen σε βακτηριακές κοινότητες της λίµνης Παµβώτιδας. 
 
Λέξεις-κλειδιά: PPCPs, βακτηριακή αύξηση, υδάτινα οικοσυστήµατα, acetaminophen, 
acetylsalicylic acid 
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BACTERIOPLANKTON RESPONSE IN THE PRESENCE OF PPCPs IN THE 
AQUATIC ENVIRONMENT 

 
Matsingo H.S1*, Soutziou Ch.1*, Xristofi A.2*, Karayanni H.1, Syrrou M.3, Kormas K. Ar. 2 

 
1 Dept of Biological Applications & Technology, University of  Ioannina ,45 110 Ioannina, Greece 

2Dept of Ichthyology & Aquatic Environment , Faculty of Agricultural Sciences , University of 
Thessaly, 38 446 Volos, Greece 

3Laboratory of General Biology , University of Ioannina , Medical School , Ioannina, Greece 
*equal contribution 

 
Pharmaceutical and Personal Care Products (PPCPs), are emerging environmental 
pollutants which end up in aquatic ecosystems. Heterotrophic bacteria constitute a crucial 
component of aquatic ecosystems with important role in nutrient cycling and the 
transformation of dissolved organic matter through the trophic web. In the present study the 
growth of aquatic bacterial populations in the presence and absence of two widely used 
analgesic drugs, acetaminophen and acetylsalicylic acid, frequently detected in surface 
waters and in wastewater treatments plant effluents was examined. For this aim, seawater 
microcosm experiments were performed for 10 days and bacterial growth was studied by 
epifluorescence microscopy. The results showed that the presence of acetylsalicylic acid 
inhibits bacterial growth for 48 hours, while in the presence of acetaminophen low bacterial 
growth was observed throughout the experiment. In parallel, preliminary experiments on 
bacterial metabolism showed inhibition of respiration in the presence of acetaminophen in 
bacterial communities of the lake Pamvotis. 
 
Keywords: PPCPs, bacterial increase, aquatic ecosystems, acetaminophen, acetylsalicylic 
acid 
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΑΥΡΙΝΗ ΣΤΗ 
ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥΣ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΛΑΥΡΑΚΙ Dicentrarchus larbax  
 

1Μαυρογιάννης Ν., 1Φειδάντσης Κ., 1Καϊτετζίδου Ε., 2Κοτζαµάνης Ι. & 1Αντωνοπούλου Ε. 
1Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Α.Π.Θ., 54124, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

2Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, ΕΛΚΕΘΕ, Άγιος Κοσµάς, 16777 Ελληνικό, Αθήνα, Ελλάδα 
 

Η µερική υποκατάσταση των πρωτεϊνών και των λιπιδίων στα σιτηρέσια των 
εκτρεφόµενων ψαριών από πηγές φυτικής προέλευσης θεωρείται µονόδροµος. Παρόλα 
αυτά, σε πολλές περιπτώσεις, η χρήση συστατικών φυτικής προέλευσης οδήγησε σε 
έλλειψη διαφόρων απαραίτητων αµινοξέων(κυρίως µεθειονίνης). Η ταυρίνη (2-
αµινοαιθάνο σουλφονικό οξύ) συντίθεται από τη µεθειονίνη µέσω της κυστεϊνης και 
θεωρείται υπό όρους απαραίτητο θρεπτικό συστατικό σε συγκεκριµένα είδη ιχθύων καθώς 
και ορεξιογόνος παράγοντας τεχνητών σιτηρεσίων. Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η 
δραστικότητα των πρωτεϊνών θερµικού πλήγµατος Hsp70 και Hsp90, η φωσφορυλίωση 
των ενεργοποιούµενων από µιτογόνα κινασών p38 MAPK και ERK-1/2 και η 
δραστικότητα και ειδική δραστικότητα των ενζύµων κιτρική συνθετάση  (CS), 
δεϋδρογονάση του µαλικού οξέος (MDH) και γαλακτική δεϋδρογονάση (L-LDH), όπως 
και η µέγιστη δραστικότητα αντιοξειδωτικών ενζύµων όπως η δισµουτάση του 
υπεροξειδίου (SOD) και η καταλάση (CAT), και τέλος η οξείδωση λιπαρών οξέων 
(TBARs). Τα παραπάνω εξετάστηκαν στο ήπαρ, στην πρόσθια και στην οπίσθια µοίρα του 
εντέρου στο λαυράκι. Χρησιµοποιήθηκαν πέντε πειραµατικά και ισόποσα σε ενέργεια και 
άζωτο σιτηρέσια. Το πρώτο από αυτά περιείχε 30% ιχθυάλευρο (C+), ενώ οι υπόλοιπες 
τέσσερις διατροφικές καταστάσεις (C-, T0.2, T0.5 and T1.0) µόνο 25%, αλλά µε την 
προσθήκη πρωτεΐνης σόγιας, συγκέντρωσης 12%. Τρία από τα χαµηλά σε ιχθυάλευρα 
σιτηρέσια, συµπληρώθηκαν µε αυξανόµενη συγκέντρωση ταυρίνης (Τ), 0.2 (T0.2), 0.5 
(T0.5) και 1% (w:w) (T1.0), αντίστοιχα. Ακολούθησε ποσοτικός προσδιορισµός των Hsps 
και MAPKs µε τη µέθοδο της SDS ηλεκτροφόρησης σε πολυακρυλαµίδη, ενώ η ενζυµική 
δραστικότητα προσδιορίστηκε φασµατοφωτοµετρικά. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ένα 
διαφορετικό, ιστοειδικό πρότυπο έκφρασης και φωσφορυλίωσης των Hsp70 και Hsp90, και 
των MAPKs, αντίστοιχα, αλλά και διαφορετική δραστικότητα των µεταβολικών και 
αντιοξειδωτικών ενζύµων που µελετήθηκαν στους τρεις εξεταζόµενους ιστούς του 
λαυρακίου. Οι εντονότερες και στατιστικά σηµαντικές µεταβολές, τόσο στην έκφραση των 
πρωτεϊνών όσο και στην ενζυµική δραστικότητα, παρατηρήθηκαν κυρίως στο ήπαρ, 
πιθανότατα λόγω διαφορετικών µηχανισµών πρόσληψης, µετατροπής και απελευθέρωσης 
της ταυρίνης στο συγκεκριµένο ιστό, και στη συνέχεια στην πρόσθια µοίρα του εντέρου 
του λαυρακίου, υποδεικνύοντας µεταβολές σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου του 
συγκεκριµένου είδους.       
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EFFECT OF OF TAURINE ENRICHED DIETS ON THE BIOCHEMICAL STRESS 
AND THE ANTIOXIDANT DEFENCES OF THE EUROPEAN SEA BASS 

(Dicentrarchus larbax)  
 

1Mavrogiannis N., 1Feidantsis K.,  1Kaitetzidou E., 2Kotzamanis I. & 1Antonopoulou E, 
1Laboratory of Animal Physiology, School of Biology, AUTH,  GR 54124, Thessaloniki, Greece 

2Institute of Aquaculture, Hellenic Center of Marine Research, Aghios Kosmas, 16777 Hellinikon, 
Athens, Greece 

 
Partial substitution of proteins and lipids in fish diets from plant resources is considered as 
a one-way road. However, in many cases where certain plant materials were used, 
deficiencies in various essential amino acids, especially methionine, have also been 
reported. Taurine (2-aminoethane sulfonic acid) is synthesized from methionine via 
cysteine and is considered to be an essential nutrient in certain fish species.In this study we 
examined the induction in the expression of Hsp70 and Hsp90, the phosphorylation of 
mitogen activated protein kinases, such as p38 MAPK and ERKs and JNKs, the maximum 
activities and the specific activities of the enzymes citrate synthase (CS), malate 
dehydrogenase (MDH) and lactate dehydrogenase (L-LDH), as well as the maximum 
activities of antioxidant enzymes such as Superoxide dismutase (SOD) and Catalase (CAT) 
and thiobarbituric acid reactive substances (TBARs). The above were examioned in the 
liver, posterior and anterior intestine of the European sea bass. Five experimental 
isoenergetic and isonitrogenous diets were formulated. The first contained 30 % dietary fish 
meal (C+), while the other four (C-, T0.2, T0.5 and T1.0) only 25%, supplemented with 
12% soy protein. Three of the low fish meal diets were supplemented with taurine (T) in 
increasing concentrations, 0.2 (T0.2), 0.5 (T0.5) and 1% (w:w) (T1.0), respectively. 
Quantification of Hsps and MAPKs was determined with SDS-Page electrophoresis 
method. The enzymatic activity was spectrophotometrically determined. The present data 
showed a differential tissue-specific expression and phosphorylation of Hsp70 and Hsp90, 
and MAPKs respectively, and different activity patterns of metabolic and antioxidant 
enzymes. The most intense and statistically significant changes, both in the protein 
expression and the enzymatic activity, were observed mostly in the liver, probably because 
of different taurine uptake, turnover and release mechanisms present in this tissue, and 
secondly in the anterior intestine of the sea bass, indicating changes in respect to the control 
used.  
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ΑΥΞΗΣΗ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΗΙF-1α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ 
 

Μαυροφρύδη O., Διβόλης Γ. και Παπαζαφείρη Π. 
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας,  

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 

Πλήθος επιδηµιολογικών µελετών των τελευταίων δεκαετιών έχουν αποδείξει τη σύνδεση 
του σωµατιδιακού κλάσµατος των ατµοσφαιρικών ρύπων µε χρόνια προβλήµατα του 
αναπνευστικού συστήµατος, χωρίς όµως να έχει αποσαφηνιστεί µέχρι σήµερα ο ακριβής 
µηχανισµός. Ωστόσο, το οξειδωτικό στρες και οι αλλαγές στην οµοιόσταση του ασβεστίου 
φαίνεται να διαδραµατίζουν πρωταρχικό ρόλο. Στην παρούσα µελέτη διερευνήθηκε η 
επίδραση ενός πρότυπου ετερογενούς µίγµατος νανοσωµατιδίων diesel και του κοινού 
οργανικού ρύπου, βενζο[α]πυρένιο (Β[α]Ρ), σε ανθρώπινα επιθηλιακά κύτταρα πνεύµονα 
Α549. Διαπιστώθηκε ότι τόσο τα νανοσωµατίδια diesel, όσο και το Β[α]Ρ εµφάνισαν 
κυτταροτοξική δράση µόνο σε υψηλές συγκεντρώσεις, ενώ σε χαµηλότερες δόσεις 
αύξησαν τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό. Στη συνέχεια, µελετήθηκε η απόκριση του 
µεταγραφικού παράγοντα HIF-1, ο οποίος εκτός από την υποξία, έχει αποδειχθεί ότι 
σχετίζεται µε ποικίλες µορφές στρες και παθολογικές καταστάσεις όπως η φλεγµονή και η 
καρκινογένεση, ενώ συγκαταλέγεται πλέον στους καρκινικούς δείκτες. Χαµηλές 
συγκεντρώσεις των υπό µελέτη ρύπων προκάλεσαν αύξηση τόσο των ολικών, όσο και των 
πυρηνικών επιπέδων της ρυθµιστικής του υποµονάδας, ΗΙF-1α. Η παράλληλη µετακίνηση 
του µεταγραφικού παράγοντα NrF2 στον πυρήνα που παρατηρήθηκε, υποδηλώνει  
αυξηµένο οξειδωτικό φορτίο χωρίς όµως κυτταροτοξική επίδραση. Με βάση το γεγονός ότι 
το οξειδωτικό στρες διαταράσσει την οµοιόσταση των ιόντων ασβεστίου, ακολούθησε 
µελέτη της επίδρασης του Β[α]Ρ – ως σηµαντικό συστατικό του µίγµατος των diesel 
νανοσωµατιδίων – στα επίπεδα του κυτταροπλασµατικού ασβεστίου και ελέγχθηκε η 
πιθανή εµπλοκή των ιόντων στην απόκριση του HIF-1α. Παρουσία Β[α]Ρ, τα βασικά 
επίπεδα του κυτταροπλασµατικού ασβεστίου παρουσίασαν στατιστικά σηµαντική αύξηση, 
η οποία διατηρήθηκε σταθερή ακόµα και µετά από παρατεταµένη επώαση 8 ηµερών. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η προσοµοίωση της µαζικής εισροής 
ιόντων ασβεστίου στο κυτταρόπλασµα  µε ιονοµυκίνη, δεν οδήγησε σε αντίστοιχη επαγωγή 
του ΗΙF-1α, αλλά ούτε έδρασε κυτταροτοξικά. Είναι πιθανόν η παρατηρούµενη απόκριση 
του ΗΙF-1α παρουσία νανοσωµατιδίων diesel ή Β[α]Ρ, να µεσολαβείται από άλλα 
σηµατοδοτικά µονοπάτια ή σηµειακά γεγονότα στην κινητοποίηση των ιόντων ασβεστίου 
και όχι από τη µαζική, µη ειδική αύξηση των επιπέδων του στο κυτταρόπλασµα. Επιπλέον, 
επειδή στις ίδιες συνθήκες –επαγωγή κυτταρικού πολλαπλασιασµού-, διαπιστώθηκε και 
αύξηση στο περιεχόµενο του ενδοπλασµατικού δικτύου σε ασβέστιο, είναι πιθανόν ότι τα 
κύτταρα διαθέτουν αυξηµένο δυναµικό σηµατοδότησηςς µέσω ιόντων ασβεστίου που έτσι, 
δεν συµµετέχουν σε πρωτεολυτικές διεργασίες. 
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CALCIUM AND ΗΙF-1α RAISE DURING CARCINOGENESIS 
 

Mavrofrydi O., Divolis G. and Papazafiri P. 
Department of Animal and Human Physiology, Faculty of Biology, National and 

Kapodistrian University of Athens 
 

Lung is an organ directly exposed to atmospheric pollutants through inhalation. There are 
numerous epidemiological studies supporting a direct link between particulate pollutants 
and lung disease. Although the precise molecular mechanism has not been clearly defined 
yet, oxidative stress and alterations of intracellular calcium homeostasis seem to play an 
important role. In the present study, we investigated the effects of a standard reference 
material diesel particulate matter (SRM2975) and the ubiquitous organic pollutant, 
benzo[α]pyrene (B[α]Ρ), on human lung epithelial cell line, A549. At first we examined 
cell viability in the presence of the above pollutants. In both cases a cytotoxic profile was 
observed only on high concentrations, while lower doses increased cell proliferation. This 
observation is in accordance with numerous literature data supporting a carcinogenic 
potential of organic pollutants. Next we focused on HIF-1α, a key transcription factor 
implicated in many pathophysiological conditions, such us hypoxia, inflammation and 
cancer. Exposure of cells to non-cytotoxic doses of the pollutants resulted in a significant 
increase of both total and nuclear protein levels of its regulatory subunit, HIF-1α. In 
parallel, the direct nuclear accumulation of the transcription factor NrF2 revealed an 
oxidative imbalance under these conditions not correlated to any cytotoxicity. In addition, 
based on the fact that oxidative stress disrupts intracellular calcium homeostasis, we 
investigated any possible effects of B[α]P (which is also a common component of the diesel 
nanoparticles) on cytoplasmic calcium levels as well as calcium implication in the observed 
HIF-1a response. Indeed, B[α]Ρ exposure led to a significant increase of basal calcium 
levels which was sustained at least up to 8 days. Nevertheless, simulation of massive 
elevation of cytoplasmic calcium ions by ionomycin was not able to induce HIF-1α levels 
nor affected cell viability or induced HIF-1α proteasomal degradation. Therefore, it is 
possible that non specific global calcium changes do not account for HIF-1α activation. The 
response of this transcription factor in the present experimental model may be mediated by 
other signaling molecules or more specific elementary events on calcium homeostasis. It is 
to notice that endoplasmic reticulum calcium content also was found increased, in these 
conditions. Based on this finding, it would be suggested that cells are reserving calcium for 
a higher signaling potential and thus re-adjusting the rate of calcium-dependent protein 
degradation. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΟΛΥΑΔΕΝΥΛΙΩΣΗΣ CF, ΤΗΣ 
ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΣΜΟΥΤΑΣΗΣ SOD ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ 

CK2 ΣΤΟ ΕΝΤΟΜΟ CERATITIS CAPITATA 
 

Αγγελική  Μήνιαα  Andrea Baierβ, Ryszard Szyszkaβ και Σοφία Κουγιανού - Κουτσούκουα 
aΠανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστηµιόπολη, 

Αθήνα 15701 
βDepartment of Molecular Biology, Institute of Biotechnology,The John Paul II Catholic University 

of Lublin, Al. Krasnicka 102, 20-718 Lublin, Poland 
 

Η Μεσογειακή µύγα Ceratitis capitata ανήκει στην οικογένεια Tephritidae και έχει 
σηµαντική οικονοµική σηµασία, διότι είναι ένα παράσιτο που προκαλεί εκτεταµένες ζηµιές 
σε καλλιέργειες φρούτων. Πρόκειται, επίσης,  για οργανισµό-µοντέλο για την ανάπτυξη 
βιολογικών προγραµµάτων ελέγχου, ενώ είναι το καλύτερα µελετηµένο παράσιτο των 
φρούτων σε γενετικό και µοριακό επίπεδο. Η πρωτεϊνική κινάση CK2 είναι µία 
πλειοτροπική κινάση Ser/Thr, η οποία αποτελείται από δύο καταλυτικές (α ή/και α΄) και 
δύο ρυθµιστικές (β) υποµονάδες. Εµπλέκεται σε διάφορες κυτταρικές διεργασίες όπως ο 
έλεγχος του κυτταρικού κύκλου, η εµβρυογένεση, ο κυτταρικός πολλαπλασιασµός, η 
κυτταρική διαφοροποίηση, ο κιρκαδικός ρυθµός, η απόπτωση και η καρκινογένεση στους 
ανώτερους ευκαρυωτικούς οργανισµούς. Η CK2 κινάση φωσφορυλιώνει τις Ρ- πρωτεΐνες 
του ριβοσωµικού µίσχου Ρ0(Ρ1/Ρ2)2 της µεγάλης ριβοσωµικής υποµονάδας. Οι 
ανασυνδυασµένες CK2α (καταλυτική) και CK2β (ρυθµιστική)  υποµονάδες της C. capitata 
έχουν αποµονωθεί από την οµάδα µας καθώς και η υπεροξειδική δισµουτάση CcSOD2, η 
οποία έχει δειχθεί ότι αναστέλλει µερικώς την ενεργότητα της CcCK2α  κινάσης,  αν και 
κωδικοποιείται από ένα δεύτερο γονίδιο SOD2 (παράλογο),  εκτός από το ορθόλογο SOD1 
γονίδιο που υπάρχει στο έντοµο αυτό. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η αποµόνωση 
και του δεύτερου (ορθόλογου) γονιδίου SOD1 της υπεροξειδικής δισµουτάσης του εντόµου  
C. capitata, καθώς και δύο υποστρωµάτων της  CK2α  κινάσης,  του παράγοντα 
πολυαδενυλίωσης (cleavage factor, CF) της C. capitata, και της ριβοσωµικής πρωτεΐνης P0 
του ανθρώπου. Ο CF είναι ένας παράγοντας διάσπασης/πολυαδενυλίωσης, ο οποίος 
προσδένεται στο εξανουκλεοτίδιο A(A/U)UAAA του pre- mRNA και προκαλεί τη 
διάσπαση του mRNA δηµιουργώντας το 3΄άκρο, στο οποίο θα προστεθεί στη συνέχεια η 
poly (A) ουρά.  Τα cDNA µόρια CcCF, CcSOD1 και HuP0 κατασκευάσθηκαν µε τη 
µέθοδο PCR  και ακολούθησε κλωνοποίηση τους αρχικά σε φορέα pGEM και στη συνέχεια 
σε ειδικό φορέα έκφρασης pRSET και υπερέκφραση σε κύτταρα Escherichia coli. Μετά 
την αποµόνωση των ανασυνδυασµένων πρωτεϊνών θα ακολουθήσει έλεγχος της 
φωσφορυλίωσής των CcCF και HuP0 από την CcCK2 κινάση καθώς και της ανασταλτικής 
ικανότητας της CcSOD1, σε σύγκριση µε την CcSOD2. Η ανασυνδυασµένη HuP0 
πρωτεΐνη θα χρησιµοποιηθεί, επί πλέον, για  ανίχνευση αυτοαντισωµάτων στον ορό 
ασθενών µε αυτοάνοσες ασθένειες όπως ο Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος και ο 
νεανικός διαβήτης. Όπως είναι γνωστό, το C-τελικό άκρο της HuP0 αποτελεί τον κύριο 
αντιγονικό στόχο, ενώ αυξηµένη έκφραση του HuP0 mRNA έχει ανιχνευθεί σε καρκίνο 
του παχέος εντέρου. 
To πρόγραµµα αυτό χρηµατοδοτήθηκε από τον Ε. Λ. Κ. Ε. του Πανεπιστηµίου Αθηνών (στην Σ.Κ). 
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STUDY OF THE POLYADENYLATION FACTOR CF, SUPEROXIDE 
DISMUTASE SOD AND PROTEIN KINASE CK2 IN THE INSECT CERATITIS 

CAPITATA 
 

Αggeliki Miniaα, Andrea Baierβ, Ryszard Szyszkaβ and Sophia Kouyanou - Koutsoukou α 
αUniversity of Athens, Faculty of Biology, Department of Genetics and Biotechnology, 
Panepistimiopolis, Athens 15701 
βDepartment of Molecular Biology, Institute of Biotechnology,The John Paul II Catholic University 
of Lublin, Al. Krasnicka 102, 20-718 Lublin, Poland 

 
 

The Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata belongs to the family of Tephritidae and is a 
widespread pest of great economical importance, causing extensive damages to fruit crops. 
It has been also used as a model insect for the development of biological control programs, 
being the best studied fruit pest at genetic and molecular level. Protein kinase CK2 is a 
pleiotropic kinase Ser/Thr composed of two catalytic (α and/or α΄) and two regulatory (β) 
subunits. CK2 is involved in several cellular responses: the regulation of cell morphology 
and mobility, cell cycle control, embryogenesis, cell proliferation, circadian rhythm, 
apoptosis and tumorgenesis of higher eukaryotes.  The CK2 kinase phosphorylates the P-
proteins of the ribosomal stalk Ρ0(Ρ1/Ρ2)2 of the large ribosomal subunit. The recombinant 
CK2α (catalytic) and CK2β (regulatory) subunits of C.capitata have been isolated by our 
team as well as the superoxide dismutase CcSOD2, which has been shown to inhibit 
partially the activity of CK2 kinase, although encoded by a second gene SOD2 (paralog), 
besides the ortholog SOD1 gene found in this insect. We present here the isolation of the 
second (ortholog) superoxide dismutase SOD1 gene of C. capitata, as well as two 
substrates of CcCK2α kinase, the cleavage factor CF of C. capitata and the P0 ribosomal 
protein of human. CF is a cleavage/polyadenylation factor which binds to the examer 
A(A/U)UAAA of the pre- mRNA and cuts the mRNA into two fragments, producing the 3΄ 
end for the addition of the poly(A) tail. The CcCF, CcSOD1 and HuP0 cDNA molecules 
were constructed by PCR, cloned first in pGEM vector and then in the specific expression 
vector pRSET and were subsequently over expressed in Escherichia coli cells. After the 
isolation of the recombinant proteins, the phosphorylation of CcCF and HuP0 by the 
CcCK2 kinase will be tested, as well as the inhibitory capacity of CcSOD1, in comparison 
with CcSOD2. Additionally, the HuP0 protein will be used as an antigen for the detection 
of auto-antibodies in the serum of patients with auto-immune diseases, like Systemic Lupus 
Erythromatosus and diabetes. Τhe Ρ0 C- terminal domain is the main antigenic target, while  
increased expression of human P0 mRNA has been detected in colorectal tumours. 
This project has been supported by the Special Αccount for Research Grants of Athens University 
(SARG to SK). 
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 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ SBP ΣΤΟ  
ARABIDOPSIS THALIANA 

 
Μινοπέτρου M., Βαλασάκη X., Χαραλαµπίδης K. και Ρούσσης Α. 

Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη Ιλίσια 15701, Αθήνα 

 
Η οικογένεια των πρωτεϊνών SBP (Selenium Binding Proteins) στα φυτά αποτελείται από 
µέλη µε υψηλά συντηρηµένες αλληλουχίες. Στο Arabidopsis απαντώνται τρεις SBP 
πρωτεΐνες, οι οποίες κωδικοποιούνται αντίστοιχα από τρία SBP οµόλογα γονίδια. Μελέτες 
ηµιποσοτικού προσδιορισµού των µεταγραφηµάτων των γονιδίων SBP έχουν δείξει, ότι στα 
φυτά, τα γονίδια αυτά εκφράζονται σταθερά σε διάφορους ιστούς. Στο ψυχανθές Lotus 
japonicus (µε ένα µόνο ορθόλογο γονίδιο) πειράµατα ανοσοεντοπισµού έδειξαν ότι η SBP 
εντοπίζεται σε περιοχές συσσώρευσης µεµβρανών, όπως το µολυσµατικό νηµάτιο και η 
περιβακτηριακή µεµβράνη των συµβιοσωµάτων. Επιπλέον, µελέτες σε διάφορα είδη φυτών 
όπως το Arabidopsis, τo σόργο  και ο ηλίανθος έχουν δείξει ότι τα γονίδια SBP ρυθµίζονται 
µεταγραφικά όταν το φυτό εκτίθεται σε βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις. Στο ρύζι η 
έκφραση της SBP ενεργοποιείται από ενδογενή σηµατοδοτικά µόρια που επάγουν 
ανθεκτικότητα στην µόλυνση από παθογόνα, όπως το γιασµονικό οξύ  και το σαλικυλικό 
οξύ, και από ουσίες που προκαλούν την παραγωγή ενεργών µορφών οξυγόνου (ROS), όπως 
το ζιζανιοκτόνο paraquat και η φυτοορµόνη αποκοπτικό οξύ.  Προκειµένου να µελετήσουµε 
το λειτουργικό δυναµικό των υποκινητών των τριών γονιδίων SBP του Arabidopsis 
κλωνοποιήθηκαν οι υποκινητές των AtSBP1, AtSBP2 και AtSBP3 και συντήχθηκαν 
µεταγραφικά µε το γονίδιο αναφοράς GUS. Με τις πλασµιδιακές κατασκευές που προέκυψαν 
πραγµατοποιήθηκε σταθερός µετασχηµατισµός A. thaliana. Η ανάλυση των διαγονιδιακών 
σειρών GUS έδειξε ότι τα τρία SBP γονίδια υπόκεινται σε διαφορική αναπτυξιακή ρύθµιση. 
Το πρότυπο έκφρασης τους αποκαλύπτει επίσης την ύπαρξη µοναδικών για το καθένα, 
στοιχείων σύνδεσης µεταγραφικών παραγόντων. 
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PROMOTER ANALYSIS OF SBP GENES IN ARABIDOPSIS THALIANA 

 
Minopetrou M., Valasaki C., Haralampidis K. and Roussis A. 
National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Biology,  

Department of Botany, 15784 Athens 
 

SBP proteins (selenium-binding proteins) comprise a protein family with highly conserved 
members among diverse species. Three SBP proteins are present in Arabidopsis thaliana, 
which are encoded by the corresponding SBP homologues. SBP genes are ubiquitously 
expressed in different plant tissues, as shown by semi-quantitative gene expression studies.  
Immunolocalization expreriments of SBP in Lotus japonicus (a legume with a single SBP 
orthologue) showed that the protein was present in membrane accumulation areas, especially 
in infection threads and the peribacteroid membranes. Additional studies in different plant 
species like Arabidopsis, sorghum and sunflower have shown that SBP genes are 
transcriptionally regulated in response to biotic and abiotic stress. Expression of SBP in rice 
is activated from endogenous signaling molecules, like jasmonic and salicylic acid, which 
induce resistance in pathogens and from substances that cause ROS production like the 
herbicide paraquat and the plant hormone ABA. In order to investigate the functional role of 
SBP promoters in Arabidopsis, we constructed transcriptional fusions of the three SBP 
promoters with the GUS reporter gene. Using these constructs, stably transformed lines of 
A.thaliana were generated. The analysis of the transgenic pSBP::GUS reporter lines, indicate 
that the three SBP genes are differentially expressed during development. Furthermore, their 
expression pattern reveals the existence of unique regulatory sequences, which could act as 
potential transcription factor binding sites. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ in vitro ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ COUP-TF 
ΣΤΟΝ ΑΧΙΝΟ P.lividus   

 
 Άρτεµις Μιχάηλ, Ζήνων Ζήνωνος, Κωνσταντίνος Φλυτζάνης 

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 
 

Οι µεταγραφικοί παράγοντες COUP-TF (Chicken Ovalbumin Upstream Promoter 
Transcription Factor) ανήκουν στην υπεροικογένεια των υποδοχέων στεροειδών/θυροειδών 
ορµονών και χαρακτηρίζονται ως ΄΄ορφανοί΄΄ καθώς δεν έχει εντοπιστεί υπεύθυνο 
πρόσδεµα για την ενεργοποίησή τους. Πειράµατα που έχουν διεξαχθεί στο εργαστήριο µας 
έδειξαν ότι στα εχινόδερµα υπάρχουν δύο µετάγραφα του COUP-TF, αποτέλεσµα 
εναλλακτικού µατίσµατος ενός µικρού εξωνίου 63 bps. Τα δύο mRNAs παράγουν δύο 
πρωτείνες, η µεγαλύτερη εκ των οποίων περιέχει 21 επιπρόσθετα αµινοξέα στην 
καρβοξυτελική επέκταση της περιοχής πρόσδεσης στο DNA (DBD). Πειράµατα EMSA 
αποκάλυψαν ότι η µεγάλη πρωτείνη δεν µπορεί να προσδεθεί σε κανένα COUP-TF 
στοιχείο απόκρισης, σε αντίθεση µε τη µικρή που προσδένεται (µε διαφορετική συγγένεια) 
σε όλα τα στοιχεία που µελετήθηκαν.  
Σκοπός µας είναι να µελετήσουµε το ρόλο ένθεσης των 21 αµινοξέων της µεγάλης 
ισοµορφής. Στον αχινό Paracentotus lividus η αµινοξική ένθεση περιέχει τρεις θρεονίνες οι 
οποίες αποτελούν πιθανές θέσεις φωσφορυλίωσης και άλλων µετά-µεταφραστικών 
τροποποιήσεων. Η υπόθεση µας είναι ότι µια πιθάνη φωσφορυλίωση και 
αποφωσφορυλίωση παίζει ρόλο στην ικανότητα πρόσδεσης, αλλά και στην κυτταρική 
διαµερισµατοποίηση του υποδοχέα. Για να ελεχθούν οι υποθέσεις αυτές, προκαλέσαµε 
σηµειακές µεταλλάξεις στις τρεις θρεονίνες στην µεγάλη ισοµορφή COUP-TF  αλλαζοντάς 
τες σε αλανίνη µεµονωµένα αλλά και ανά δύο. Οι ίδιες µεταλλάξεις πραγµατοποιήθηκαν 
και σε κατασκεύασµα το οποίο κωδικοποιεί χιµαιρική πρωτείνη που αποτελείται από τη 
µεγάλη ισοµορφή και πράσινη φθορίζουσα χρωστική (GFP). 
Τα κατασκευάσµατα αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πειράµατα EMSA προκειµένου 
να ελεχθεί η ικανότητα πρόσδεσης στο DNA, αλλά και για ενέσεις των αντίστοιχων RNAs 
σε έµβρυα αχινού ούτως ώστε να µελετηθεί η ενδοκυτταρική κατανοµή των πρωτεϊνών. 
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DIRECTED in vitro MUTAGENESIS OF COUP-TF PROTEINS IN THE SEA 
URCHIN P.lividus 

 
Artemis Michail, Zinon Zinonos, Constantin N. Flytzanis 

Department of Biology, University of Patras 
 

COUP-TFs (Chicken Ovalbumin Upstream Promoter Transcription Factor) are orphan 
members of the superfamily of steroid/thyroid hormone receptors, since the proper ligand 
that activates them is not yet found. Previous experiments of our laboratory have shown 
that in Echinoderms the alternative splicing of the COUP-TF primary transcript results in 
two mRNAs, which encode two protein variants that differ by an amino acid insertion in 
the Carboxy Terminal Extension (CTE) of the DNA Binding Domain (DBD). EMSA 
experiments revealed that the large protein variant is incapable of binding any COUP-TF 
response elements, unlike the small variant, which binds a variety of COUP-TF response 
elements with different affinity. 
Our aim is to investigate the role of the 21aa insertion in the large variant. In the sea urchin 
Paracentrotus lividus the amino acid insertion contains three threonine residues, which are 
possible phosphorylation sites and perhaps other post-translational modifications. Our 
hypothesis is that phosphorylation might affect the receptor’s binding ability and cellular 
compartmentalization. To study this, we created COUP-TF point mutations by substituting 
the three threonine residues to alanine for each individual site, as well as combinations of 
double mutations. Similar point mutations were also constructed for COUP-TF/GFP fusion 
proteins of the large variant. 
These constructs will be used in EMSA experiments to analyze the binding affinity of the 
large mutant variant. Injections of RNAs in sea urchin embryos, encoding the COUP-
TF/GFP chimaeras, will be used to reveal their intracellular localization. 
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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Μιχαήλ Δ. & Σ.Κ. Μανώλης 
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

Πανεπιστηµιόπολη 157 84 Αθήνα,  
E-mails: emimi1306@hotmail.com ; smanol@biol.uoa.gr  

 
Οι δευτερογενείς αλλαγές (secular changes) είναι οι προοδευτικές αλλαγές που 
καταγράφονται σε διάφορα βιολογικά µεγέθη στη διάρκεια του χρόνου και είναι καλά 
τεκµηριωµένες στα τελευταία 200 χρόνια. Σε αυτά τα µεγέθη περιλαµβάνονται µεταξύ 
άλλων το µέγεθος των οστών και το ανάστηµα. Οι  παράγοντες που συµβάλλουν στις 
βιολογικές αλλαγές µπορεί να είναι γενετικοί ή περιβαλλοντικοί και είναι πολύ δύσκολο να 
ανιχνευθούν. Μερικές από τις συχνότερα αναφερόµενες αιτίες είναι περιβαλλοντικές, όπως 
είναι η βελτιωµένη διατροφή και υγεία, οι εναλλασσόµενοι ρυθµοί ανάπτυξης – 
ωρίµανσης, αλλά και οι κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες. Αυτή η εργασία εξετάζει τις 
αλλαγές στα µακρά οστά των Ελλήνων και των δύο φύλων, από την Νεολιθική εποχή µέχρι 
σήµερα. Αν µια δευτερογενής αλλαγή λαµβάνει χώρα στο σωµατικό µέγεθος, αλλάζουν και 
οι σχέσεις ανάµεσα σε διαφορετικές δοµές. Οι δευτερογενείς αλλαγές στο ανάστηµα έχουν 
αποτελέσει το επίκεντρο της βιοαρχαιολογικής έρευνας, αλλά έχει δοθεί λίγη προσοχή στις 
αλλαγές του µήκους των οστών. Η βάση σκελετικών βιοµετρικών δεδοµένων του Τοµέα 
Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, περιλαµβάνει µετρικά δεδοµένα από 379 
αποσπασµατικούς αρχαιολογικούς σκελετούς και 151 σύγχρονους (Σύγχρονη Σκελετική 
Συλλογή Αναφοράς – Athens Collection). Λόγω της αποσπασµατικής µορφής των 
αρχαιολογικών σκελετών επιλέχθηκαν µόνο τρία οστά (βραχιόνιο, µηριαίο, κνήµη), και 
αναλύθηκαν τα βιοµετρικά τους δεδοµένα. Από τα αποτελέσµατα προκύπτει ότι 
καταγράφεται διαχρονική αύξηση στο µήκος του µηριαίου για τους άνδρες, ενώ στις 
γυναίκες αυξάνει από την Μέση εποχή του Χαλκού, στη συνέχεια διατηρείται σχετικά 
σταθερό και υποχωρεί στο σύγχρονο δείγµα. Στην κνήµη των ανδρών παρατηρείται µια 
µικρή διακύµανση και από την Ελληνιστική περίοδο µέχρι σήµερα αυξάνεται ενώ για τις 
γυναίκες κατά-γράφεται αύξηση στην Υστεροελλαδική, στη συνέχεια σταθεροποιείται, 
αυξάνει στη Βυζαντινή και µειώνεται στο σύγχρονο δείγµα. Στο βραχιόνιο παρατηρείται 
και στα δύο φύλα µια σχετική σταθερότητα, αύξηση στις περιόδους Ελληνιστική-
Βυζαντινή και στη συνέχεια µειώνεται. Οι παρατηρήσεις αυτές αποτελούν µια πρώτη 
προσέγγιση, δεν µπορούν να ερµηνευθούν εύκολα, αν και θα µπορούσε να οφείλεται σε 
περιβαλλοντικούς και κοινωνικο-οικονοµικούς παράγοντες, χωρίς να µπορεί να 
αποκλειστεί η γενετική συνιστώσα. 
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TEMPORAL SKELETAL CHANGE IN HELLAS  
 

Michael D. & S.K. Manolis 
 

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

E-mails: emimi1306@hotmail.com ; smanol@biol.uoa.gr  
 

Secular changes are the progressive alterations that are recorded in several biological 
measurements during time and are very well established in the last 200 years. The size of 
bones and height, are included in those measurements. The factors that contribute in 
biological changes can either be genetic or environmental and are very hard to detect. Some 
of the most frequent reported causes are environmental, like the improved nutrition and 
health, the changing rates of growth and maturity, but also the socio-economic 
circumstances. This research examines the changes in Greek’s long bones in both sexes, 
from the Neolithic Period until today. If a secular change takes place in body size, the 
relations between different structures also change. Secular changes in human height have 
been focused in the bioarcheological research; however little attention has been given in the 
changes of bone’s length. The database of skeletal biometric data of the Animal and Human 
Physiology Section includes metric data from 379 fragmentary archaeological skeletons 
and 151 modern (Athens Modern Skeletal Reference Collection). Due to the fragmentary 
form of the archaeological skeletons, only 3 bones have been selected (humerus, femur, 
tibia), and their biometric data have been analyzed. In resulting, longitudinal increase is 
recorded in the length of femur in men, whereas in women the length increases from the 
Middle Bronze age, then it stays stable and subsides in the modern sample. In men’s tibia a 
small variation is observed and it increases, from the Hellenistic Period until today, while in 
women the increase is recorded in the Late Bronze Age, after that time it stabilizes, it 
shows an increase again in the Byzantine Period and subsides in the modern sample. In the 
humerus a related stability is observed in both sexes, an increase in Hellenistic-Byzantine 
Periods and then it declines. These observations are preliminary, there can not ne 
interpreted very easily, even though there could be due to environmental and socio-
economic factors, without excluding the genetic component.     
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Η ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΩΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΞΑΣΘΕΝΟΥΣ ΧΡΩΜΙΟΥ 

ΣΕ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ FABACEAE 
 

Μιχαλοπούλου Α. Βασιλική, Αδαµάκης Σ. Ιωάννης-Δηµοσθένης, Ελευθερίου Π. Ελευθέριος 
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας,, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,  

Θεσσαλονίκη 541 24, e-mail: eelefth@bio.auth.gr 
 

Έχει δειχθεί ότι οι µικροσωληνίσκοι αποτελούν στόχο της τοξικής δράσης του εξασθενούς 
χρωµίου [Cr(VI)]. Ωστόσο, βιβλιογραφικά δεδοµένα δείχνουν ότι, ενώ στο Allium cepa 
(κρεµµύδι) το Cr(VI) φαίνεται να αποπολυµερίζει τους µικροσωληνίσκους, στο φυτό Lens 
culinaris (φακή) τους σταθεροποιεί. Θέλοντας να µελετήσουµε την καθολικότητα αυτού 
του φαινοµένου, επιδράσαµε µε 250 µM Cr(VI) χορηγούµενου µε τη µορφή διχρωµικού 
καλίου (Κ2Cr2O7) για 24, 72 και 120 ώρες σε φυτά-αντιπροσώπους της οικογένειας 
Fabaceae. Ειδικότερα, χρησιµοποιήθηκαν τα φυτά Vicia faba (κουκιά), Vigna sinensis 
(µαυροµάτικο φασόλι), Vigna angularis (azuki bean), Medicago sativa (µηδική) και Pisum 
sativum (µπιζέλι). Τα αποτελέσµατα µελετήθηκαν µε συνεστιακή µικροσκοπία σάρωσης 
ακτίνων laser (CLSM) µετά από ανοσοεντοπισµό της σωληνίνης και χρώση του DNA µε 
ιωδιούχο προπίδιο. Παρατηρήθηκε διαφορική απόκριση των µικροσωληνίσκων των φυτών 
αυτών. Συγκεκριµένα, επίδραση µε Cr(VI) για 24 ώρες στο φυτό Pisum sativum δεν 
επέφερε καµία έντονη διαταραχή στην οργάνωση των µικροσωληνίσκων, ενώ απαιτήθηκαν 
τουλάχιστον 72 ώρες για να παρατηρηθεί δεσµίδωση. Έντονη δεσµίδωση των 
µικροσωληνίσκων ήδη από τις 24 ώρες επίδρασης εκδηλώθηκε στα φυτά Vigna angularis 
και Medicago sativa, ενώ στο Vigna sinensis απαιτήθηκαν 72 ώρες. Η έντονη δεσµίδωση 
των µικροσωληνίσκων συνοδευόταν ταυτόχρονα και µε αυξηµένα επίπεδα ακετυλίωσης 
της σωληνίνης αυτών, η οποία επιβεβαιώθηκε τόσο µε ανοσοφθορισµό όσο και 
ανοσοαποτύπωση κατά Western. Η ακετυλίωση αποτελεί δείκτη σταθεροποίησης των 
µικροσωληνίσκων. Το φυτό Vicia faba αποκρίθηκε τελείως διαφορετικά από τα υπόλοιπα, 
όπου παρατηρήθηκε αποπολυµερισµός µικροσωληνίσκων και όχι δεσµίδωση αυτών, ακόµα 
και σε πειράµατα επίδρασης 120 ωρών. Επίσης, στο συγκεκριµένο φυτό δεν 
προσδιορίσθηκε αύξηση της ακετυλιωµένης σωληνίνης. Φαίνεται λοιπόν ότι το Cr(VI) 
προκαλεί είτε τη δεσµίδωση είτε τον αποπολυµερισµό των µικροσωληνίσκων, απόκριση η 
οποία εξαρτάται από το φυτικό είδος. Επιπλέον, οι σχηµατιζόµενες δεσµίδες σωληνίνης 
παρουσία Cr(VI) είναι σταθερές δοµές, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την αυξηµένη 
ακετυλίωση αυτών. H προκαλούµενη αυτή σταθεροποίηση είναι ίσως ένας λόγος για τις 
παρατηρούµενες ανώµαλες κυτταρικές διαιρέσεις παρουσία Cr(VI). 
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MICROTUBULE STABILIZATION AS A RESPONSE TO HEXAVALENT 
CHROMIUM TOXICITY IN PLANTS OF THE FABACEAE FAMILY 

 
Michalopoulou A. Vasiliki, Adamakis S. Ioannis-Dimosthenis, Eleftheriou P. Eleftherios 

Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 
 Thessaloniki 541 24, e-mail: eelefth@bio.auth.gr 

 
Microtubules have been shown to be a target of hexavalent chromium [Cr(VI)] toxicity. 
However, bibliographic data indicate that, while in Allium cepa (onion) Cr(VI) seems to 
depolymerize microtubules, in Lens culinaris (lentil) it stabilizes them. In order to study the 
universality of the above phenomenon, we exposed representative species of the Fabaceae 
family to 250 µM Cr(VI), supplied as potassium dichromate (K2Cr2O7), for 24, 72 and 120 
hours. Plants used included Vicia faba (broad bean), Vigna sinensis (blackeyed pea), Vigna 
angularis (azuki bean), Medicago sativa (alfalfa) and Pisum sativum (pea). Results were 
studied by confocal laser scanning microscopy (CLSM) after immunolocalization of tubulin 
and DNA counterstaining with propidium iodide. Differential responses were observed 
among the plants used. Particularly, application of Cr(VI) for 24 hours in Pisum sativum 
did not cause any severe disturbance on the organization of microtubules, and at least 72 
hours were required for microtubule bundling to be observed. Intense microtubule bundling 
occurred in Vigna angularis and Medicago sativa seedlings even after 24 hours of 
treatment, while in Vigna sinensis 72 hours were required. The observed microtubule 
bundling was accompanied with high levels of tubulin acetylation, which was confirmed by 
both immunofluorescence and Western immunoblotting. Tubulin acetylation is an indicator 
of microtubule over-stabilization. Vicia faba responded completely differently than the 
other plants, where a microtubule depolymerization but not bundling was observed, even 
after 120 hours of treatment. Moreover, in this plant no elevated acetylated tubulin levels 
were found. It seems, therefore, that Cr(VI) causes either bundling or depolymerization of 
microtubules, a response which depends on the plant species. What is more, the  
microtubule bundles formed in the presence of Cr(VI) are stable structures, a fact 
confirmed by their increased acetylation. This induced microtubule stabilization is perhaps 
one causal factor for the observed abnormal cell divisions in the presence of Cr(VI). 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟΠΛΑΓΚΤΟΥ ΣΕ ΔΥΟ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 
Μίχας Α.1, Γενίτσαρης Σ.2, Courties C.3, Μουστάκα Μ.2, Κορµάς Κ.Aρ.4, Καραγιάννη Ή.1 

1Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών & Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 45 110 Ιωάννινα 
2Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 521 24 Θεσσαλονίκη 
3Observatoire Océanologique de Banyuls s/mer, 66650 Banyuls-sur-mer, France 

4Τµήµα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 38 446 
Βόλος 

 
Μία από τις πρώτες απόψεις, περί της προκαρυωτικής βιογεωγραφίας, ορίζει ότι 
‘Everything is everywhere, but, the environment selects’ (Baas-Becking 1934). Σύµφωνα 
µε την υπόθεση αυτή οι µικροοργανισµοί παρουσιάζουν πολύ µεγάλη διασπορά, αλλά 
αναπτύσσονται µόνο όταν συναντούν ευνοϊκές συνθήκες. Στην παρούσα µελέτη 
εξετάστηκε η υπόθεση αυτή, πραγµατοποιώντας πειράµατα µε µικρόκοσµους στο 
εργαστήριο. Συγκεκριµένα, θαλασσινό νερό από τρεις διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές 
Ανατολική Μεσόγειος (Παγασητικός Κόλπος, P), Δυτική Μεσόγειος (Banuyls-FR, Β) και 
Δυτικός Ατλαντικός Ωκεανός (Woods Hole-USA, WH), εµβολιάστηκε σε θαλασσινό 
καλλιεργητικό µέσο από τη Μεσόγειο θάλασσα (Banuyls). Οι µικρόκοσµοι επωάστηκαν 
στους 18ºC, στο σκοτάδι και µελετήθηκε η βακτηριακή αύξηση µέσω κυτταροµετρίας ροής 
για 21 ηµέρες. Σε όλους τους µικρόκοσµους παρατηρήθηκε βακτηριακή αύξηση. Τα 
µέγιστα της βακτηριακής αφθονίας ήταν 1,69±0,17 (P), 1,71±0,19 (B), 1,17±0,18 (WH) 
x106 βακτήρια ml-1 και παρατηρήθηκαν µετά από πέντε (P) ή οκτώ (B, WH) ηµέρες 
επώασης. Η βακτηριακή αφθονία µειώθηκε στις αρχικές τιµές στους µικρόκοσµους P και Β 
αλλά διατηρήθηκε σταθερή σε όλη τη διάρκεια του πειράµατος στο WH. Σε ένα δεύτερο 
πείραµα, η ανάµιξη θαλασσινού νερού και νερού λίµνης και η µελέτη της βακτηριακής 
αύξησης µε φωτοµετρική µέθοδο έδειξε αύξηση των βακτηριακών βιοκοινωνιών λιµναίων 
οικοσυστηµάτων στο θαλασσινό νερό. Τα πρώτα αποτελέσµατα των παραπάνω 
πειραµάτων δείχνουν ότι βακτηριακοί πληθυσµοί, κάθε περιοχής, καταφέρνουν να 
αυξηθούν, όταν βρεθούν σε διαφορετικά ενδιαιτήµατα. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: ‘Everything is everywhere’, Baas-Becking hypothesis, βακτηριοπλαγκτό, 
βιογεωγραφία, Μεσόγειος θάλασσα, Λίµνη Παµβώτιδα 
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EXPERIMENTAL TESTS OF BACTERIOPLANKTONIC DISPERSAL IN TWO 
MEDITERRANEAN AQUATIC ECOSYSTEMS 

 
Michas A.1, Genitsaris S.2, Courties C.3, Moustaka M.2, Kormas K.Ar.4, Karayanni H.1 

1Dept of Biological Applications & Technology, University of Ioannina, 45 110 Ioannina Greece 
2School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 521 24 Thessaloniki Greece 

3Observatoire Océanologique de Banyuls s/mer, 66650 Banyuls-sur-mer, France 
4Dept of Ichthyology & Aquatic Environment, Faculty of Agricultural Sciences, University of 

Thessaly, 38 446 Volos Greece 
 

One of the earliest views on the prokaryotic biogeography states that ‘Everything is 
everywhere, but, the environment selects’ (Baas-Becking 1934). According to this 
hypothesis microorganisms are extremely dispersed, but grow only when encountering 
favorable conditions. The present study examined this hypothesis by conducting microcosm 
experiments in the laboratory. Seawater from the Mediterranean Sea (Banuyls) was 
inoculated with natural prokaryote communities from three different geographical regions, 
Eastern Mediterranean (Pagasitikos Gulf-GR, P), Western Mediterranean (Banuyls-FR, B) 
and West Atlantic Ocean (Woods Hole-USA, WH). The microcosms were incubated at 
18oC, in the dark and bacterial growth was studied by flow cytometry for 21 days. Bacterial 
growth was observed in all microcosms. Bacterial abundance maxima were of 1.69±0.17 
(P), 1.71±0.19 (B), 1.17±0.18 (WH) x106 bacteria ml-1 and occurred after five (P) or eight 
(B, WH) days of incubation. Bacterial abundance decreased to initial values at P and B 
microcosms but remained constant throughout the experiment at WH. In a second 
experiment, growth of bacterial communities of lake ecosystems in seawater was observed 
by photometry when seawater was inoculated with lake-water and incubated as above. The 
first results of these experiments indicate that bacterial growth may occur when bacterial 
populations from different regions are found in different habitats. 
 
Keywords: ‘Everything is everywhere’, Baas-Becking hypothesis, bacterioplankton, 
biogeography, Mediterranean Sea, Lake Pamvotis 
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ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ ΕΝΘΕΣΟΠΑΘΕΙΑΣ (ENTHESEAL 
STRESS) ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΚΡΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟ 
 

Μουντράκης Κ., Βαλάκος Ε.  
Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

Πανεπιστηµιόπολη 157 84 Αθήνα.  
E-mail: cmountrakis@gmail.com; 

 
Η καταπόνηση των ενθέσεων (entheseal stress) ή µυοσκελετική καταπόνηση (musculo-
skeletal stress), όπως συχνά αποκαλείται, αναφέρεται στις τροποποιήσεις του οστού που 
σχετίζονται µε τη δραστηριότητα και παρατηρείται στις θέσεις πρόσφυσης των µυών και 
των τενόντων. Είναι γενικά αποδεκτό ότι έντονα ή συνηθισµένα επίπεδα στρες έχουν ως 
αποτέλεσµα την τροποποίηση της µορφολογίας του οστού. Στις ενθέσεις, αυτό σχετίζεται 
µε σχηµατισµό µη-παθολογικού νέου οστού και/ή εντυπωµατικές µεταβολές (pitting). Η 
µελέτη της καταπόνησης των ενθέσεων µπορεί να αποδώσει χρήσιµες γνώσεις για τα 
επίπεδα δραστηριότητας ενός πληθυσµού, καθώς και διαφορές συµπεριφοράς ανάµεσα σε 
κοινωνικές οµάδες. Η παρούσα µελέτη εστιάστηκε στην πιθανή αµφίπλευρη ποικιλοµορφία 
της καταπόνησης των ενθέσεων των οστών του άνω άκρου µεταξύ των ανδρών και των 
γυναικών της Σύγχρονης σκελετικής συλλογής αναφοράς του Τοµέα Φυσιολογίας Ζώων & 
Ανθρώπου (ΕΚΠΑ). Χρησιµοποιήθηκε ένα σύνολο από 196 άτοµα γνωστού φύλου και 
ηλικίας θανάτου. Τα άτοµα στα οποία διαγνώστηκαν εκφυλιστικές νόσοι (π.χ. 
αρθροπάθειες) αποκλείστηκαν από την µελέτη. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι γυναίκες 
έχουν µια ελαφρά υψηλότερη πλευρικότητα από τους άνδρες (+0.07 υπέρ δεξιάς +0.06 
υπέρ δεξιάς αντίστοιχα) όταν ψάχνουµε στις αθροισµένες µέσες τιµές για όλες τις θέσεις 
πρόσφυσης. Όταν µελετάµε µεµονωµένα οστά, οι γυναίκες εµφανίζουν µεγαλύτερο βαθµό 
πλευρικότητας για τις θέσεις πρόσφυσης του βραχιονίου οστού (+0.08 υπέρ δεξιάς) και της 
κερκίδας (+0.06 υπέρ δεξιάς), ενώ για τους άνδρες η ωλένη (+0.10 υπέρ δεξιάς) και η 
κλείδα (+0.04 υπέρ δεξιάς) εµφανίζουν την υψηλότερη πλευρικότητα. Η πλευρικότητα των 
εντυπωµάτων (pitting) είναι αµελητέα και για τα δύο φύλα, εξαιρουµένης της κλείδας 
στους άνδρες (+0.04 right). Από αυτά τα δεδοµένα, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι αν και 
είναι εµφανής η διαφοροποίηση της εργασίας (division of labor) από την κατανοµή τους 
στρες στο άνω άκρο, οι διαφορές δείχνουν ότι δεν είναι σηµαντικές, όπως παρατηρούνται 
σε αρχαιολογικούς ή παραδοσιακούς πληθυσµούς, αντανακλώντας τους κοινωνικο-
οικονοµικούς ρόλους των σύγχρονων Ελλήνων. 
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BILATERAL VARIATION OF ENTHESEAL STRESS OF THE UPPER LIMB IN A 
CONTEMPORARY GREEK POPULATION 

 
Mountrakis Κ., Valakos E. 

Department of Animal and Human Physiology, Faculty of Biology, National and Kapodistrian University of 
Athens 

E-mail: cmountrakis@gmail.com 
 
Entheseal stress, or musculoskeletal stress as it is often called, refers to the activity related 
modifications of bone observed in muscle and ligament attachment sites. It is generally 
accepted that habitual or high levels of stress result in the modification of bone 
morphology. At the entheses, this is associated with non-pathological new bone formation 
and/or lesions (pitting). The study of entheseal stress may reveal useful insights as to the 
levels of activity of a population, as well as differences of behavior between social groups. 
The current study focuses on possible bilateral variation of entheseal stress between males 
and females of the modern reference skeletal collection of the Department of Animal and 
Human Physiology (National and Kapodistrian University of Athens). A total of 196 
individuals of known sex and age at death were used. Individuals for whom degenerative 
joint diseases were diagnosed were excluded from the study. The results indicate that 
females have a negligibly higher laterality than males (+0.07 right, +0.06 right, 
respectively) when looking at pooled means for all attachment sites. When observing 
individual bones, females display a higher degree of laterality for the attachment sites of the 
humerus (+0.08 right), and the radius (+0.06 right), while for males the ulna (+0.10 right) 
and the clavicle (+0.04 right) display the highest laterality. The laterality of pitting lesions 
is negligible for both sexes, excluding the male clavicle (+0.04 right). From these data, we 
may conclude that while there is a division of labor evident from the distribution of stress 
on the upper limb, the differences indicate that it is not as significant as it is observed in 
archaeological or traditional populations, reflecting the socioeconomic roles of modern 
Greeks. 
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ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΝΤΖΟΤΡΑΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1964-2007 
 

Δηµήτριος Κ. Μουτόπουλος1,2 και Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου2 
1ΤΕΙ Μεσολογγίου, Τµήµα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης, Νέα Κτίρια, 302 00 

Μεσολόγγι, dmoutopo@teimes.gr  
2Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Ζωολογίας, 

Εργ. Ιχθυολογίας, Θ. 134, 541 24 Θεσσαλονίκη 
 

Στην εργασία αυτή χρησιµοποιήθηκαν τα αδηµοσίευτα δεδοµένα της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής για την αλιευτική παραγωγή των αλιευτικών εργαλείων τύπου τράτας 
(µηχανότρατα και βιντζότρατα) στις 16 υπο-περιοχές των ελληνικών θαλασσών κατά την 
περίοδο 1990-2007. Σκοπός ήταν να αποτυπωθεί η σύνθεση των ειδών της αλιευτικής 
παραγωγής αυτών των εργαλείων ανά υπο-περιοχή και να ανασυσταθεί η αλιευτική 
παραγωγή σε κάθε υπο-περιοχή για την περίοδο 1964-1989, κατά την οποία δεν υπάρχουν 
δηµοσιευµένα τα αντίστοιχα δεδοµένα. Η εφαρµογή πολυµεταβλητής ανάλυσης στη 
σύνθεση των ειδών της µηχανότρατας για τις 16 υπο-περιοχές και για τα έτη 1990-2007 
ανέδειξε τρεις οµάδες υποπεριοχών (σε παρένθεση τα χαρακτηριστικά είδη): (α) Ιόνιο 
(Merluccius merluccius και Spicara flexuosa), (β) Αιγαίο (διάφορα είδη, Mullus barbatus 
και Merluccius merluccius) και (γ) Βόρειο Αιγαίο (διάφορα είδη, Merluccius merluccius 
και Melicertus kerathurus). Η εφαρµογή της ίδιας ανάλυσης στη σύνθεση των ειδών της 
βιντζότρατας ανέδειξε επίσης τρεις οµάδες: (α) Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο (Sardina 
pilchardus και Engraulis encrasicolus), (β) Αµβρακικός κόλπος και Νότιο Αιγαίο (Spicara 
smaris και Boops boops) και (γ) υπόλοιπες υποπεριοχές του Αιγαίου και του Ιονίου 
(Spicara smaris, Boops boops και Sardina pilchardus). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η 
µηχανότρατα στοχεύει κατά κύριο λόγο σε βενθοπελαγικά είδη, ενώ η βιντζότρατα σε 
µικρά πελαγικά. Το γεγονός ότι κάθε ένα από αυτά τα εργαλεία αλιεύει διαφορετικό τµήµα 
του πληθυσµού των παραπάνω ειδών (µηχανότρατες: στην ανοιχτή θάλασσα και σε 
µεγαλύτερα βάθη και βιντζότρατες: σε µικρά βάθη κοντά στις ακτές) σε συνδυασµό µε το 
ότι και τα δύο εργαλεία αλιεύουν ένα µεγάλο εύρος µεγεθών (και συνεπώς ηλικιών) των 
ειδών, έχουν ως αποτέλεσµα να µην υπάρχει ασφαλές καταφύγιο για την προστασία 
διαφόρων εµπορικών ειδών. 
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SPATIO-TEMPORAL RECONSTRUCTION OF TRAWL AND BEACH-SEINE 
LANDINGS IN GREEK WATERS DURING 1964-2007 

 
Dimitrios K. Moutopoulos1,2 and Konstantinos I. Stergiou2 
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Management, 30200, Mesolonghi, dmoutopo@teimes.gr 

2Aristotle University of Thessaloniki, Department of Zoology, School of Biology, Laboratory of 
Ichthyology, P.O. Box 134, 541 24, Thessaloniki 

 
 
In this study we present the unpublished data of the trawl and beach-seine fisheries landings 
per species and fishing subarea over 1990-2007 based on data provided by the Hellenic 
Statistical Authority. The aim was to describe the species composition of the above-
mentioned fishing gear landings per fishing subarea during 1990-2007 and to reconstruct 
the gear-aggregated landings per fishing sub-area during 1964-1989. Multivariate analysis 
on the trawl species composition for the 16 subareas during 1990-2007 showed three 
groups of subareas (in parenthesis the species responsible for the grouping): (a) Ionian 
(Merluccius merluccius and Spicara flexuosa), (b) Aegean (other Osteichthyes species 
group, Mullus barbatus and Merluccius merluccius), and (c) North Aegean (other 
Osteichthyes species group, Merluccius merluccius and Pennaeus kerathurus). The same 
analysis applied on the beach-seine species composition also showed three groups of 
subareas: (a) Central and North Aegean (Sardina pilchardus and Engraulis encrasicolus), 
(b) Amvrakikos gulf and South Aegean (Spicara smaris and Boops boops), and (c) rest 
Aegean and Ionian subareas (S. smaris, B. boops and S. pilchardus). The results showed 
that trawls generally target the demersal fish species groups, whereas beach-seines small-
pelagics. The fact that each gear fish in non-overlapped fishing grounds (trawls operate in 
the open sea and at great depth ranges, whereas beach-seines operate close to the coastline 
at shallow waters), together with the small size selectivity of these two fishing gears 
resulted in allowing no spatial and/or temporal refuge for the different stocks of numerous 
commercial species. 
 
Key-words-Λέξεις κλειδιά: Historical reconstruction, fisheries landings, trawl fishery, 
beach-seine fishery, Greek waters 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ 
RS10046 ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ CYP19A1 ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ  
 

Μπάµπαλη Κ.1, Γεωργούτσου Μ.1, Αγιαννιτόπουλος Κ.1, Μούζαρου Α.2, Μπάµπαλης Δ.2, 
Λάµνησου Κ.1 

 
1Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών,  2Γενικό Νοσοκοµείο Αττικής «ΚΑΤ», Αθήνα 
 

Το γονίδιο CYP19A1 κωδικοποιεί για το ένζυµο αρωµατάση (P450aro), το οποίο 
εµπλέκεται στην παραγωγή των οιστρογόνων από τα ανδρογόνα. Ο πολυµορφισµός  C/T 
της 3’ αµετάφραστης περιοχής (rs10046) έχει βρεθεί ότι επηρεάζει τα επίπεδα των 
στεροειδών ορµονών. Οι τελευταίες είναι καλά τεκµηριωµένο ότι παίζουν σηµαντικό ρόλο 
στην εµφάνιση καρδιαγγειακών νοσηµάτων. Στην παρούσα εργασία, µελετήσαµε την 
πιθανή συσχέτιση του σηµειακού νουκλεοτιδικού πολυµορφισµού rs10046 του γονιδίου 
CYP19Α1 µε την εµφάνιση πρώιµης στεφανιαίας νόσου στον Ελληνικό πληθυσµό. Για τη 
µελέτη χρησιµοποιήθηκαν συνολικά 120 ασθενείς µε στεφανιαία νόσο, η οποία 
διαπιστώθηκε µε στεφανιογραφία, ηλικίας κάτω των 58 ετών και 76 υγιή άτοµα. Η  
µεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν: αποµόνωση DNA, εφαρµογή της µεθόδου PCR-
RFLP, καταγραφή των γονοτύπων των ατόµων και στατιστική ανάλυση µε τη µέθοδο Χ2. 
Οι συχνότητες των γονοτύπων CC, CT, TT που παρατηρήθηκαν ήταν 0.333, 0.442, 0.225, 
αντίστοιχα, για τους ασθενείς και 0.170, 0.617, 0.213, αντίστοιχα, για την οµάδα ελέγχου. 
Οι συχνότητες των αλληλοµόρφων Τ και C ήταν 0.445 και 0.554 για την οµάδα των 
ασθενών και 0.521 και 0.478 για την οµάδα ελέγχου, αντίστοιχα. Η ανάλυση των 
αποτελεσµάτων δεν έδειξε στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις συχνότητες των 
γονοτύπων ή των αλληλοµόρφων µεταξύ των ασθενών και των υγιών ατόµων. Η µελέτη 
συνεχίζεται, αλλά τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο 
πολυµορφισµός rs10046 του γονιδίου CYP19A1 δεν αποτελεί επιβαρυντικό παράγοντα για 
την εκδήλωση στεφανιαίας νόσου στον Ελληνικό πληθυσµό. 
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STUDY FOR ASSOCIATION BETWEEN THE POLYMORPHISM RS10046 OF 
THE GENE CYP19A1 AND THE RISK OF PREMATURE CORONARY ARTERY 

DISEASE IN THE GREEK POPULATION 
 

Babali K.1, Georgoutsou M.1, Agiannitopoulos K.1, Mouzarou A.2, Babalis D.2, Lamnisou K.1 

 

1Department of Genetics & Biotechnology, Faculty of Biology, University of Athens,  2KAT General 
Hospital, Athens 

 
The CYP19A1 gene encodes the enzyme aromatase (P450aro) that is involved in the 
production of oestrogens from androgens. The C/T polymorphism in the three prime 
untranslated region (rs10046) has been found to affect the sex hormone levels. It is well 
documented that sex hormones influence the risk of developing cardiovascular disease. In 
the present study, we investigated whether the rs10046 single nucleotide polymorphism 
(SNP) of the CYP19A1 gene is associated with developing premature coronary artery 
disease (CAD) in the Greek population. A total of 120 CAD patients, documented by 
coronary angiography, aged less than 58 years and 76 healthy controls were studied. The 
method that was used to genotype the subjects was PCR-RFLP method. The frequencies of 
CC, CT, TT genotypes were 0.333, 0.442, 0.225, respectively, in the patient group and 
0.170, 0.617, 0.213, respectively, in the control group. The frequencies of T and C alleles 
were 0.445 and 0.554 in the patient group and 0.521 and 0.478 in the control group. The 
results were analyzed by chi-square test and indicated no significant differences in 
genotype or in allele frequencies between the patient and the control group. The study 
continues, but the results until now suggest that the rs10046 polymorphism of the 
CYP19A1 gene cannot be used as a genetic marker for CAD risk assessment in our Greek 
population. 
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Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΑΣΗΣ ΜΜΡ-2 ΚΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙ-ΑΠΟΠΤΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ Bcl-2 ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ PPARα ΣΤΗΝ 
ΚΑΡΔΙΑ 

 
Ελευθερία Μπαρλάκα1, Ελευθερία Γαλάτου1,Veronika Ledvényiová2, Tanya Ravingerová2, 

Αντιγόνη Λάζου1 
1Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 
54124 Θεσσαλονίκη, 2Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak 
Republic. 

 
Ο PPARα αποτελεί µια από τις τρεις ισοµορφές των πυρηνικών υποδοχέων ενεργοποιητές 
πολλαπλασιαστών υπεροξειδιοσωµάτων (PPARs), οι οποίοι αποτελούν µεταγραφικούς 
ρυθµιστές του λιπιδικού µεταβολισµού µε παράλληλη αντιφλεγµονώδη και αντι-
οξειδωτική δράση.  Πρόσφατα πειραµατικά δεδοµένα υποστηρίζουν την προστατευτική 
δράση των προσδετών του PPARα στην καρδιά τόσο σε συνθήκες ισχαιµίας και 
οξειδωτικού στρες όσο και κατά την υπερτροφία.  Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η 
περαιτέρω διερεύνηση του προστατευτικού ρόλου του PPARα κατά την 
ισχαιµία/επαναιµάτωση της καρδιάς και η αποσαφήνιση των υποκείµενων µοριακών 
µηχανισµών. Για τον σκοπό αυτό, χορηγήθηκε σε επίµυες ο ειδικός προσδέτης του PPARα, 
WY14643 ή/και ο ανταγωνιστής ΜΚ886. Η χορήγηση του WY14643 οδήγησε στην 
καλύτερη ανάκτηση της καρδιάς που είχε υποβληθεί σε ισχαιµία, γεγονός που προκύπτει 
από τη µείωση του µεγέθους του εµφράγµατος, την καλύτερη ανάκτηση της 
αναπτυσσόµενης στην αριστερή κοιλία πίεσης (LVDP) και τη µείωση της διάρκειας των 
αρρυθµιών. Τα αποτελέσµατα αυτά αντιστράφηκαν παρουσία του ανταγωνιστή ΜΚ886. 
Επιπλέον, παρουσία του WY14643, παρατηρήθηκε µείωση των επίπεδων  mRNA και της 
ενζυµικής δραστικότητας της ΜΜΡ-2. Παράλληλα, παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων 
της αντι-αποπτωτικής πρωτεΐνης Bcl-2. Η ταυτόχρονη χορήγηση του ανταγωνιστή του 
PPARα, ΜΚ886, οδήγησε στην κατάργηση των επιδράσεων αυτών. Συµπερασµατικά, η 
ενεργοποίηση του PPARα προστατεύει την καρδιά από τις βλάβες της 
ισχαιµίας/επαναιµάτωσης µέσω της αναστολής της µεταλλοπρωτεάσης ΜΜΡ-2 και τη 
αύξησης των επιπέδων της αντι-αποπτωτικής πρωτεΐνης Bcl-2. Περαιτέρω έρευνα είναι 
απαραίτητη προκειµένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς µηχανισµοί που σχετίζονται µε 
την ενεργοποίηση του υποδοχέα PPARα και οδηγούν σε καρδιοπροστασία. 
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INHIBITION ΟF METALLOPROTEASE MMP-2 AND UPREGULATION OF Bcl-2 
UNDERLIE THE PROTECTIVE EFECT OF THE NUCLEAR RECEPTOR PPARα 

IN THE HEART  
Εleftheria Barlaka1, Eleftheria Galatou1, Veronika Ledvényiová2, Tanya Ravingerová2, Antigone 

Lazou1 
1Laboratory of Animal Physiology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki 54124, 
Thessaloniki, 2Institute for Heart Research, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak 
Republic. 
 
PPARα is one of the three isoforms of the peroxisome proliferator activated receptors 
(PPARs), which are transcriptional regulators of lipid metabolism with parallel anti-
inflammatory and anti-oxidative action. Recent experimental data support the protective 
effect of PPARα ligands in the heart during ischemia, oxidative stress and hypertrophy. The 
aim of this study was to further investigate the protective role of PPARα during ischemia / 
reperfusion of the heart and clarify the underlying molecular mechanisms. For this purpose, 
rats were treated with the specific PPARα ligand, WY14643 and/or its antagonist MK886. 
Treatment with WY14643 resulted in better functional recovery of the heart after 
ischemia/reperfusion as evidenced from the reduction of infarct size, the higher left 
ventricular developed pressure (LVDP) and the reduction of arrhythmias. These effects 
were abolished in the presence of PPARα antagonist MK886. Moreover, treatment with 
WY14643 led to downregulation of metalloprotease MMP-2 mRNA levels and reduction of 
its enzymatic activity. In addition, mRNA levels of the anti-apoptotic protein Bcl-2 were 
increased. Simultaneous administration of PPAR antagonist, MK886, abolished these 
effects. In conclusion, the activation of PPARα protects the heart from ischemia/ 
reperfusion injury through inhibition of matrix metalloproteinase MMP-2 and upregulation 
of the anti-apoptotic Bcl-2. Further research is required to clarify the precise mechanisms 
underlying the cardioprotective effect of PPARa. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΑ 
ΠΡΩΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΑΧΙΝΟΥ PARACENTROTUS LIVIDUS 

 
 

Μπάρου Β. και Φλυτζάνης Κ. Ν. 
 

Τµήµα Βιολογίας,Πανεπιστήµιο Πατρών, Ρίο 26504,Ελλάδα 
 

Εδώ µεταγραφικοί παράγοντες Brachyury,Deadringer,Pmar1,HesC και Lefty (µέλος της 
οικογένειας των TGF-β παραγόντων) εµπλέκονται στο κανονικό γονιδιακό δίκτυο του 
αχινού Strongulocentrotus purpuratus.Για να αποκαλύψουµε το ρυθµιστικό τους ρόλο στο 
µεσογειακό είδος Paracentrotus lividus και να µελετήσουµε τις πιθανές αλληλεπιδράσεις 
τους µε τον ορφανό πυρηνικό υποδοχέα Coup-TF, κλωνοποιήσαµε τα αντίστοιχα cDNAs 
και πραγµατοποιήσαµε πειράµατα in situ  υβριδοποίησης χρησιµοποιώντας έµβρυα από 
διάφορα στάδια ανάπτυξης.Τα αποτελέσµατά µα έδειξαν ότι, το Brachyury αρχικά 
εκφράζεται στο στάδιο του βλαστιδίου σε ένα δακτύλιο από πρόδροµα ενδοδερµικά 
κύτταρα  γύρω από το βλαστοπόρο. Σε µεταγενέστερα στάδια η έκφραση του περιορίζεται 
στο εµβρυικό ενδόδερµα αποκλειστικά στο πρόσθιο και οπίσθιο έντερο της προνύµφης του 
πλουτέα. Mετάγραφα του παράγοντα Deadringer εντοπίζονται ως µητρικό RNA.Η 
έκφραση του γονιδίου περιορίζεται στα πρώιµα µεσεγχυµατικά κύτταρα στο στάδιο του 
βλαστιδίου και αργότερα στη µετάβαση από γαστρίδιο σε πλουτέα, η έκφρασή του 
εντοπιζεται στη βλεφαριδωτη ζωνη του εµβρύου.Οµοίως,η έκφραση του HesC περιορίζεται 
στη βλεφαριδωτή ζώνη στα τελευταία εµβρυικά στάδια.Αυτό το γονίδιο φαίνεται να έχει 
µητρικά  RNAs και να ενεργοποιείται στο στάδιο του βλαστιδίου. Το Pmar1 
ενεργοποιείται αποκλειστικά στα µικροµερίδια στο στάδιο των 16 κυττάρων του 
εµβρύου,αν και µητρικά RNAs εντοπίζονται και σε µη γονιµοποίηµενο ωάριο.Πρώιµα 
µεσεγχυµατικά κύτταρα φαίνεται επίσης να συσσωρεύουν Pmar1 RNA, ενώ τα τελευταία 
εµβρυικά στάδια δε φερουν εκφρασή του Pmar1. Το Lefty εκφράζεται ειδικά στο 
εξώδερµα και περιορίζεται στη δεξιά πλευρά των εµβρύων κατα τη διάρκεια όλων των 
αναπτυξιακών σταδίων ξεκινώντας από το στάδιο των 16 κύτταρων. 
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DEVELOPMENTAL PROFILE OF FIVE REGULATORY GENES IN THE EARLY 
SEA URCHIN PARACENTROTUS LIVIDUS EMBRYOS 

 
 

Barou V. and Flytzanis C.N. 
 

Department of Biology, University of Patras, Rio 26504, Greece 
 
 

 The transcription factors Brachyury, Deadringer, HesC, Pmar1 and Lefty (a member of the 
TGF-β family) are implicated in the gene regulatory network of the sea urchin 
Strongylocentrotus purpuratus embryo. To unveil their regulatory role in the 
Mediterranean species Paracentrotus lividus, and study their potential interactions with the 
orphan nuclear receptor Coup-TF, we cloned the corresponding cDNAs and performed in 
situ hybridization experiments using embryos from various developmental stages. Our 
results indicate that Brachyury is initially expressed at the blastula stage in a ring of 
presumed endodermal precursor cells around the blastopore. At later stages Brachyury 
expression is restricted in the embryonic endoderm, exclusively in the foregut of the 
gastrula and the foregut and hindgut of the pluteus larva. Deadringer transcripts are barely 
detected as maternal RNA and seem to disappear after cleavage. The gene is reactivated 
transiently and exclusively in the presumptive primary mesenchyme cells of the blastula 
stage and later on, from gastrula to pluteus, its expression marks the ciliated band of the 
embryo. Likewise, HesC expression is restricted in the ciliated band of the later stage 
embryos and in addition in the gastrula foregut. This gene seems to express very few 
maternal transcripts and to be activated globally at the blastula stage. Pmar1 is exlusively 
activated in the micromeres of the 16-cell stage embryo, although a few maternal 
transcripts are detected in the unfertilized egg. Presumptive primary mesenchyme seems 
also to accumulate Pmar1 transcripts, whereas later stage embryos are void of Pmar1 
expression. Lefty is specifically expressed in the ectoderm and restricted at the right side of 
the embryos during all developmental stages starting seemingly from the 16 cell-stage 
embryo. 
 

 

 
 
 

163

Proccedings of the 34th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences 
Trikala May 17-19 2012 



 

 

ΟΙ AtLFL1 ΚΑΙ AtULC1 ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΟΜΟΛΟΓΕΣ WD40 ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΜΕ 
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ. 

 
Μπερή Δ. (1), Καπόλας Γ. (1), Ρούσσης Α. (1), Μηλιώνη Δ. (2) και Χαραλαµπίδης Κ. (1) 
(1) Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, 15781 Αθήνα (2) Γεωπονικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, 11855 Αθήνα. 
 

Το πρωτεϊνικό µοτίβο WD40 εντοπίζεται σε πολλές ευκαρυωτικές πρωτεΐνες, οι οποίες 
αποτελούν υποµονάδες πρωτεϊνικών συµπλόκων, ή διαµεσολαβητές άλλων πρωτεϊνικών 
αλληλεπιδράσεων. Οι WD40 πρωτεΐνες εµπλέκονται σε µία πληθώρα λειτουργιών, ενώ 
πρόσφατα δεδοµένα υποστηρίζουν τη συµµετοχή τους σε σύµπλοκα που ρυθµίζουν 
γεγονότα ουβικουϊτίνωσης και µεθυλίωσης των ιστονών. Στην παρούσα εργασία 
παρουσιάζεται ο λειτουργικός χαρακτηρισµός δύο οµόλογων πρωτεϊνών WD40 από το 
Arabidopsis thaliana, που κωδικοποιούνται από τα γονίδια AtLFL1 και AtULC1. Η 
µοριακή και φαινοτυπική ανάλυση διαγονιδιακών σειρών ένθεσης και RNA σίγησης 
υποδηλώνουν, ότι παρά την αµινοξική τους οµοιότητα, οι δύο πρωτεΐνες εµπλέκονται σε 
διακριτές κυτταρικές λειτουργίες. Τα πειραµατικά δεδοµένα υποστηρίζουν ότι η AtLFL1 
αποτελεί µέρος ενός συµπλόκου τροποποίησης των ιστονών, το οποίο εµπλέκεται στη 
ρύθµιση του χρόνου άνθισης των φυτών. Η AtULC1 από την άλλη, αποτελεί  πιθανή 
υποµονάδα ενός CUL4-DDB1 συµπλόκου ουβικουϊτίνωσης, που πιθανότατα ρυθµίζει 
µέσω πρωτεόλυσης το αυξηνο-εξαρτόµενο πρότυπο οργάνωσης των µεριστωµάτων. 
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AtLFL1 AND AtULC1 ARE TWO HOLOLOGOUS WD40 REPEAT PROTEINS 
WITH DISTINCTIVE REGULATORY FUNCTION IN PLANT DEVELOPMENT. 

 
Beri D. (1), Kapolas G. (1), Roussis A. (1) Milioni D. (2) and Haralampidis K. (1) 

(1) University of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany, 15784 Athens. (2) Agricultural 
University of Athens, Department of Agricultural Biotechnology, 11855 Athens. 

 
The WD40 motif is found in a multitude of eukaryotic proteins and act as a site for protein-
protein interactions. Proteins containing those repeats (WDRs) are known to serve as 
platforms for the assembly of protein complexes or mediators of transient interplay among 
other proteins. WD40 domain proteins are involved in a wide range of cellular functions 
and may coordinate events such as ubiquitination and histone methylation. Here we report 
the functional characterization of two homologous WD40 repeat proteins (encoded by 
AtLFL1 and AtULC1) from Arabidopsis thaliana. Our molecular and phenotypic data from 
the analysis of T-DNA and RNA interference mutant lines indicate that despite their 
sequence similarity, the two proteins have diverse cellular functions. AtLFL1 seems to be 
part of a histone modification complex involved in the epigenetic regulation of flowering 
time. On the other hand, AULC1 encodes a putative subunit of a CUL4-DDB1 ubiquitin 
ligase complex, regulating through protein degradation the auxin-dependent meristem 
organization pathway. 
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ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ HB-19 ΣΤΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ HUVEC, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ 

 
Μπίρµπας Χ.1 , Βασιλείου Γ.1 , Courty J.2 , Κατσώρης Π.1 

1 Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Βιολογίας 
2 University Paris 12, Dept. Of Biology, Paris, France 

 
 

Η Νουκλεολίνη είναι µια πρωτεΐνη που λειτουργεί ως υποδοχέας για διάφορα µόρια, όπως 
είναι οι αυξητικοί παράγοντες, τα µόρια κυτταρικής προσκόλλησης, ακόµα και ιοί (λ.χ. 
HIV, coxsackie B), τα οποία εµπλέκονται σε παθοφυσιολογικές διεργασίες. Συµµετέχει 
στις διαδικασίες της ογκογένεσης και της αγγειογένεσης και ανιχνεύεται στην επιφάνεια 
καρκινικών και µιτωτικά ενεργών ενδοθηλιακών κυττάρων. Το συνθετικό πεπτίδιο ΗΒ-19 
συνδέεται στη Νουκλεολίνη της επιφάνειας και καταστέλλει την ογκογένεση, αλλά και την 
αγγειογένεση. 
Η ερευνητική µας οµάδα έδειξε  ότι το ΗΒ-19 καταστέλλει την in vivo αγγειογένεση στο 
µοντέλο µελέτης της CAM σε έµβρυο όρνιθας. Βρέθηκε, ακόµη, ότι καταστέλλει την in 
vitro προσκόλληση, µετανάστευση και τον πολλαπλασιασµό των HUVEC, χωρίς να 
προκαλεί την απόπτωσή τους. Οι βιολογικές αυτές δράσεις φαίνεται να διαµεσολαβούνται 
και από τις κινάσες Src, ERK1/2, Akt και FAK, αφού παρατηρήθηκε ότι το ΗΒ-19 
καταστέλλει την ενεργοποίησή τους στα κύτταρα αυτά. 
Προκειµένου να διερευνηθεί ο µηχανισµός µε τον οποίο το ΗΒ-19 ασκεί τις βιολογικές του 
δράσεις, καθώς επίσης και η συµµετοχή της Νουκλεολίνης στη διαδικασία αυτή, HUVEC 
υπέστησαν παροδικό µετασχηµατισµό µε χρήση siRNA που στοχεύει το mRNA της 
Νουκλεολίνης. Η αποσιώπηση της Νουκλεολίνης εµπόδισε την κατασταλτική δράση του 
ΗΒ-19 στον πολλαπλασιασµό και την προσκόλληση των HUVEC και, από το ίδιο πείραµα, 
φάνηκε ότι η Νουκλεολίνη είναι ένα κοµβικό µόριο, καθώς η αποσιώπησή της ήταν από 
µόνη της ικανή να καταστείλει τις παραπάνω λειτουργίες. 
Για να επιβεβαιωθεί το ότι η µεταγωγή σήµατος του ΗΒ-19 ενεργοποιείται από την 
αλληλεπίδρασή του µε τη Νουκλεολίνη, µελετήθηκαν οι επιπτώσεις του στην 
ενεργοποίηση των κινασών Src και ERK1/2, σε παροδικά µετασχηµατισµένα (µε siRNA 
για Νουκλεολίνη) HUVEC. Παρατηρήθηκαν µειωµένα επίπεδα φωσφορυλίωσης των 
κινασών αυτών στα µετασχηµατισµένα κύτταρα, συγκριτικά µε τα φυσιολογικά. Επιπλέον, 
η αποσιώπηση της Νουκλεολίνης εµπόδισε το ΗΒ-19 να ασκήσει την κατασταλτική του 
δράση στη φωσφορυλίωσή τους. 
Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσµατα, φαίνεται ότι η αλληλεπίδραση του ΗΒ-19 µε 
τη Νουκλεολίνη τροποποοιεί οδούς µεταγωγής σήµατος µειώνοντας τα επίπεδα 
φωσφορυλίωσης των Src και ERK1/2 και προκαλούν την καταστολή της προσκόλλησης 
και του πολλαπλασιασµού των HUVEC. Συνοψίζοντας τα αποτελέσµατα της εργασίας 
αυτής καθώς και τα βιβλιογραφικά δεδοµένα, το ΗΒ-19 είναι ένα ενδιαφέρον µόριο µε 
ενδεχόµενη χρήση ως ογκοκατασταλτικό. 
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THE IN VITRO BIOLOGICAL ACTIONS OF ΗΒ-19 IN HUVEC, ARE 
MEDIATED BY NUCLEOLIN 

 
Birmpas C.1 , Vassiliou G.1 , Courty J.2 , Katsoris P.1 

1 University of Patras, Dept. Of Biology  
2 University Paris 12, Dept. Of Biology, Paris, France  

 
 

Nucleolin is a protein serving as a receptor for various ligands such as growth factors, cell 
adhesion molecules and viruses (e.g. HIV, coxsackie B), implicated in pathophysiological 
processes. It is over-expressed on the surface of tumour and mitotic endothelial cells and 
recent studies have demonstrated its involvement in tumour growth and angiogenesis. The 
synthetic peptide HB-19 binds to the cell surface expressed Nucleolin and inhibits tumour 
growth and angiogenesis as well. 
Our group has shown that HB-19 inhibits the in vivo angiogenesis in the chicken embryo 
CAM assay. Evidence has been provided, in addition, that HB-19 inhibits the in vitro 
adhesion, proliferation and migration of HUVEC, while not inducing their apoptosis. The 
aforementioned biological actions seem to be regulated by Src, ERK1/2, Akt and FAK 
kinases, as HB-19 was found to inhibit their activation in HUVEC. 
In order to investigate the mechanism through which HB-19 exerts the above described 
actions, as well as the involvement of cell-surface Nucleolin in them, HUVEC were 
transiently transfected using siRNA targeting the mRNA of Nucleolin. The inhibitory effect 
of HB-19 in cell proliferation and adhesion was blocked by the knockdown of Nucleolin 
and, as was shown by the same experiment, Nucleolin is a crucial factor to HUVEC 
proliferation and adhesion, since both processes were inhibited by the down-regulation of 
Nucleolin expression.  
In order to confirm that HB-19 signaling is activated by its reaction with Nucleolin, its 
effect on the activation of Src and ERK1/2 was tested on transiently transfected HUVEC, 
using siRNA for Nucleolin. A decrease in phosphorylation levels of Src and ERK1/2 was 
induced on the transfected cells, compared to wild type cells. Furthermore, Nucleolin 
knockdown blocked HB-19-induced Src and ERK1/2 inactivation. 
In conclusion, these results indicate that HB-19 binds to Nucleolin and this interaction 
reduces the phosphorylation levels of Src and ERK1/2 and leading to the inhibition of 
HUVEC proliferation and adhesion. Thereof, HB-19 could constitute a potentially 
interesting tool for tumour therapy, as part of a Nucleolin targeting strategy. 
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ΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ Ν6L 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΥΚΛΕΟΛΙΝΗ 

 
Μπίρµπας Χ.1 , Φωτόπουλος Μ.1 , Courty J.2 , Κατσώρης Π.1  

1 Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Βιολογίας 
2 University Paris 12, Dept. Of Biology, Paris, France 

 
Η νουκλεολίνη είναι µια πρωτεΐνη που εµπλέκεται στην ογκογένεση και την 
αγγειογένεση και ανιχνεύεται στην επιφάνεια καρκινικών και µιτωτικά ενεργών 
ενδοθηλιακών κυττάρων. Λειτουργεί ως υποδοχέας για διάφορους µόρια που εµπλέκονται 
σε παθοφυσιολογικές διεργασίες όπως είναι αυξητικοί παράγοντες, µόρια κυτταρικής 
προσκόλλησης ή και ιοί (π.χ. HIV, coxsackie B). Το N6L είναι ένα συνθετικό 
ψευδοπεπτίδιο, το οποίο συνδέεται στη νουκλεολίνη της επιφάνειας και καταστέλλει τόσο 
την ογκογένεση, όσο και την αγγειογένεση. 
Σε προηγούµενες εργασίες της ερευνητικής µας οµάδας, δείχθηκε ότι το N6L 
καταστέλλει την in vivo αγγειογένεση στο µοντέλο µελέτης της CAM σε έµβρυο όρνιθας. 
Επιπλέον, βρέθηκε ότι καταστέλλει την in vitro προσκόλληση, µετανάστευση και τον 
πολλαπλασιασµό κυττάρων HUVEC, χωρίς να προκαλεί την απόπτωσή τους. Οι παραπάνω 
βιολογικές δράσεις φαίνεται ότι διαµεσολαβούνται και από τις κινάσες Src, ERK1/2, Akt 
και FAK, καθώς διαπιστώθηκε ότι το N6L καταστέλλει την ενεργοποίησή τους σε κύτταρα 
HUVEC. 
Με σκοπό τη µελέτη του µηχανισµού µε τον οποίο το N6L ασκεί τις βιολογικές του 
δράσεις, καθώς και της συµµετοχής της νουκλεολίνης στην όλη διαδικασία, κύτταρα 
HUVEC µετασχηµατίστηκαν παροδικά µε τη βοήθεια siRNA που στοχεύει το mRNA της 
νουκλεολίνης.Η αποσιώπηση της νουκλεολίνης εµπόδισε την κατασταλτική δράση του 
N6L στον πολλαπλασιασµό και την προσκόλληση κυττάρων HUVEC. Επιπλέον, το ίδιο 
πείραµα έδειξε ότι η νουκλεολίνη είναι ένα κοµβικό µόριο, αφού η αποσιώπησή ήταν από 
µόνη της αρκετή για να τις καταστείλει. 
Για να επιβεβαιωθεί ότι η µεταγωγή σήµατος του N6L ενεργοποιείται από την 
αλληλεπίδρασή του µε τη νουκλεολίνη, µελετήθηκε η επίπτωσή του στην ενεργοποίηση 
των κινασών Src και ERK1/2, σε παροδικά διαµολυσµένα από siRNA κύτταρα HUVEC. 
Διαπιστώθηκε µείωση στα επίπεδα φωσφορυλίωσης των δύο κινασών σε 
µετασχηµατισµένα κύτταρα, συγκριτικά µε τα φυσιολογικά. Επίσης, η αποσιώπηση της 
νουκλεολίνης εµπόδισε το N6L από το να ασκήσει την κατασταλτική του δράση στη 
φωσφορυλίωση των Src και ERK1/2. 
Συνοπτικά, τα παραπάνω αποτελέσµατα υποδηλώνουν ότι οι βιολογικές δράσεις του N6L 
διαµεσολαβούνται από τη νουκλεολίνη, και οδηγούν σε καταστολή της προσκόλλησης, του 
πολλαπλασιασµού και της φωσφορυλίωσης κινασών σε ενδοθηλιακά κύτταρα. Συνεπώς, 
λαµβάνοντας υπόψη και την υπάρχουσα βιβλιογραφία, φαίνεται ότι το N6L θα µπορούσε 
δυνητικά να χρησιµοποιηθεί στην αντικαρκινική θεραπεία, ως µέρος µιας στρατηγικής µε 
στόχο τη νουκλεολίνη. 
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 Nucleolin is a protein over-expressed on the surface of tumor and mitotic endothelial cells, 
whose involvement in tumor growth and angiogenesis has been demonstrated in recent 
studies. This cell surface molecule serves as a receptor for various ligands implicated in 
pathophysiological processes, such as growth factors, cell adhesion molecules and viruses 
(e.g. HIV and coxsackie B). N6L is a synthetic multimeric pseudopeptide that binds to cell 
surface expressed nucleolin and inhibits both tumor growth and angiogenesis.  
 In previous work, our group investigated the biological actions of pseudopeptide N6L on 
HUVEC cells. It was shown that N6L inhibits the in vivo angiogenesis in the chicken 
embryo CAM assay. We also provided evidence that N6L inhibits the in vitro adhesion, 
proliferation and migration of HUVEC cells, while not inducing their apoptosis. The above 
biological actions seem to be regulated by Src, ERK1/2, Akt and FAK kinases, as it was 
found that N6L inhibits their activation in HUVEC cells.  
 In order to investigate the mechanism through which N6L exerts the previously described 
biological actions, as well as the involvement of cell-surface nucleolin in these effects, we 
transiently transfected HUVEC cells with an siRNA targeting the mRNA of nucleolin.  
 Nucleolin knockdown blocked the inhibitory effect of N6L in HUVEC cell proliferation 
and adhesion. Moreover, the same experiment shows that nucleolin is a crucial factor in the 
proliferation and adhesion of HUVEC cells, since both processes were inhibited by the 
down-regulation of nucleolin expression.  
 To confirm that N6L signaling takes place through nucleolin interaction, we tested the 
effect N6L has on the activation of Src and ERK1/2 of transiently transfected HUVEC cells 
with siRNA for nucleolin mRNA. A decrease in phosphorylation levels of Src and ERK1/2 
was induced on transiently transfected HUVEC cells compared with wild type cells, while 
nucleolin knockdown blocked N6L-induced Src and Erk1/2 inactivation.  
 Taken together, these results indicate that N6L/nucleolin interaction triggers a signal 
transduction pathway that reduces the phosphorylation levels of these molecules, and is 
involved in the inhibition of cellular adhesion and proliferation. Therefore, N6L could 
potentially constitute an interesting tool for tumor therapy, as part of a nucleolin targeting 
strategy. 
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Ο ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΝΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΥΤΤΑΡΑ 
ΤΟΥ ΜΥΔΙΟΥ MYTILUS GALLOPROVINCIALIS, ΜΕΤΑ ΑΠO ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ 

ΚΑΔΜΙΟ 
 

Μπούκη Ευδοκία1 και Νταïλιάνης Στέφανος1 

1Τοµέας Βιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο 
Πατρών, 26500, Πάτρα 

 
Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση του αντιοξειδωτικού ρόλου που µπορεί 
να διαδραµατίσει το ταννικό οξύ (πολυφαινόλη ΤΑ) σε αιµοκύτταρα του µυδιού  Mytilus 
galloprovincialis, τα οποία εκτίθενται σε τοξικές συγκεντρώσεις καδµίου. Συγκεκριµένα, 
κύτταρα  που εκτέθηκαν για 1 h σε τοξικές συγκεντρώσεις µετάλλου (50 και 100 µΜ) 
έδειξαν σηµαντική µείωση της βιοσιµότητάς τους, που πιθανό να σχετίζεται µε την 
πρόκληση οξειδωτικού stress, δεδοµένου των αυξηµένων επιπέδων σουπεροξειδικών 
ανιόντων (.Ο2

-), νιτρικών οξειδίων (ΝΟ) και µηλονικής διαλδεΰδης (MDA), συγκριτικά µε 
τις αντίστοιχες τιµές σε κύτταρα ελέγχου. Παρόµοια αποτελέσµατα προέκυψαν και µετά 
την έκθεση των κυττάρων σε συγκεντρώσεις ΤΑ µεγαλύτερες από 40 µΜ, ενώ η έκθεση 
σε µικρότερες συγκεντρώσεις (1, 10, 20 και 40 µΜ) δεν έδειξε σηµαντική διαφορά σε 
σχέση µε τις αντίστοιχες τιµές σε κύτταρα ελέγχου. Παράλληλα, κύτταρα που προ-
επωάστηκαν µε ΤΑ (1-40 µΜ), προτού εκτεθούν στο µέταλλο, έδειξαν σηµαντική µείωση 
της ικανότητας του µετάλλου να µειώνει τη βιωσιµότητα των κυττάρων, καθώς και 
σηµαντική µείωση τόσο στα επίπεδα .Ο2

- και ΝΟ, όσο και στα επίπεδα MDA,  συγκριτικά 
µε τις τιµές που µετρήθηκαν σε κύτταρα που εκτέθηκαν µόνο στο µέταλλο. Αντίθετα, η 
παρουσία υψηλότερων συγκεντρώσεων ΤΑ (60 µΜ), δεν φάνηκε να αναστέλλει τις 
επιπτώσεις του µετάλλου, µιας και τόσο η βιωσιµότητα, όσο και τα επίπεδα .Ο2

- και ΝΟ, 
όσο και στα επίπεδα MDA, παρέµειναν σηµαντικά αυξηµένα, σε σχέση µε τις αντίστοιχες 
τιµές σε κύτταρα ελέγχου. Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι το ΤΑ σε µικροµοριακές συγκεντρώσεις 1-40 µΜ µπορεί να δράσει ως 
ένας ισχυρός αντιοξειδωτικός παράγοντας, ενώ σε υψηλότερες συγκεντρώσεις µπορεί να 
προκαλέσει οξειδωτικές επιπτώσεις, ανάλογες µε αυτές που προκύπτουν από ισχυρούς 
οξειδωτικούς παράγοντες, όπως τα κάδµιο. 
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THE ANTIOXIDANT ROLE OF TANNIC ACID AGAINST CADMIUM-

MEDIATED OXIDATIVE EFFECTS ON HEMOCYTES OF MUSSEL 
MYTILUS GALLOPROVINCIALIS 

 
Bouki Evdokia1 and Dailianis Stefanos1 

                          1Section of Animal Biology, Department of Biology, Faculty of Sciences,  
                                                 University of Patras, 26500, Greece 

 
The aim of the present study was to investigate the antioxidant role of the polyphenol 
tannin acid (TA) in hemocytes of mussel Mytilus galloprovincialis, faced with toxic 
concentrations of cadmium (50 and 100 µΜ). According to the results, cells exposed for 1 h 
to cadmium chloride at final concentration of either 50 or 100 µΜ, showed increased levels 
of mortality, as well as the enhancement of oxidative effects, like the production of 
superoxide anions (.Ο2

-), nitric oxides (ΝΟ) and lipid peroxidation products, such as 
malondialdehyde (MDA). Similarly, cells exposed to TA at final concentration of 1, 10 
and/or 40 µΜ, showed no significant changes, regarding aforementioned parameters, while 
cells exposed to higher concentrations of TA (60 µΜ) showed increased levels of mortality, 
as well as .Ο2

-, ΝΟ and MDA, compared with those occurred in control cells. Moreover, 
exposure of TA-treated cells (at concentration ranged from 1 to 40 µΜ) to different 
concentrations of cadmium (50 and/or 100 µΜ) showed a significant attenuation of Cd-
mediated oxidative effects in any case, compared with those occurred in cells treated with 
cadmium alone. On the other hand, cells pre-treated with high concentrations of TA (60 
µΜ), before their exposure to different concentrations of cadmium, showed increased levels 
of mortality, .Ο2

-, ΝΟ and MDA, in relation to those indicated in control cells. The results 
of the present study, clearly indicates that TA could act not only as antioxidants but also as 
pro-oxidants in phagocytic cells, such as hemocytes of mussels. 
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ΒΑΚΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΕΝΕΡΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ 
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 

 
Μπουρµπούλη Μ.¹, Κατσίφας Ε.Α.¹, Ρούσσης Β.², Παπαθανασίου Ε.³, Καραγκούνη Α. Δ.¹ 

1Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Οµάδα 
Μικροβιολογίας, Πανεπιστηµιούπολη 15781 Αθήνα 

2Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Φαρµακευτικής,Τοµέας Φαρµακογνωσίας 
και Χηµείας Φυσικών Προϊόντων,Πανεπιστηµιούπολη 15771 Αθήνα 

3Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας, 46,7 Km Αθηνών-Σουνίου, 
Ανάβυσσος, 19013, Αττική 

 
Το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί µια πλούσια πηγή φυσικών προϊόντων που προέρχονται 
από µικροοργανισµούς. Η αποµόνωση και επιλογή οργανισµών από σπάνια ή ακραία 
θαλάσσια οικοσυστήµατα  αποτελεί ένα αναγκαίο πρώτο βήµα για την ανακάλυψη νέων 
τέτοιων ενώσεων. Ένα τέτοιο περιβάλλον είναι τα υδροθερµικά πεδία βαθιάς θάλασσας. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο έλεγχος παραγωγής βιοενεργών ενώσεων από 
βακτήρια βαθιάς θάλασσας. Συγκεκριµένα, από θαλάσσιο ίζηµα και καµινάδες του 
υποθαλάσσιου ηφαίστειου Κολούµπο (500 m βάθος), στο Αιγαίο, αποµονώθηκαν 800 
βακτήρια στα εκλεκτικά θρεπτικά υποστρώµατα Marine Agar, Tryptone Glycerol Agar και 
Tryptone Glucose Agar. Τα αποµονωθέντα βακτήρια οµαδοποιήθηκαν σε επίπεδο 
στελέχους (250 διαφορετικά πρότυπα αλληλουχίας BOX-PCR) και  ελέγχθηκαν µε τη 
µέθοδο της διάχυσης έναντι 18 µικροβιακών δεικτών στους οποίους περιλαµβάνονται 
βακτήρια αρνητικά και θετικά κατά Gram, παθογόνα και µη, ανθεκτικά στην ακτινοβολία, 
νηµατοειδείς µύκητες και ζύµες. Τα πολυπαραγωγά στελέχη που προκάλεσαν τη 
µεγαλύτερη αναστολή της αύξησης των δεικτών επιλέχθηκαν προκειµένου να εξεταστεί 
στη συνέχεια το είδος των βιοενεργών ενώσεων που παράγονται. 
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BIOACTIVITY OF DEEP-SEA BACTERIA AGAINST PATHOGENS AND OTHER 
TEST ORGANISMS 

 
Bourbouli Μ.¹, Κatsifas Ε. Α.¹, Roussis V.², Papathanassiou Ε.³, Karagouni Α. D.¹ 

1National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany, 
Microbiology Group, Panepistimioupoli 15781, Athens 

2National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Pharmacy, Department of 
Pharmacognocy and Chemistry of Natural Products, Panepistimioupoli 1577, Athens 

3HCMR, Institute of Oceanography, 46,7 Km Athens-Sounion Avenue, Anavissos, 19013, Attica 
 
The marine environment has emerged as a key source of natural product drug leads. 
Screening unique organisms from rare or extreme ecosystems is a proven approach to 
discover novel compounds with important biological effects. Deep-sea hydrothermal vents 
are comprised among such extreme ecosystems. The principal aim of this study was to 
investigate the production of bioactive compounds from deep-sea bacteria. In 
particular, 800 bacteria were isolated from marine sediment and chimneys of the 
submarine volcano Columbo (500 m depth), Aegean Sea, using the selective growth 
media Marine Agar, Tryptone Glycerol Agar and Tryptone Glucose Agar. The bacteria 
corresponding to 250 distinct sequence profiles revealed by BOX-PCR, were tested using 
the disk diffusion method against 18 test organisms among which there were Gram negative 
and positive, pathogenic and resistant to radiation bacterial strains, filamentous fungus 
and yeasts. The multi-producers able to provoke growth inhibition zones were selected to 
examine the type of bioactive compounds produced. 
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ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΘΕΡΜΟΠΗΓΩΝ 
ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

 
Μπραβάκος Παναγιώτης1, Οικονόµου-Αµίλλη Αθηνά 1, Μελετίου-Χρήστου Μαρία-Σόνια 2, 

Πανταζίδου Αδριανή 1 

 
1Τοµέας Οικολογίας και Ταξινοµικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ 

2 Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ  
 

Μελετήθηκε η ποικιλότητα των Κυανοβακτηρίων και το αβιοτικό τους περιβάλλον σε δύο 
φυσικές αναβλύσεις του νοµού Φθιώτιδας, τη µεσόθερµη θειοπηγή ‘Καλλυντικά’ 
(Αφροδίτη) στα Καµένα Βούρλα (33oC) και την υπόθερµη θειοπηγή ‘Κλούβιο’ στο 
Πλατύστοµο (26oC). Οι περιοχές αυτές ερευνώνται για πρώτη φορά από µικροχλωριδική 
άποψη παρά την έντονη καθηµερινή παρουσία επισκεπτών για λουτροθεραπεία στα 
‘Καλλυντικά’ και για ποσιθεραπεία στο ‘Κλούβιο’. Οι δειγµατοληψίες διενεργήθηκαν τον 
Φεβρουάριο και τον Μάιο του 2011, αντίστοιχα. Στο πεδίο έγινε καταγραφή των 
συντεταγµένων κάθε θέσης δειγµατοληψίας (GPS) και µετρήθηκαν οι φυσικοχηµικές 
παράµετροι του νερού (θερµοκρασία, αγωγιµότητα, αλατότητα, pH). Ακολούθησε συλλογή 
δειγµάτων από τον χλωριδικό τάπητα, και σε κάθε δειγµατοληπτικό σταθµό έγινε 
ταυτόχρονα διατήρηση του υλικού σε φορµόλη (2,5%) και καλλιέργεια σε υγρό θρεπτικό 
µέσο (BG11). Μέρος των δειγµάτων νερού χρησιµοποιήθηκε για αναλύσεις θρεπτικών 
συστατικών (νιτρώδη, νιτρικά, αµµωνία, φωσφορικά, ολικός φώσφορος, ολικό άζωτο, 
οργανικό φώσφορο, οργανικό άζωτο), διαλυτού οργανικού άνθρακα (DOC) και ολικών 
αιωρούµενων στερεών (TSS). Σε κάθε πηγή επελέγησαν τρεις δειγµατοληπτικοί σταθµοί 
µε βάση τη µακροσκοπική παρατήρηση του τάπητα. Στο εργαστήριο έγινε καταγραφή και 
φωτογράφιση των µορφολογικών γνωρισµάτων των Κυανοβακτηρίων που επικρατούν στη 
σύσταση του χλωριδικού τάπητα, µε τη χρήση οπτικού µικροσκοπίου. Για την κατάταξη 
των Κυανοβακτηρίων χρησιµοποιήθηκε το ταξινοµικό σύστηµα των Komarek & 
Anagnostidis (1998, 2005). Προσδιορίστηκαν συνολικά 30 taxa από τα ‘Καλλυντικά’ και 
10 taxa από το ‘Κλούβιο’. Τα προσδιορισθέντα είδη περιλαµβάνουν ορισµένους 
εκπροσώπους από την τάξη Chroococales. Ωστόσο, η πλειονότητα των Κυανοβακτηρίων 
ανήκει στην τάξη Οscillatoriales και κυρίως στις οικογένειες Pseudanabaenaceae και 
Oscillatoriaceae. Δεν ανευρέθηκαν είδη µε αληθή ή ψευδή διακλάδωση καθώς και είδη 
ετεροκυτικά. Οι καλλιέργειες αναπτύχθηκαν σε φυσικό φως βόρειου προσανατολισµού. 
Αποµονώθηκαν µε τη µέθοδο της συνεχούς αραίωσης σε τρυβλία µονοκαλλιέργειες από τα 
εξής τρία Κυανοβακτήρια: τα νηµατοειδή είδη Jaaginema geminatum (Meneghini ex 
Gomont) Anagnostidis & Komarek 1988 (Pseudanabaenaceae) και Pseudanabaena 
lonchoides Anagnostidis 1961 (Pseudanabaenaceae) από ‘Καλλυντικά’, και το 
µονοκύτταρο αποικιακό είδος Cyanobacterium minervae (Copeland) Komarek et al. 1999 
(Synechococcaceae) από το ‘Κλούβιο’. Στα ανωτέρω είδη και µε στόχο τη 
χηµειοταξινοµική τους κατάταξη, έγινε ποσοτικός προσδιορισµός των ολικών λιπιδίων και 
ανάλυση της σύστασης αυτών σε λιπαρά οξέα µε αέρια χρωµατογραφία. Για τη 
λεπτοµερέστερη µορφολογική απεικόνιση των ειδών ακολούθησε µελέτη µε ηλεκτρονικό 
µικροσκόπιο σάρωσης (SEM).  
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CYANOBACTERIA FROM NATURAL THERMAL SPRINGS OF PHTHIOTIS 
DISTRICT – DIVERSITY AND ECOLOGY 

 
Bravakos Panagiotis1, Economou-Amilli Athena1, Meletiou-Christou Maria-Sonia2, 

Pantazidou Adriani1. 
 

1Faculty of Biology, Department of Ecology and Systematics, NKUA 
2Faculty of Biology, Department of Botany, NKUA 

 
The two natural thermal springs of Phthiotis District, i.e. the mesotherm sulphur spring 
‘Kallintika’ in Kammena Vourla (33oC) and the hypotherm sulphur spring ‘Klouvio’ in 
Platystomo (26oC), are considered as ‘natural’ in terms of exploitation although they are 
welcoming everyday visitors for balneotherapy or crenotherapy. We present here the 
diversity of Cyanobacteria thriving in visible mats of these thermal springs, together with 
measurements of the main physical and chemical water parameters. Sampling was 
conducted in February and May, respectively. Recording of coordinates at each place of 
sampling (GPS) was made, together with measurements of the main physical and chemical 
water parameters (temperature, conductivity, salinity, pH). Cyanobacteria developing in 
mats were collected from each sampling site, fixed in formalin (2.5 %) or cultured in liquid 
medium (BG11). Part of the water samples was used for analyses of nutritient composition 
(nitrates, nitrites, ammonia, phosphates, total nitrogen, organic phosphorus, organic 
nitrogen), dissolved organic carbon (DOC) and total soluble solids (TSS). In each thermal 
spring, three sampling sites were selected based on the macroscopic observation of the 
floristic mats. In the laboratory, the morphological characters of the prevailing 
Cyanobacteria were studied under the light microscope (LM). For species classification the 
taxonomic system of  Komarek &  Anagnostidis (1998,  2005) was used. A total number of 
30 taxa were identified from ‘Kallintika’, and 10 taxa from ‘Klouvio’. Certain 
representatives belong to the order Chroococales. However, the majority of the species 
belong to the families Pseudanabaenaceae and Oscillatoriaceae. Species with true- or 
falsch-branching, or heterocyte species, were not detected. The cultures were developed in 
natural light of northern orientation. Monocultures of three Cyanobacteria were isolated 
with the method of serial dilutions: the filamentous species Jaaginema geminatum 
(Meneghini ex Gomont) Anagnostidis & Komarek 1988 (Pseudanabaenaceae) and  
Pseudanabaena lonchoides Anagnostidis 1961 (Pseudanabaenaceae) from ‘Kallintika’, and 
the unicellular colonial species Cyanobacterium minervae (Copeland) Komarek et al. 1999 
(Synechococcaceae) from ‘Klouvio’. For the chemotaxonomical classification of the above 
taxa, quantitative determination of total lipids and analysis of the composition in fatty acids 
were made with gas chromatography. Detailed morphological description of the species 
was made by scanning electron microscopy (SEM). 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ BMP2 KAI RUNX2 ΤΟΥ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ TGFβ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 

 
Μώρου Σ.Μ., Κοροµηλά Θ., Δούκα K., Αλεπόρου- Μαρίνου Β., Κόλλια Π. 

Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου, Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας, 
Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 
Η οστεοπόρωση αποτελεί το συχνότερο µεταβολικό νόσηµα των οστών µε σηµαντικό 
γενετικό υπόβαθρο. Χαρακτηρίζεται από µειωµένη οστική πυκνότητα (BMD) και 
αυξηµένο κίνδυνο κατάγµατος. Καθοριστικό ρόλο στην εµφάνιση και εξέλιξη της νόσου 
διαδραµατίζουν  εκτός των γενετικών, πλήθος  περιβαλλοντικών και άλλων παραγόντων. 
Βιβλιογραφικές µελέτες δείχνουν αυξηµένη συσχέτιση της οστεοπόρωσης µε 
συγκεκριµένα σηµατοδοτικά µονοπάτια. Καθοριστικό ρόλο στην  παθογένεση της 
οστεοπόρωσης φαίνεται να έχει το σηµατοδοτικό µονοπάτι TGFβ, το οποίο συµµετέχει σε 
ποικίλες κυτταρικές διεργασίες, όπως η οστική αναδόµηση, τόσο στο αναπτυσσόµενο 
έµβρυο όσο και στον ενήλικο οργανισµό. Στην παρούσα εργασία, µελετήθηκαν δύο 
γονίδια, τα BMP2 και RUNX2, που συµµετέχουν στο συγκεκριµένο µονοπάτι. Το γονίδιο 
BMP2 συµµετέχει στη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών, ενώ το RUNX2 γονίδιο 
εµπλέκεται τόσο στη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών, συµµετέχοντας στην οστική 
σύνθεση, όσο και στη ρύθµιση των οστεοκλαστών, κατά την οστική απορρόφηση. Για τη 
µελέτη των επιπέδων έκφρασης των BMP2 και RUNX2 γονιδίων, µε τη  χρήση του 
γονιδίου GAPDH ως γονίδιο αναφοράς,   πραγµατοποιήθηκαν: αποµόνωση RNA (RNeasy 
mini kit, QIAGEN), σύνθεση cDNA [Strand cDNA Synthesis Kit for RT-PCR (AMV), 
Roche]  και ποσοτική PCR πραγµατικού χρόνου (qRT-PCR) (LightCycler 2.0, Roche). Η 
ανάλυση των αποτελεσµάτων της ποσοτικής RT-PCR  έγινε µε σχετική και απόλυτη 
ποσοτικοποίηση. Μελετήθηκαν 23 δείγµατα οστεοπορωτικών γυναικών και 10 
φυσιολογικά (οµάδα ελέγχου). Ο λόγος της έκφρασης BMP2/GAPDΗ έδειξε ότι το γονίδιο 
υπερεκφράζεται: α) στον οστίτη ιστό και στο αίµα οστεοπορωτικών γυναικών, σε σχέση µε 
τις υγιείς, β) στα δείγµατα ιστού σε σχέση µε τα δείγµατα περιφερικού αίµατος 
οστεοπορωτικών γυναικών. Ο λόγος της έκφρασης RUNX2 /GAPDΗ έδειξε ότι το γονίδιο 
υπερεκφράζεται: α) στον οστίτη ιστό και στο αίµα οστεοπορωτικών γυναικών, σε σχέση µε 
τις υγιείς, β) στα δείγµατα περιφερικού αίµατος σε σχέση µε τα δείγµατα οστίτη ιστού 
οστεοπορωτικών γυναικών. Από τα παραπάνω µπορούµε να συµπεράνουµε ότι α) υπάρχει 
θετική συσχέτιση των ανωτέρω γονιδίων µε την οστεοπόρωση, αν και απαιτείται 
µεγαλύτερος αριθµός δειγµάτων για τη διεξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων, β) το γονίδιο 
RUNX2 θα µπορούσε να αποτελέσει προληπτικό/ διαγνωστικό δείκτη οστεοπόρωσης. 
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EXPRESSION ANALYSIS OF BMP2 AND RUNX2 GENES OF THE TGFβ 
SIGNAL TRANSDUCTION PATHWAY IN WOMEN WITH OSTEOPOROSIS 

Morou S.M., Koromila T., Douka K., Kollia P., Aleporou-Marinou V. 
Human Genetics Laboratory, Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, 

National and Kapodistrian University of Athens 

Osteoporosis is the most common metabolic bone disease with a significant genetic 
component. It is characterized by reduced bone density (BMD) and micro-architectural 
deterioration of bone tissue with a consequent increase in bone fragility and susceptibility 
to fracture. Environmental and other factors play a significant role in the onset and 
progression of the disease apart from genetic factors.  Literature studies indicate an 
increased association of osteoporosis to specific signaling pathways. TGFβ signaling 
pathway appears to have a key role in the pathogenesis of osteoporosis since it is involved 
in various cellular processes, such as bone remodeling, in both developing embryos and 
adult organisms. In this paper, we have studied two genes, BMP2 and RUNX2, which are 
involved in this pathway. BMP2 is involved in the differentiation of osteoblasts, while 
RUNX2 is involved both in the differentiation of osteoblasts, participating in bone 
composition, and in the regulation of osteoclasts in bone resorption. RNA extraction 
(RNeasy mini kit, QIAGEN) followed by cDNA synthesis (AMV Strand cDNA Synthesis 
Kit for RT-PCR, Roche) and quantitative real time PCR (qRT-PCR) (LightCycler 2.0, 
Roche) were required for gene expression analysis of BMP2 and RUNX2 genes. GAPDH 
gene was used as a reference gene and the qRT-PCR results analysis was done by relative 
and absolute quantification. We studied 23 samples of osteoporotic women and 10 normal 
(control group). The BMP2/GAPDH ratio results showed that BMP2 is overexpressed: a) 
both in bone tissue and blood samples of osteoporotic women compared to controls, b) in 
tissue samples compared to peripheral blood samples in osteoporotic women. The ratio of 
expression RUNX2/GAPDH showed that the gene is overexpressed: a) in both bone tissue 
and blood samples of osteoporotic women compared with controls, b) in tissue samples 
compared to samples of peripheral blood of osteoporotic women. Therefore, we conclude 
that a) there is a positive correlation of these genes with osteoporosis, although larger 
number of samples is needed to be analyzed. b) RUNX2 gene could be a preventive / 
diagnostic indicator of osteoporosis. 
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ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ ΩΣ ΠΗΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 

 
Μωϋσή Κ.Β., Κουταλιανού Μ.,  Σαββίδης Α.Λ., Χατζηνικολάου Δ.Γ., Καραγκούνη Α.Δ. 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Οµάδα 

Μικροβιολογίας, Πανεπιστηµιούπολη 15781 Αθήνα 
 
Η Παγκόσµια επιστηµονική κοινότητα έχει στραφεί στην παραγωγή βιοκαυσίµων πάνω 
από δύο δεκαετίες, λόγω της αύξησης της τιµής του πετρελαίου. Πολλά µικροφύκη 
(ευκαρυωτικής δοµής) θεωρούνται πιθανοί παραγωγείς πρώτης ύλης για την παραγωγή 
βιοντίζελ λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε λιπίδια. Θεωρητικά το Ελλαδικό 
οικοσύστηµα λόγω µεγάλης ηλιοφάνειας θα πρέπει να φιλοξενεί ποικιλία µικροφυκών. 
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η επιλογή µικροφυκών από διάφορα ελληνικά 
περιβάλλοντα τα οποία θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή βιοντίζελ σε 
βιοµηχανική κλίµακα. Αποµονώθηκαν µικροφύκη από τον Ασπρόπυργο (λίµνη 
Κουµουνδούρου και θάλασσα Ασπροπύργου), τα µνηµεία της Ακρόπολης και τη λίµνη 
Κορώνεια. Τα αποµονωθέντα µικροφύκη, ταυτοποιήθηκαν φαινοτυπικά και µοριακά και 
καλλιεργήθηκαν παρουσία φωτός µε παροχή CO2 σε υγρές καλλιέργειες (3 L) από όπου 
επιλέχθηκαν τα αποδοτικότερα ως προς την παραγωγικότητά τους σε βιοµάζα.  Στη 
συνέχεια, κύτταρα που βρίσκονταν στη φάση επιβράδυνσης ελέγχθηκαν ως προς την 
περιεκτικότητα και τη σύσταση των λιπιδίων τους µε τεχνικές αέριας χρωµατογραφίας. 
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MICROALGEA AS FEEDSTOCK FOR BIODIESEL PRODUCTION 
 

Moysi K.V., Koutalianou M., Savvides A.L., Hatzinikolaou D.G., Karagouni A.D. 
National and Kapodistrian University of Athens Faculty of Biology, Department of Botany, 

Microbiology Group Panepistimiopoulis 15781, Athens 
 
For over two decades now the scientific community has turned to biofuel production due to 
the increasing cost of oil. Plenty microalgea (eykariotic structured) are considered to be 
possible agents for biodiesel production because of their high lipid content. Theoretically, 
the Greek ecosystem due to long sunshine periods should accommodate a variety of 
microalgea. The aim of this work was the isolation of microalgea from diverse Greek 
ecosystems that could be used as biodiesel producers. Microalgea from aquatic ecosystems 
(Aspropirgos, Koronia) and from the monuments of Acropolis were isolated and were 
identified phenotypically and molecularly. The isolated microalgae were then cultured in 
the presence of light and CO2 provision in large culture vessels.  The more efficient ones for 
biomass production were chosen and their lipid production during the lag phase was 
estimated. The lipids were then transesterificated and their methyl-esters were identified 
with Gas Chromatography (GC). 
 

 
 
 

179

Proccedings of the 34th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences 
Trikala May 17-19 2012 



 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΗΠΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΙΜΑΚΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΣΤΡΟΦΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ. 
 

Ντάκης Αλέξανδρος, Οικονόµου Ανθή, Λιάσκο Ρωµάν και Λεονάρδος Δ. Ιωάννης 
Εργαστήριο Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 

45110, Ιωάννινα. E-mail: ileonard@uoi.gr 
 

Στις µέρες µας, η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµάτων των εσωτερικών υδάτων 
ως προς τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, της αφθονίας και της κατανοµής των ειδών στα 
οικοσυστήµατα αυτά, έχει υποβαθµιστεί σηµαντικά σε παγκόσµιο επίπεδο. Ως εκ τούτου, 
πολλά είδη ιχθύων βρίσκονται υπό καθεστώς προστασίας, εξ’ αιτίας των αυξανόµενων 
πιέσεων που υφίστανται τα εσωτερικά υδάτινα οικοσυστήµατα λόγω της κατασκευής 
φραγµάτων, της εξόρυξης, της ρύπανσης, των εµπλουτισµό τους µε αλλόχθονα είδη και της 
υπεραλίευσης. Αυτό οδήγησε σε µία αυξανόµενη διαµάχη µεταξύ της ανάγκης για την 
προστασία των απειλούµενων ειδών και της ανάγκης συλλογής βιολογικών δεδοµένων µε 
µεθόδους που επιφέρουν το θάνατο στους ιχθύες. Τα συνηθέστερα και βασικότερα 
βιολογικά στοιχεία που συλλέγονται είναι η ηλικία και το στοµαχικό περιεχόµενο, τα οποία 
χρησιµοποιούνται για την εκτίµηση και την κατάσταση ενός πληθυσµού καθώς και τις 
τάσεις ανάκαµψης του.  

Ως µια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η ενδηµική πέστροφα του Ποταµού 
Λούρου, Salmo lourosensis Delling, 2010 που έχει χαρακτηριστεί ως απειλούµενο είδος 
(Economidis, 2009). Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η ανάπτυξη µιας ασφαλούς και 
αναίµακτης µεθόδου για τη συλλογή βιολογικών δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων της 
ηλικίας, της αύξησης και της διατροφής του είδους αυτού. Η ηλικία και η αύξηση 
µελετήθηκαν από την απόσπαση λεπιών και τη ψηφιακή καταγραφή του µήκους των 
ατόµων, καθώς και η διατροφή µε τη µέθοδο της έκπλυσης στοµάχου χωρίς τη χρήση 
χηµικών. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στην αποτροπή της ακούσιας θανάτωσης των ατόµων 
που εξετάστηκαν και στην απελευθέρωσής τους στο υδάτινο οικοσύστηµα µετά το πέρας 
των χειρισµών. 

 

 

180

Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών 
Τρίκαλα 17-19 Μαϊου 2012



 

 

 

THE USE OF NON-LETHAL METHODS FOR THE STUDY OF FRESHWATER 
FISHES. THE CASE STUDY OF THE ENDEMIC AND ENDANGERED TROUT 

OF LOUROS RIVER. 
 

Ntakis Alexandros, Oikonomou Anthi, Liasko Roman and Leonardos D. Ioannis 
Laboratory of Zoology, Department of Biological Applications and Technology, University of 

Ioannina, 45110 Ioannina. E-mail: ileonard@uoi.gr 
 
Nowadays, the capacity of freshwater ecosystems to support biodiversity, abundance, 

and distribution of species across the aquatic environment is highly degraded at a global 
level and many species are endangered since freshwater ecosystems face increasing threats 
from dams, overextraction, pollution, introduction of alien species and overfishing. This 
leads to an increasingly heated confflict between the need to conserve endangered fish 
species and the use of lethal methods to collect essential biological data, such as age, to 
assess their population status and recovery trends.  

A highly pertinent case is the endemic trout of Louros River, Salmo lourosensis 
Delling, 2010 which has been characterized as endangered species (Economidis, 2009). Our 
goal was to develop an accurate, non-lethal method of estimating biological data including 
the age, feeding habits and growth patterns of the species. Life history characteristics have 
been studied via removed scales and the digital recording of the length, as well as the diet 
habits of the species using a non-chemical, stomach flushing method have been 
investigated. Special care has been taken during the manipulation of the specimens, in order 
to prevent any unintended death, as well as for their release into the river.  
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΕΝΗ ΜΝΗΜΗ ΜΥΩΝ 
ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ; 
 

Μαρία Π. Ντζούνη. και Λουκάς Χ. Μαργαρίτης  
 

Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 
Με 6 δις εγγεγραµµένους χρήστες παγκοσµίως, το κινητό τηλέφωνο είναι ένας δυνητικός 
παράγοντας κινδύνου για την υγεία (καρκινογόνο κατηγορίας 2Β, σύµφωνα µε την IARC), 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη άλλων ασυρµάτων συσκευών στο περιβάλλον. Προκειµένου 
να αξιολογηθούν οι βιολογικές επιπτώσεις, που σχετίζονται µε την εκπεµπόµενη 
ακτινοβολία κινητού τηλεφώνου επιλέξαµε να µελετήσουµε αν επηρεάζεται η λειτουργία 
της µνήµης σε ποντίκια. Σε δυο σειρές πειραµάτων, ελεύθερα κινούµενοι αρσενικοί µύες 
ηλικίας δυο µηνών, εκτέθηκαν καθηµερινά για 90 λεπτά σε ακτινοβολία συµβατικού 
κινητού τηλεφώνου σύνδεσης GSM 1.8 GHz µε τιµή ειδικής απορρόφησης 0.11 W/kg, για 
66 ηµέρες και για 148 αντίστοιχα.. Σε κάθε πειραµατικό πρωτόκολλο οι µύες χωρίστηκαν 
σε τρεις πειραµατικές οµάδες (8 εκτιθέµενοι µύες, 8 µύες ελέγχου εικονικής 
ακτινοβόλησης και 8 µύες µάρτυρες), οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ένα συνδυασµό δυο 
δοκιµασιών µνήµης της «Δοκιµασίας Αναγνώρισης Μορφής Αντικειµένου» (ελέγχεται η 
µη χωρική µνήµη) και της «Δοκιµασίας Αναγνώρισης Θέσης Αντικειµένου» (ελέγχεται η 
χωρική µνήµη). Οι δύο αυτές δοκιµασίες εφαρµόστηκαν στα ίδια ποντίκια διαδοχικά και σε 
διαφορετικά χρονικά σηµεία µετά την έναρξη της ακτινοβόλησης. Η επίδοση των µυών σε 
κάθε δοκιµασία µνήµης αποτιµήθηκε µε τον καθιερωµένο «Δείκτη Προτίµησης» για το νέο 
αντικείµενο έναντι του παλαιού και το µετατοπισµένο έναντι του αµετακίνητου. 
Επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε One way ANOVA αποκάλυψε στατιστικά σηµαντική 
επιδείνωση και στους δυο τύπους µνήµης προϊούσης της ακτινοβόλησης, µε πιο έντονη 
επίδραση στη χωρική µνήµη. Η δυσλειτουργία στη µνήµη διατηρήθηκε µετά από διακοπή 
έκθεσης για δυο εβδοµάδες, ενώ επανήλθε πλήρως µετά από ένα µήνα απουσίας 
ακτινοβόλησης. Διακοπτόµενη «ηµέρα παρά ηµέρα» έκθεση για ένα µήνα δεν προκάλεσε 
επίδραση σε κανέναν τύπο µνήµης. Τα δεδοµένα προτείνουν ότι οι µηχανισµοί 
επεξεργασίας οπτικών ερεθισµάτων στον ιππόκαµπο, τον περιρινικό και τον ενδορινικό 
φλοιό σταδιακά δυσλειτουργούν µετά από καθηµερινή έκθεση µεγάλης διάρκειας, ένας 
φαινότυπος που διατηρείται για δυο εβδοµάδες µετά τη διακοπή της ακτινοβολίας για να 
επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα µετά από τέσσερις εβδοµάδες. Θεωρείται ότι κυτταρικοί 
µηχανισµοί επιδιόρθωσης λειτουργούν προκειµένου να εξαλείψουν τα επηρεασµένα µόρια 
που σχετίζονται µε τη µνήµη. Έχοντας επεξεργαστεί τους ιστούς των εγκεφάλων των 
συγκεκριµένων µυών που έχουν παρουσιάσει τον συγκεκριµένο φαινότυπο, η µελέτη µας 
βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε να απαντήσουµε στα παρακάτω ερωτήµατα: α) υπάρχουν 
αλλοιώσεις στη λεπτή δοµή των νευρώνων (αριθµός και µέγεθος συνάψεων) των 
εκτιθέµενων µυών και β) η ανάκαµψή στη µνήµη σχετίζεται µε µοριακούς και κυτταρικούς 
µηχανισµούς επιδιόρθωσης; 
 
Η ΜΠΝ είναι διδακτορική υπότροφος του «Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ. Η 
έρευνα χρηµατοδοτήθηκε εν µέρει από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) – Ευρωπαϊκή Ένωση 
και Εθνικοί Πόροι – Ερευνητικό Πρόγραµµα «ΘΑΛΗΣ - UoA155» που συντονίζει ο ΛΧΜ. 

 

182

Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών 
Τρίκαλα 17-19 Μαϊου 2012



 

IS THERE RECOVERY OF IMPAIRED MEMORY IN MICE CAUSED BY 
MOBILE PHONE IRRADIATION AFTER A PERIOD OF NULL EXPOSURE? 

 
Maria P. Ntzouni  and Lukas  H. Margaritis 

 
Dept of cell Biology and Biophysics, Athens University 

 
With 6 billion registered users worldwide, the mobile phone is a potential health risk factor 
by itself (carcinogen category 2B according to IARC) regardless of the existence of other 
wireless devices in the environment. In order to assess the research problems relating 
mobile phone radiation emission with possible biological effects, we have chosen to study 
the memory performance in mice. In two series of experiments mice were exposed to GSM 
1.8 GHz signal for 90 min daily by a typical cellular (mobile) phone at SAR value of 0.11 
W/kg. Free moving male mice two months old were irradiated in two experimental 
protocols, lasting for 66 and for 148 days respectively. Each protocol used three groups of 
animals (n=8 each for exposed, sham exposed and controls) in combination with two 
behavioural paradigms, the “Object Recognition Task” (evaluating the non-spatial memory) 
and the Object Location Task (evaluating the spatial memory). These tasks were 
sequentially applied on the same mice at different time points following exposure to mobile 
phone radiation. Memory performance during each task was evaluated by means of the 
established “Preference Index” of each mouse exploring the new object vs. the familiar and 
the displaced vs. the stable respectively.. 
One way ANOVA revealed statistically significant impairments of both types of memory 
gradually accumulating across the days of exposure, with more pronounced effects on the 
spatial memory. The impairments persisted even two weeks after interruption of the eight 
weeks daily exposure, whereas mice’ memory as detected by both tasks showed a full 
recovery approximately one month later. Intermittent every other day exposure for one 
month had no effect on both types of memory.  
The data suggest that visual information processing mechanisms in hippocampus, perirhinal 
and entorhinal cortex are gradually malfunctioning upon long term daily exposure, a 
phenotype that persists for at least two weeks after interruption of radiation returning to 
normal memory performance levels four weeks later. It is postulated that cellular repair 
mechanisms are operating to eliminate the memory affecting molecules. Since we have 
processed for transmission electron microscopy brain tissues from the mice exhibiting the 
above behavioral changes, work is in progress trying to answer the questions: a) are there 
any ultra structural features in the brain cells (i.e. in the number and size of synapses) 
associated with the observed memory impairments and b) does the memory recovery reflect 
the effective action of repair mechanisms at the molecular and cellular level in the affected 
brain formations?  
 
MPN is a PhD scholarship recipient by the Special Account for Research Grants of Athens 
University. This work is partially funded by the European Social Fund – European Union and 
National Resources – “THALES - UoA 155” grant coordinated by LHM 

. 
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ 
ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ (Ν. ΞΑΝΘΗΣ) 

 
Χ. Ντισλίδου1, Α. Μπασδέκη1, Χ. Παπαχαραλάµπου1 & Δ.X. Μπόµπορη1,2 

1Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων 
σε επίπεδο λεκάνης απορροής» των Τµηµάτων Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών 

ΑΠΘ 
2Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Βιολογίας,  Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Θ. 134, 

54124, Θεσσαλονίκη, 
 e-mail: chntisli@bio.auth.gr 

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν (α) η καταγραφή της παρουσίας και αφθονίας των 
ειδών ψαριών και (β) η διερεύνηση της πιθανής επίδρασης περιβαλλοντικών παραµέτρων 
στη σύνθεση της ιχθυοπανίδας του ποταµού Κόσυνθου. Πραγµατοποιήθηκαν 
δειγµατοληψίες σε 6 σταθµούς κατά την περίοδο του Ιουλίου του 2011 µε τη µέθοδο της 
ηλεκτραλιείας (CEN, 2003). Παράλληλα µετρήθηκαν υδροµορφολογικές, φυσικές και 
χηµικές παράµετροι του νερού και συγκεκριµένα το διαλυµένο οξυγόνο (D.O., mg/l), το 
pH, η αγωγιµότητα (µS/cm), η θερµοκρασία (0C), το BOD5 (mg/l), τα ολικά αιωρούµενα 
στερεά (TSS, mg/l), η παροχή (m3/sec), η σύσταση του υποστρώµατος και 
προσδιορίστηκαν οι συγκεντρώσεις των θρεπτικών αλάτων του αζώτου (N-NO2, N-NO3, 
N-NH4, mg/l) και φωσφόρου (P-PO4, mg/l). Τα ψάρια αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο είδους 
και µετρήθηκε το ολικό µήκος (TL± 0,1 mm) και το βάρος (W± 0,1 g) κάθε ατόµου. 
Εκτιµήθηκε η ποσοστιαία αριθµητική και κατά βάρος συµµετοχή κάθε είδους ανά σταθµό 
και στο σύνολο του αλιεύµατος και υπολογίστηκαν οι συλλήψεις ανά µονάδα αλιευτικής 
επιφάνειας (100 m2) µε βάση τον αριθµό  (NPUE) και το βάρος (WPUE) των ατόµων. 
Συνολικά αλιεύθηκαν 180 άτοµα, τα οποία ανήκαν σε 5 είδη (Oxynoemacheilus bureschi, 
Barbus cyclolepis, Squalius orpheus, Gobio bulgaricus, Cobitis strumicae) και 3 
οικογένειες. Το εύρος µηκών τους κυµάνθηκε από 20 mm ως 149 mm (S. orpheus), ενώ το 
βάρος τους από 0,08 g ως 33,31 g (S. orpheus). Στο σύνολο των σταθµών, τo 
επικρατέστερο είδος ήταν το B. cyclolepis (NPUE: 21,23 άτοµα/100 m2 και WPUE: 69,06 
g/100 m2). Η ανάλυση BIO-ENV που εφαρµόστηκε για την εκτίµηση της πιθανής 
συσχέτισης των περιβαλλοντικών παραµέτρων µε τις αφθονίες των ψαριών έδωσε ως 
σηµαντικότερες µεταβλητές το ΒΟD5, τα TSS και το υπόστρωµα (χαλίκια και 
ιλύς/άργιλος) (ρ = 0,547). Ειδικότερα, ο σταθµός στις εκβολές διαφοροποιήθηκε από τους 
υπόλοιπους (LINKTREE, Β=94%) λόγω των υψηλών τιµών TSS και BOD5 και της 
σύστασης του υποστρώµατος (ιλύς/άργιλος). Στο συγκεκριµένο σταθµό, σε αντίθεση µε 
τους υπόλοιπους, δεν καταγράφηκε η παρουσία του είδους B. cyclolepis, το οποίο 
θεωρείται ευαίσθητο και προτιµά περισσότερο πετρώδη υποστρώµατα. Η διάκριση των 
υπόλοιπων σταθµών (B=62%) έγινε µε βάση τη σύσταση του υποστρώµατος (χαλίκια), 
υποδηλώνοντας τη σηµαντικότητα της παραµέτρου στον καθορισµό  της σύστασης της 
ιχθυοπανίδας του ποταµού. Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας συµβάλλουν στη 
γνώση της ιχθυοπανίδας του ποταµού Κόσυνθου και στην κατανόηση της επίδρασης των 
περιβαλλοντικών παραµέτρων στα είδη που τη συνθέτουν. 
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EFFECTS OF ENVIRONMENTAL PARAMETERS IN THE FISH FAUNA OF 
RIVER KOSYNTHOS (XANTHI, GREECE) 

 
Ch. Ntislidou1, A. Basdeki1, Ch. Papacharalampou1 & D.C. Bobori1,2 

1 Interdisciplinary Postgraduate Study Program “Ecological water quality and management at a 
river basin level”, Faculties of Biology, Geology & Civil Engineering, Aristotle University of 

Thessaloniki, 54124, Thessaloniki, Greece 
2 Aristotle University of Thessaloniki, Department of Biology, Laboratory of Ichthyology, 54124, 

Thessaloniki 
e-mail: chntisli@bio.auth.gr 

 
The aim of this study was (a) to record the presence and abundance of fish species and (b) 
to assess the impact of the environmental parameters on fish populations of River 
Kosynthos. Samples were collected from 6 stations during July 2011 using electrofishing 
(CEN, 2003). Hydromorphological, physical and chemical water parameters were recorded 
in situ i.e. dissolved oxygen (D.O., mg/l), pH, conductivity (µS/cm), temperature (oC), 
BOD5 (mg/l), total suspended solids (TSS), discharge (m3/sec) and the composition of the 
substrate. In addition, the concentrations of nitrogen (N-NO2, N-NO3, N-NH4, mg/l) and 
phosphorus (P-PO4, mg/l) were determined. Fish populations were identified to species 
level and both total length (TL± 0.1 mm) and total weight (W± 0.1 g) of each individual 
were measured. The catch per unit of effort was calculated as the number (NPUE) and the 
weight (WPUE) of individuals caught per 100m2 sample area. In total 180 individuals were 
caught, belonging to 5 species (Oxynoemacheilus bureschi, Barbus cyclolepis, Squalius 
orpheus, Gobio bulgaricus, Cobitis strumicae) and 3 families. Total lengths ranged from 
20-149 mm (S.orpheus), while weights from 0.08-33.31 g. B. cyclolepsis dominated in 
terms of number and weight (NPUE: 21.23 individuals/100 m2 and WPUE: 69.06g/100 m2) 
in all stations. BIO-ENV analysis, extracted BOD5, TSS and substrate composition (gravel 
and silt/clay) as the best group of parameters (r=0.547) related to fish abundances. In 
particular, the station close to the estuary was differentiated from the rest (LINKTREE, 
B=94%), due to its high TSS and BOD5 values and to its substrate composition (silt/clay). 
In this station, B. cyclolepsis was not recorded. The species is considered sensitive and 
prefers rocky substrates. The distinction between the remaining stations (B=62%) was 
based on the composition of the substrate (gravel), denoting the importance of this 
parameter in determining fish distribution in the river. The results of this study contribute to 
the knowledge of fish fauna in the River Kosynthos as well as to the understanding of the 
environmental factors driving fish communities.  
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΡΟΤΕΓΕΡΙΝΗΣ 
(OPG) ΚΑΙ ΤΟΥ RANK-ΠΡΟΣΔΕΤΗ (RANKL) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 
 

Παναγόπουλος Γ., Κοροµηλά Θ., Κόλλια Π., Αλεπόρου-Μαρίνου Β. 
Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου, Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας,  

Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών  
 

Οστεοπόρωση είναι η πάθηση των οστών η οποία χαρακτηρίζεται από προοδευτική 
αποδυνάµωση της οστικής µάζας και διαταραχή της «αρχιτεκτονικής» τους, αυξάνοντας 
την πιθανότητα πρόκλησης κατάγµατος. Εµφανίζεται κυρίως σε µετεµµηνοπαυσιακές 
γυναίκες, αλλά και σε άνδρες άνω των 50 ετών. Οι κυριότεροι φαρµακευτικοί παράγοντες 
που χορηγούνται για την αντιµετώπιση της οστεοπόρωσης είναι τα Διφωσφονικά, η 
Ορµονική αγωγή και τα συµπληρώµατα Ca+2 και βιταµίνης D. Το σύστηµα RANK-
RANKL-OPG  φαίνεται να έχει σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της οστεοκλαστογένεσης. 
Συγκεκριµένα, o ενεργοποιητής του υποδοχέα του πυρηνικού παράγοντα κB (RANK) 
σχηµατίζει ένα µεµβρανικό υποδοχέα της TNF οικογένειας, ο οποίος ενεργοποιείται κατά 
τη σύνδεσή του µε τον προσδέτη του, RANK-Ligand (RANKL). Η ενεργοποίηση του 
RANK στους πρόδροµους οστεοκλάστες οδηγεί σε ενεργοποίηση αρκετών µονοπατιών 
ενδοκυτταρικής µεταγωγής σήµατος, τα οποία τελικώς επάγουν τη µεταγραφή των 
γονιδίων της οστεοκλαστογένεσης. Η οστεοπροτεγερίνη (OPG), αποτελεί έναν υποδοχέα-
δόλωµα για το RANKL που εµποδίζει τον τελευταίο να συνδεθεί µε τον υποδοχέα του 
(RANK). Με τον τρόπο αυτό, η OPG διατηρεί τον έλεγχο της διαδικασίας της οστικής 
αναδόµησης και είναι καθοριστική για την οµοιόσταση των οστών. Συγκεκριµένα, η θετική 
ρύθµιση του RANKL σχετίζεται µε την αρνητική ρύθµιση του OPG, ή τουλάχιστον µε τη 
µειωµένη επαγωγή του OPG, έτσι ώστε ο λόγος RANKL προς OPG να επάγει την 
οστεοκλαστογένεση. Στη συγκεκριµένη µελέτη, χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα περιφερικού 
αίµατος και οστίτη ιστού από 14 µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες µε οστεοπόρωση και από 4 
υγιείς (οµάδα ελέγχου). Για τον ποσοτικό προσδιορισµό των επιπέδων έκφρασης των 
γονιδίων RANKL  και OPG, πραγµατοποιήθηκαν οι ακόλουθες διαδικασίες: αποµόνωση 
ολικού RNA (RNeasy Mini Kit, QIAGEN), σύνθεση cDNA (First Strand cDNA Synthesis 
Kit for RT-PCR (AMV), Roche) και ποσοτική PCR πραγµατικού χρόνου (qRT-PCR) 
χρησιµοποιώντας ως γονίδιο αναφοράς το GAPDH. Ο λόγος της έκφρασης των γονιδίων 
στόχων προς το GAPDH, τόσο για το γονίδιο RANKL, όσο και το OPG δείχνει ότι 
υπερεκφράζονται στα δείγµατα των οστεοπορωτικών ασθενών, σε σχέση µε την οµάδα 
ελέγχου. Συγκεκριµένα, στα οστεοπορωτικά κατάγµατα (ισχίο και σπονδυλική στήλη) ο 
λόγος RANKL/OPG εµφανίζεται αυξηµένος. Από τις φαρµακευτικές αγωγές που 
χορηγούνται για την αντιµετώπιση της οστεοπόρωσης, µόνο τα συµπληρώµατα Ασβεστίου 
οδηγούν στη µείωση του λόγου RANKL/OPG, κυρίως µέσω υπερέκφρασης του OPG. Η 
λήψη οποιασδήποτε Ορµονικής αγωγής φαίνεται ότι οδηγεί σε υποέκφραση του RANKL, 
αλλά µόνο η Καλσιτονίνη µειώνει το λόγο RANKL/OPG. Τέλος, η λήψη φαρµακευτικής 
αγωγής για την Αρτηριακή Υπέρταση, αλλά κυρίως τα Γλυκοκορτικοστεροειδή αυξάνουν 
σηµαντικά το λόγο RANKL/OPG. Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατά µας επιβεβαιώνουν 
τον σηµαντικό ρόλο των RANKL και OPG γονιδίων στην οστεοπόρωση. 
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LEVELS OF OSTEOPROTEGERIN (OPG) AND RANK-LIGAND (RANKL) GENE 
EXPRESSION IN OSTEOPOROTIC PATIENTS  

 
Panagopoulos G., Koromila T., Kollia P., Aleporou-Marinou V. 

Laboratory of Human Genetics, Department of Genetics and Biolotechnology, Faculty of Biology, 
National & Kapodistrian University of Athens  

 
Osteoporosis is the bone disorder that is characterized by a graduate reduction of their bone 
mass and alterations in their architecture with an increased fragility risk, which occurs 
mainly in postmenopausal women and men over 50 years old. The most commonly used 
treatments for this disease are Bisphosponates, Hormonal treatment, and Ca+2 and Vitamin 
D supplements. RANK-RANKL-OPG system plays a significant role in the 
osteoclastogenesis. Especially, the Receptor Activator of Nuclear Factor κB (RANK) is a 
cell membrane receptor of the TNF family which is activated by its ligand (RANKL). 
RANK activation in osteoclast precursors results in activation of several intracellular signal 
transduction pathways that induce osteoclastogenic gene transcription. Osteoprotegerin 
(OPG) is a receptor-decoy for RANKL that inhibits its binding to RANK. In addition, OPG 
controls the bone remodeling and is a determinant for the bone homeostasis. In general, 
upregulation of RANKL is associated with downregulation of OPG, or at least lower 
induction of OPG, such that the ratio of RANKL to OPG changes in favor of 
osteoclastogenesis. In this study, we used peripheral blood and bone tissue samples from 14 
postmenopausal osteoporotic women and 4 healthy (control group). In order to assess the 
expression levels of RANKL and OPG genes, RNA extraction (RNeasy Mini Kit, QIAGEN) 
was followed by cDNA Synthesis (First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-PCR (AMV), 
Roche) and quantitative Real Time PCR (qRT-PCR) using GAPDH as a reference gene. 
Both RANKL and OPG gene expression is downregulated in osteoporotic samples 
compared with the controls. In osteoporotic patients with fracture (hip or vertebral 
fractures) the RANKL/OPG ratio was significantly increased. Among osteoporotic 
treatments, only Calcium supplements increase RANKL/OPG ratio, mainly by the 
upregulation of OPG expression. Hormonal treatment seems to downregulates RANKL 
expression, but only Calcitonin reduces RANKL/OPG ratio. Furthermore, Arterial 
Hypertension treatment and Glucocorticosteroids induce an increase of RANKL/OPG ratio. 
In conclusion, our results are strongly support RANKL and OPG genes’ important role in 
the pathogenesis of osteoporosis.   
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΓΟΝΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΦΥΤΟΥ PIMPINELLA ANISUM KAI ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤRΑNS-ANETHOLE 
 

Παντελέρη Ρ.1, Λιούλια Ε.1, Κουτσονίκου Χ.1, Μαδεµτζόγλου Δ.1, Μαυραγάνη-Τσιπίδου Π. 1 και 
Κωνσταντοπούλου Μ.2  

1Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών 
Επιστηµών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, 541 24 Θεσσαλονίκη 

2 Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ Δηµόκριτος, 153 10 Αγ. Παρασκευή Αττικής 
 

Στο πλαίσιο του ελέγχου φυσικών ουσιών µε εγνωσµένη ή πιθανολογούµενη 
εντοµοκτόνο δράση («πράσινη Γεωργία») για πιθανές τοξικές και γενοτοξικές δράσεις 
µελετήθηκε η βιοδραστικότητα: α) του αιθέριου ελαίου του φυτού Pimpinella anisum και 
β) του κύριου συστατικού του trans-anethole. Η ενεργότητα αµφοτέρων έχει αναφερθεί ότι 
βρίσκει εφαρµογή στην διαχείριση πληθυσµών επιβλαβών εντόµων, στη 
φαρµακοβιοµηχανία, στην ιατρική αλλά και στη χηµεία τροφίµων.  

Ελέγχθηκε η εντοµοκτόνος δράση των ουσιών αυτών σε ενήλικα άτοµα του εντόµου 
Ceratitis capitata (σε συγκεντρώσεις 2.00-30.00 mg/mL τροφής) καθώς και σε ενήλικα 
άτοµα και προνύµφες του εντόµου Drosophila melanogaster (σε συγκεντρώσεις 0.05-5.00 
µL/mL τροφής). Καταγράφηκε η έντονη εντοµοκτόνος δράση στα δύο παραπάνω έντοµα 
τόσο κατά την επίδραση του ελαίου όσο και του συστατικού του. Στη συνέχεια, 
υπολογίστηκε η τιµή LD50 (Lethal Dose 50%, κρίσιµη συγκέντρωση που προκαλεί τον 
θάνατο στο 50% των πειραµατοζώων).  

Επιπλέον µελετήθηκε η µεταλλαξιγόνος δράση µε την εφαρµογή της δοκιµής 
SMART (Somatic Mutation And Recombination Test), κατά την οποία µε τη χρήση των 
γενετικών δεικτών mwh και flr της D. melanogaster γίνεται δυνατή η αναγνώριση 
µεταλλάξεων. Πραγµατοποιήθηκαν επιδράσεις σε προνύµφες σε συγκεντρώσεις 0.05-0.80 
µL/mL τροφής. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το αιθέριο έλαιο του φυτού P. anisum δεν 
επάγει τον σχηµατισµό µεταλλάξεων, γεγονός που ενισχύει τη γνωστή αντιοξειδωτική του 
δράση. Το κύριο συστατικό του, trans-anethole, σε µικρές συγκεντρώσεις δεν επάγει τον 
σχηµατισµό µεταλλάξεων, ενώ αντίθετα, εµφανίζει γενοτοξική δράση στην υψηλότερη 
συγκέντρωση που µελετήθηκε (0.80 µL/mL). 

Τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής, ενθαρρύνουν τη συνέχιση των 
πειραµάτων και σε άλλα έντοµα που προσβάλλουν καλλιέργειες µεγάλης οικονοµικής 
σηµασίας, στο πλαίσιο του προσδιορισµού νέων «πράσινων» εντοµοκτόνων που θα 
οδηγήσει στη µείωση των χηµικών εντοµοκτόνων, στη βελτίωση της ποιότητας των 
γεωργικών προϊόντων και στην ελάττωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.  
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EVALUATION OF THE INSECTICIDAL AND GENOTOXIC ACTIVITY OF THE 
ESSENTIAL OIL OF THE PLANT PIMPINELLA ANISUM AND ITS MAJOR 

CONSTITUENT TRANS-ANETHOLE 
 

Panteleri R. 1, Lioulia E. 1, Koutsonikou C. 1, Mademtzoglou D1. , Mavragani-Tsipidou P. 1 and 
Konstantopoulou M.2 

1Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology, Faculty of 
Sciences, Aristotle University, 541 24 Thessaloniki 

2Institute of Biology, National Center for Scientific Research “Demokritos”, 153 10 Ag.Paraskevi 
Attiki 

 
The present study is part of a general project for screening the toxic and genotoxic 

activity of widely used substances with confirmed or suspected insecticidal action, in the 
framework of "Green Agriculture". Under this rationale the biological activity of a) the 
essential oil of the plant Pimpinella anisum and b) its major constituent, trans-anethole 
were studied. Both meet a broad range of applications in insect management, 
pharmaceutical industry, medicine and food chemistry.  

 In order to detect its insecticidal activity, the insects Ceratitis capitata and 
Drosophila melanogaster were used. Specifically: a) adults of C. capitata were exposed to 
concentrations of 2.00 to 30.00 mg/mL diet and b) adults and larvae of D. melanogaster 
were exposed to concentrations of 0.05 to 5.00 µL/mL diet. The toxicity was estimated by 
calculating the LD50 value (Lethal Dose 50%), which is the crucial compound’s dose that 
causes death to 50% of the exposed larvae or adults. A strong insecticidal effect was 
demonstrated not only by the essential oil of P. anisum but also by its major compound, 
trans-anethole.  

The evaluation of their genotoxic potential was assessed in D. melanogaster by 
applying the Somatic Mutation Αnd Recombination Τest (SMART), a well known 
eukaryotic in vivo assay, which detects the different kinds of mutational events and mitotic 
recombination. The genetic markers mwh and flr, that were used, made it possible to 
discern the formation of mutant clones on the wing blade of the trans-heterozygous 
(mwh/flr) female flies. Larvae were exposed to the essential oils at concentrations of 0.05 to 
0.80 µL/mL diet. The tested essential oil of Pimpinella anisum was found not to induce 
mutational events or mitotic recombination. On the other hand, the constituent trans-
anethole seems to be genotoxic in highest concentration tested here (0.80 µL/mL). This 
confirms the already established action of the essential oil as antioxidant. 

The results obtained thus far encourage the continuation of experiments on more 
insect species, major pests of economically important cultivations in the efforts for 
discovering new "green" insecticides that could replace the chemical ones leading thus to 
the improvement of quality of agricultural products and the concomitant reduction of 
environmental pollution. 
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΏΝ HOMER ΣΤΗ ΝΟΣΟ 
ΤΟΥ ALZHEIMER 

 
Παπαδογιαννάκη Γ., Θωµαΐδου Σ., Κυρατζή Ε., Λιάκος Α., Μάρκου Δ., Ευθυµιόπουλος Σ. 

 
Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 157 84 

Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια 
 
 

O νευροεκφυλισµός στη νόσο του Alzheimer έχει συνδεθεί µε την εναπόθεση του 
πεπτιδίου του β- αµυλοειδούς, που προέρχεται από την πρωτεολυτική επεξεργασία της 
πρόδροµης πρωτεΐνης του αµυλοειδούς (APP). Η εναπόθεση αυτή έχει ως αποτέλεσµα το 
σχηµατισµό πλακών β-αµυλοειδούς στον εγκέφαλο. Η APP είναι µια τύπου 1 
διαµεµβρανική πρωτεΐνη που εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα στον εγκέφαλο.  Μεταλλαγές 
στην APP έχουν συσχετιστεί µε την εκδήλωση οικογενούς νόσου του Alzheimer µε 
προώρη εµφάνιση συµπτωµάτων. Έχουµε αποδείξει, προηγουµένως, ό,τι η APP 
αλληλεπιδρά µε τις Homer 2 και Homer 3 και ό,τι αυτή η αλληλεπίδραση µειώνει την 
επεξεργασία της APP προς τον σχηµατισµό του πεπτιδίου του β- αµυλοειδούς. Η 
αλληλεπίδραση γίνεται µέσω του EVH1 domain των Homers. Επιπροσθέτως, οι Homer 
διαθέτουν ένα Coiled coil domain το οποίο θεωρείται ό,τι τους δίνει τη δυνατότητα να 
σχηµατίσουν οµο- και ετεροδιµερή. Στη συγκεκριµένη µελέτη ερευνήσαµε εάν πραγµατικά 
οι Homers  οµο- και ετεροδιµερίζονται. Βρέθηκε ό,τι οι Homer 2 και Homer 3 σχηµατίζουν 
οµο- και ετεροδιµερή. Στην παρούσα φάση ερευνούµε το ρόλο που παίζουν συγκεκριµένες 
ακολουθίες και αµινοξέα στον οµο- και ετεροδιµερισµό των Homers. 
Η µελέτη υποστηρίχθηκε από χρηµατοδότηση του Οργανισµού για τη Νόσο του 
Alzheimer. 
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ASSOCIATION OF HOMER PROTEINS POLYMERIZATION WITH 
ALZHEIMER’S DISEASE 

 
Papadogiannaki G., Thomaidou S., Kyratzi E., Liakos A., Markou D., Efthimiopoulos S. 

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

Panepistimiopolis, Ilisia 
 

 
The neurodegeneration in Alzheimer’s disease (AD) has been linked to deposition of 
amyloid β-peptide (Aβ), derived from the processing of the amyloid precursor protein 
(APP), in amyloid plaques in brain tissue. The APP is a type 1 transmembrane protein 
highly expressed in brain. Mutations in APP have been associated with early-onset familiar 
AD (FAD). We have previously shown that APP interacts with Homer 2 and Homer 3 and 
that this interaction reduces processing of APP towards the production of Aβ peptide. The 
interaction is mediated via the EVH1 domain. In addition Homer proteins possess a coiled 
coil domain that is considered to allow them to form in-trans Homodimers and/or 
heterodimers. In this study we investigated whether indeed Homer proteins homo and 
heterodimerize. We found that Homer 2 and Homer 3 form homodimers and heterodimers. 
We currently investigate the role of certain sequences and aminoacids in the 
homodimerization and heterodimerization of Homer proteins.  
This research was supported by a grant from the Alzheimer’s Association. 
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ΤΑ ΓΕΝΗ GROSSUANA RADOMAN 1973 ΚΑΙ PSEUDAMNICOLA PAULUCCI 
1878 (GASTROPODA: RISOOIDEA: HYDROBIIDAE) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 

ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ 
  

Παπαδογιάννης Βασίλειος, Ραδέα Κανέλλα και Οικονόµου-Αµίλλη Αθηνά 
 Τοµέας Οικολογίας & Ταξινοµικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών, 15784 Πανεπιστηµιούπολη  
 
Τα Προσωβράγχια γαστερόποδα της οικογένειας Hydrobiidae έχουν µικρό µέγεθος (το 
µήκος του κελύφους κυµαίνεται από 1 έως 6mm) και έχουν κέλυφος δισκοειδές έως 
πυργοειδές µε λείο τοίχωµα µετρίου πάχους. Τα µέλη της οικογένειας αυτής έχουν 
καταγραφεί σε ενδιαιτήµατα γλυκών και υφάλµυρων υδάτων (λίµνες, ποτάµια, ρυάκια, 
πηγές, κρήνες, λιµνοθάλασσες). Πολλά είδη είναι στενότοπα ενδηµικά, επειδή  
παρουσιάζουν περιορισµένη ικανότητα διασποράς, και αναφέρονται στον Ερυθρό 
Κατάλογο Δεδοµένων για τα Απειλούµενα Είδη της IUCN (2011.2). Στην Ελλάδα έχουν 
καταγραφεί µέχρι σήµερα 100 είδη και υποείδη από τα οποία το 90% είναι ενδηµικά της 
χώρας. 
Το γένος Grossuana περιλαµβάνει ένα σχετικά µικρό αριθµό ειδών που φέρουν ωοειδές- 
κωνικό κέλυφος. Το γένος αυτό εξαπλώνεται στις βαλκανικές χώρες, της Ελλάδας 
συµπεριλαµβανοµένης. 
Στο γένος Pseudamnicola ανήκει ένας αρκετά µεγάλος αριθµός ειδών µε ωοειδές-κωνικό 
κέλυφος. Η κατανοµή του γένους εκτείνεται από τις Βρετανικές νήσους, την Ολλανδία και 
την Ισπανία έως τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο και διάφορες βαλκανικές χώρες µεταξύ 
των οποίων και την Ελλάδα.  
Στόχος της εργασίας ήταν να µελετηθεί η διαφοροποίηση των κελυφικών παραµέτρων 
µεταξύ διαφορετικών πληθυσµών και να διερευνηθεί η δυνατότητα διάκρισης των 
διαφορετικών ειδών µε βάση αυτές τις παραµέτρους και την ανατοµία του γεννητικού 
συστήµατος των αρσενικών ατόµων. 
Οι µορφοµετρικές αναλύσεις για το γένος Grossuana πραγµατοποιήθηκαν σε άτοµα από 
τέσσερις (4) διαφορετικούς πληθυσµούς από την κεντρική Ελλάδα και έναν (1) από την 
Πελοπόννησο ενώ για το γένος Pseudamnicola σε τέσσερις (4) πληθυσµούς από τη 
νησιωτική Ελλάδα, έναν (1) από την κεντρική Ελλάδα και έναν (1) από την Πελοπόννησο. 
Συνολικά µετρήθηκαν εννιακόσια (900) άτοµα και έγιναν ανατοµές σε ικανό αριθµό 
ατόµων αµφοτέρων των γενών µε τη βοήθεια στερεοσκοπίου (Stemi 2000-C, Zeiss).  
Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε τα προγράµµατα 
STATISTICA 7 και CANOCO 4.5.  
Τα αποτελέσµατα της στατιστικής επεξεργασίας έδειξαν ότι η µορφοµετρία του κελύφους 
έχει µέτρια διακρίνουσα ικανότητα µεταξύ των ειδών και των δύο γενών. Εποµένως, οι 
µορφοµετρικές αναλύσεις θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε την ανατοµία 
του γεννητικού συστήµατος για την αναγνώριση των ειδών των γενών Grossuana και 
Pseudamnicola. 
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GROSSUANA RADOMAN 1973 AND PSEUDAMNICOLA PAULUCCI 1878, TWO 
GENERA OF GASTROPODA (RISOOIDEA: HYDROBIIDAE) IN GREECE: 

SHELL MORPHOMETRY AND ANATOMY 
 

Papadogiannis Vasileios, Radea Canella and Economou-Amilli Athena 
Department of Ecology and Systematics, Faculty of Biology, National and Kapodistrian University 

of Athens, 15784 Panepistimiopolis, Greece 
 

The family Hydrobiidae includes a great variety of minute Prosobranchia gastropods whose 
shell length ranges usually from 1mm to 6mm. Their shell is of medium thickness with 
rather smooth surface. Shell shape varies widely from planispiral to turriform. Hydrobiid 
gastropods have been recorded in many habitat types such as lagoons, lakes, rivers, streams, 
wells and springs. Several species are endemic, due to the lack of dispersion ability, and 
many of them are included in the IUCN Red Data List of Threatened Species (2011.2). In 
Greece, 100 species and subspecies have been recorded with an extremely high percentage 
(about 90%) being endemic. 
The genus Grossuana comprises a limited number of species with small ovate-conical shell, 
which are distributed in Serbia, F.Y.R.O.M., Bulgaria, Romania and Greece. 
The genus Pseudamnicola includes a rather high number of species which shared a small, 
ovate-conical shell. Its distribution extends from the British Isles, the Netherlands and 
Spain to France, Italy, Cyprus, Greece, and some others countries in Balkans. 
The aim of the present study was to investigate the differentiation of shell characters among 
various populations of the genera Grossuana and Pseudamnicola, and to examine the 
discriminating ability of shell characters and male genitalia within each genus.  
Shell characters of genus Grossuana were measured in specimens from four (4) different 
populations from central Greece and one (1) from the Peloponnese. Four (4) populations of 
genus Pseudamnicola from insular Greece, one (1) from central Greece and one (1) from 
the Peloponnese were studied as well. Totally, nine hundred (900) specimens were 
measured from both genera and several individuals from each population were dissected 
under a stereomicroscope (Stemi 2000-C, Zeiss).  
Statistical processing of the data was realized through the programs STATISTICA 7 and 
CANOCO 4.5. 
The results derived from the statistical analysis reveal that the shell characters themselves 
possess modest discrimination ability. Therefore, shell morphometry should be used in 
combination with the soft body anatomy for species identification of Grossuana and 
Pseudamnicola. 
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Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΥΛΟΓΕΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ: Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΩΝ 

 
Άννα Παπαδοπούλου 

Ινστιτούτο Εξελικτικής Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Pompeu Fabra, CMIMA-Pssg. de la Barceloneta 
37-49, 08003, Βαρκελώνη 

 

Ένα πολύ υψηλό ποσοστό των ειδών της Γης δεν έχει περιγραφεί ακόµα, ενώ χιλιάδες είδη 
εξαφανίζονται κάθε χρόνο, πριν ακόµη αποκτήσουν επιστηµονικό όνοµα. Η δραµατική 
καταστροφή των ενδιαιτηµάτων λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας, απαιτεί 
βελτιωµένες µεθόδους για την άµεση καταγραφή της βιοποικιλότητας.  Η ανάπτυξη της 
µοριακής φυλογένεσης προσφέρει πολύτιµα εργαλεία που µπορούν να επιταχύνουν την 
καταγραφή της βιοποικιλότητας και να διευκολύνουν οικολογικές µελέτες σε 
βιοκοινότητες εως τώρα άγνωστες στην επιστήµη. Πρώτον, οι µέθοδοι οριοθέτησης ειδών 
βασισµένες σε αλληλουχίες DNA µπορούν να βοηθήσουν αποτελεσµατικά ή ακόµα και να 
αντικαταστήσουν την παραδοσιακή ταξινοµική. Η ιδέα της ‘DNA-ταξινόµησης’ είναι ίσως 
αµφιλεγόµενη, αλλά ολοένα κερδίζει έδαφος καθώς πιο εκλεπτυσµένες µέθοδοι 
αναπτύσσονται βασισµένες στη φυλογενετική θεωρία. Δεύτερον, πρόσφατες προσεγγίσεις 
στο πεδίο της βιοποικιλότητας επιδιώκουν να ενσωµατώσουν τις εξελιγκτικές σχέσεις 
µεταξύ των ειδών (‘φυλογενετική ποικιλότητα’) και χρησιµοποιούν τη ‘φυλογενετική 
διακριτότητα’ ως κριτήριο όταν αποφασίζονται προτεραιότητες προστασίας. Τρίτον, νέες 
µετρήσεις βιοποικιλότητας αναπτύσσονται που ενσωµατώνουν την έννοια της 
‘ποικιλότητας αλληλεπίδρασης’, δηλαδή το πώς τα είδη οργανώνονται σε οικολογικά 
δίκτυα ή τροφικές αλυσίδες,  µε στόχο να λαµβάνονται υπόψη  οι αλλαγές στη δοµή των 
οικολογικών κοινοτήτων λόγω ανθρωπογενών διαταραχών. Εµπειρικά δεδοµένα σχετικά 
µε τη δοµή των τροφικών αλυσίδων είναι ακόµη πολύ περιορισµένα, αλλά νέες 
µεθοδολογίες βασισµένες στο DNA έχουν προταθεί για να διευκολύνουν την καταγραφή 
των τροφικών σχέσεων µεταξύ οργανισµών σε µεγάλη κλίµακα. Σε αυτή τη διάλεξη θα 
συνοψίσω κάποιες απο τις πρόσφατες µοριακές µεθόδους που υπόσχονται να βελτιώσουν 
άµεσα τον τρόπο µε τον οποίο κατανοούµε τη βιολογική ποικιλότητα, χρησιµοποιώντας 
παραδείγµατα απο την εξαιρετικά ποικιλόµορφη τάξη των Κολεοπτέρων. 
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MOLECULAR PHYLOGENETIC TOOLS AT THE SERVICE OF 
BIODIVERSITY: A CASE STUDY OF THE HYPERDIVERSE ORDER OF 

COLEOPTERA 
 

Anna Papadopoulou 

Institute of Evolutionary Biology, Pompeu Fabra University, CMIMA-Pssg. de la Barceloneta 37-
49, 08003, Barcelona 

 

A great proportion of species on Earth remains undescribed, while thousands of species are 
getting extinct every year before they even get a scientific name. As habitats are rapidly 
destroyed due to human activity, there is an increased demand to improve our 
methodologies of inventorying biodiversity. Τhe development of molecular phylogenetics 
has provided a range of valuable tools that can greatly accelerate biodiversity inventories 
and facilitate ecological studies in poorly known biological communities. First, DNA-based 
species delimitation methods can effectively assist or even replace traditional taxonomy, 
when the latter is insufficient. The idea of ‘DNA-taxonomy’ has been controversial but it is 
now gaining ground as more sophisticated methods are being developed to delineate 
species boundaries based on phylogenetic theory. Second, recent approaches to biodiversity 
assessment seek to incorporate information on the evolutionary relatedness among species 
(‘phylogenetic diversity’) and employ phylogenetic distinctiveness as a criterion when 
assigning conservation priorities. Third, new biodiversity metrics are being developed that 
incorporate ‘interaction diversity’, i.e. how species are organised in ecological networks or 
food-webs, in order to capture more effectively the changes in the structure of ecological 
communities due to anthropogenic disturbance. Empirical data regarding food-web 
structure are still very limited, as documenting species interactions is a very labour-
intensive task, but new DNA-based methodologies have been proposed to facilitate large-
scale inventories of trophic interactions. In this talk, I will summarise some of these DNA-
based approaches, which promise to improve rapidly our understanding of biological 
diversity, using examples from studies on the hyper-diverse order of Coleoptera. 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΫΜΕΝΙΟΥ Listeria monocytogenes ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΣΑΡΩΣΗΣ 

 
Παπαϊωάννου Ε., Βερίλλης Π*., Κορµάς Κ., Μποζιάρης Ι. Σ. 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών, Τµήµα Ιχθυολογίας Γεωπονίας και 
Υδάτινου Περιβάλλοντος. 

 
Οι µεταλλικές επιφάνειες χρησιµοποιούνται κατά κόρο στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
αλιευτικών προϊόντων. Στην παρούσα εργασία έγινε µελέτη και παρατήρηση σε  
Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης, των σταδίων ανάπτυξης και της αρχιτεκτονικής 
δοµής του βιοϋµενίου που σχηµατίστηκε σε µεταλλικές επιφάνειες τύπου AISI-304, 3 × 0.8 
× 0.1 cm, από τον µικροοργανισµό Listeria monocytogenes, µε θρεπτικό µέσο ανάπτυξης 
αποστειρωµένο ζωµός ιχθύος παρασκευασµένος από τσιπούρες ιχθυοτροφείου.  Η χρονική 
διάρκεια της µελέτης ανάπτυξης του βιοϋµενίου ήταν 10 ηµέρες στους 15ºC, συνήθης µέση 
θερµοκρασία που επικρατεί στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αλιευτικών προϊόντων. 
Μεταλλικές επιφάνειες εµβαπτισµένες σε θρεπτικό ζωµό ενοφθαλµισµένο µε Listeria 
monocytogenes για 30 λεπτά, 2 ώρες, 7 ώρες, 1 ηµέρα, 3 ηµέρες, 7 ηµέρες και 10 ηµέρες 
παρατηρήθηκαν µε Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (Cambridge Stereoscan 240). 
Επικόλληση µεµονωµένων κυττάρων  Listeria monocytogenes παρατηρήθηκε µετά από 
εµβάπτιση 30 λεπτών. Η ανάπτυξη του βιοϋµενίου άρχισε µετά από 1 ηµέρα εµβάπτισης 
και είχε ολοκληρωθεί την τρίτη ηµέρα εµβάπτισης.  
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MONITORING OF Listeria monocytogenes BIOFILM FORMATION ON METAL 
SURFACE USING S.E.M. 

 
Papaioannou E., Berillis P*., Kormas K., Boziaris I. S. 

University of Thessaly, School of Agricultural Sciences, Department of Ichthyology and 
Aquatic Environment. 

 
Metal surfaces are used widely at fish processing industry. However they suffer from 
biofilm formation. The formation and the architecture structure of Listeria monocytogenes’ 
biofilms was studied and observed by using a Scanning Electron Microscope. The biofilm 
allowed to form on 3 × 0.8 × 0.1 cm metal surfaces (type AISI-304) immersed in growth 
medium consisting of sterile broth prepared from fish flesh (farmed sea bream) and 
incubated at 15 º C for a maximum of 10 days.  Metal surfaces were retrieved after 0.5, 2, 7 
hours, 1, 3, 7 and 10 days incubation and were observed under a Cambridge Stereoscan 240 
S.E.M. Attached cells of Listeria monocytogenes were observed after 0.5 hours of 
incubation. A biofilm formation was started after 1 day of incubation and was completed 
after 3 days of incubation.   
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΑΔΕΝΥΛΑΣΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ 
ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 

 
Παπαναστάση Ειρήνη1, Τοτόµη Αθηνά1, Μαραγκοζίδης Παναγιώτης1,2, Καζάκου 
Αικατερίνη2, Παπαδόπουλος Δηµήτριος2 Τσιλιώνη Ειρήνη2, Κερενίδη Θεοδώρα2, 

Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος2, Μπαλατσός Νικόλαος1 
1 Τµήµα Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Λάρισα 

2 Πνευµονολογική Κλινική Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Λάρισα 
 

 
Η ρύθµιση της σταθερότητας των mRNAs παρέχει στα ευκαρυωτικά κύτταρα ένα 
µηχανισµό ελέγχου της γονιδιακής έκφρασης. Μέσω αυτής ρυθµίζεται η σταθερή και 
ακριβής µετάφραση και αποικοδόµησή τους, και κατ’ επέκταση η ποιότητα και η ποσότητα 
των πρωτεϊνών που συνθέτονται. Στις νεοπλασίες, η απορρύθµιση της σταθερότητας των 
mRNAs µπορεί να οδηγήσει σε αυξηµένη παραγωγή ογκογόνων και/ή µειωµένη παραγωγή 
ογκοκατασταλτικών πρωτεϊνών. Έτσι, η µελέτη των παραγόντων που εµπλέκονται στην 
αποικοδόµηση των mRNAs είναι σηµαντική για την κατανόησή του ρόλου τους στον 
καρκίνο. Το πρώτο και καθοριστικό βήµα για την αποικοδόµηση των ευκαρυωτικών 
mRNAs είναι η βράχυνση των πολυ(Α) ουρών τους από µια οικογένεια ενζύµων, τις 
αποαδενυλάσες. Έχοντας υπόψη α) προηγούµενες µελέτες µας που έχουν δείξει διαφορική 
έκφραση κύριων αποαδενυλασών σε οξείες λευχαιµίες, β) µελέτες που δείχνουν ότι στον 
καρκίνο του πνεύµονα η έκφραση ενός σηµαντικού αριθµού γονιδίων µεταβάλλεται, και γ)  
τον κεντρικό ρόλο των αποαδενυλασών στην αποικοδόµηση των ευκαρυωτικών mRNAs, 
στην παρούσα εργασία µελετούµε την έκφραση των αποαδενυλασών και άλλων 
παραγόντων που σχετίζονται µε καρκινογένεση, µε τη µέθοδο της συγκριτικής 
ποσοτικοποίησης σε ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα. Δείγµατα βρογχοσκοπήσεων 
ασθενών από Πλακώδες Καρκίνωµα του Πνεύµονα (SCC) αναλύονται για την έκφραση 
mRNA αποαδενυλασών και επιλεγµένων παραγόντων µε ποσοτική RT-PCR.  Ως µάρτυρας 
χρησιµοποιείται δείγµα από µη παθολογικό ιστό του ιδίου ασθενούς. Η ανάλυση έδειξε 
πως η έκφραση των αποαδενυλασών αλλάζει σηµαντικά σε σχέση µε τους µάρτυρες. 
Ειδικότερα, οι περισσότερες αποαδενυλάσες έδειξαν διαφοροποίηση στην έκφρασή τους 
σε σύγκριση µε τους µάρτυρες, όπως η αύξηση των PARN, CNOT7 και CNOT8 και 
µείωση της CNOT6L. Σύγκριση των αποτελεσµάτων µε αυτά των οξειών λευχαιµιών, 
έδειξε πως ορισµένες αποαδενυλάσες έχουν αυξηµένη ή µειωµένη έκφραση και στα δύο 
είδη καρκίνου, όπως η PARN και η CNOT6L, ενώ οι άλλες έδειξαν διαφορετική έκφραση 
στα δύο είδη, όπως η CNOT6 και η CNOT7. Οι παρατηρήσεις µας, σε συνδυασµό µε την 
τεκµηριωµένη αλλαγή έκφρασης ογκογονιδίων ή ογκοκατασταλτικών παραγόντων, θα 
µπορούσαν να δώσουν νέα προοπτική στην κατανόηση των µοριακών µηχανισµών του 
καρκίνου µέσω των µηχανισµών αποικοδόµησης των mRNAs, αναδεικνύοντας τους 
παράγοντες που συµµετέχουν σε αυτούς ως υποσχόµενο στόχο θεραπείας. 
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EXPRESION OF DEADENYLASES IN LUNG CANCER 
 

Papanastasi Eirini1, Totomi Athina1, Maragozidis Panagiotis1,2, Kazakou Aikaterini2, 
Papadopoulos Dimitrios2, Tsilioni Eirini2, Kerenidi Theodora2, Gourgoulianis Konstantinos2, 

Balatsos Nikolaos1 
1 Department of Biochemistry & Biotechnology, University of Thessaly, Larissa 

2 Respiratory Department, University of Thessaly, Larissa 
 

 
The regulation of mRNAs stability in eukaryotic cells provides a mechanism for control of 
gene expression. Through this, stable and accurate translation and degradation of mRNAs is 
regulated, reflected to the quality and quantity of the newly synthesized proteins. In cancer, 
deregulation of mRNAs stability can lead to increased production of oncogene products and 
/ or decrease of tumor suppressor protein levels. Thus, the study of factors involved in 
mRNA degradation is important for understanding their role in cancer. The first and rate-
limiting step of mRNA degradation is the shortening of their poly(A) tail catalyzed by 
deadenylases.  Based on a) the differential expression of deadenylases in acute leukemias 
shown by our previous work, b) studies revealing a large number of genes altered in lung 
cancer, and c) the central role of deadenylases on the degradation of eukaryotic mRNAs, 
herein, we study the expression of deadenylases and cancer-related factors in patients with 
Squamous Cell Lung Carcinoma (SCC) using comparative quantification. Bronchoscopy 
samples from patients are analyzed for the expression of deadenylases mRNAs and selected 
factors with quantitative RT-PCR. As control, non-pathological lung tissue of the same 
patients was used. The analysis showed that the expression of deadenylases alters 
significantly in lung cancer compared to controls. Generally, differential expression was 
observed in most deadenylases, such as increased levels of PARN, CNOT7 and CNOT8 
and reduced levels of CNOT6L. When compared to our previous results from acute 
leukemias, PARN and CNOT6L revealed the same expression pattern, i.e. either increased 
or decreased expression in both cancer types, while others showed differential expression in 
the two types of cancer, such as CNOT6 and CNOT7. Our observations, combined with the 
documented changes in expression of oncogenes or tumor suppressors could provide new 
perspective on our understanding of the molecular mechanisms in cancer through the 
mechanisms of mRNA degradation, revealing the factors involved as promising candidated 
targets for therapy. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΒΟΛΙΟΥ DNA ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ BAH ΤΟΥ 
MTA-1 (METASTASIS TUMOR ANTIGEN 1): ΕΠΑΓΩΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΜΥΕΣ. 
 

Παπαχαραλάµπους Μ1, Τιπτιρή-Κουρπέτη Α1, Ποιµενίδης Ε1, Υψηλάντης Π2, Σιµόπουλος Κ2, 
Χλίχλια K1*. 

 

1Εργαστήριο Μοριακής Ανοσοβιολογίας, Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης, 68100 Αλεξανδρούπολη & 

2Εργαστήριο Πειραµατικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερευνας, Τµήµα Ιατρικής, Δηµοκρίτειο 
Πανεπιστήµιο Θράκης, 68100 Αλεξανδρούπολη 

*Email: achlichl@mbg.duth.gr 
 
 

Στα πλαίσια της ανοσοθεραπείας καρκίνου τα αντικαρκινικά εµβόλια DNA στηρίζονται 
στην κατασκευή πλασµιδιακών φορέων που εκφράζουν καθορισµένα καρκινικά αντιγόνα. 
Μετά από ανοσοποίηση επάγονται αντιγονο-ειδικές κυτταρικές και χυµικές ανοσολογικές 
αποκρίσεις που στοχεύουν στην εξάλειψη καρκινικών κυττάρων που εκφράζουν τα 
συγκεκριµένα αντιγόνα.   
Στην προσπάθεια ανάπτυξης ισχυρών αντικαρκινικών εµβολίων DNA, επιλέξαµε ως 
αντιγόνο-στόχο το ογκοσχετιζόµενο ΜΤΑ1 (Metastasis Tumor Antigen 1), καθώς 
υπερεκφράζεται στην πλειονότητα των πιο επιθετικών, µεταστατικών καρκινωµάτων, ενώ 
φυσιολογικά αποτελεί παράγοντα ρύθµισης της µεταγραφής, µέλος συµπλόκων 
αναδιαµόρφωσης χρωµατίνης και ενέχεται σε µηχανισµούς σηµείων ελέγχου (check points) 
και επιδιόρθωσης του κυττάρου. Ως στόχος κλωνοποίησης επιλέχθηκε η επικράτεια του Ν-
τελικού άκρου (ΒΑΗ, bromo-adjacent homology) λόγω υψηλής ανοσογονικότητας 
(χρησιµοποιήθηκε ο αλγόριθµος SYFPEITHI για υπολογισµό πιθανών επιτόπων). Η 
επικράτεια BAH κλωνοποιήθηκε στον φορέα pEGFP-C1, καθοδικά του υποκινητή CMV 
και του γονιδίου EGFP. 
Ακολούθησαν πειράµατα στα οποία παρατηρήθηκε in vitro έκφραση της συγκεκριµένης 
επικράτειας στην καρκινική κυτταρική σειρά HeLa, έπειτα από παροδική διαµόλυνση των 
κυττάρων µε τον ανασυνδυασµένο φορέα pEGFP-BAH. Επιπλέον, παρατηρήθηκε έκφραση 
του ΒΑΗ in vivo σε µύες BALB/c, έπειτα από ενδοµυϊκή χορήγηση του εµβολίου. Τέλος, 
έπειτα από διπλή ανοσοποίηση µυών µε το ανασυνδυασµένο εµβόλιο, έγινε συλλογή ορού 
και πραγµατοποιώντας ανοσοδοκιµασίες ανιχνεύθηκαν αντισώµατα ειδικά για την 
επικράτεια BAH. Συµπερασµατικά, η µελέτη αυτή έδειξε ότι η ανοσοποίηση µυών µε 
φορέα που εκφράζει την επικράτεια BAH του καρκινικού αντιγόνου MTA-1 οδηγεί στην 
παραγωγή αντιγονο-ειδικής χυµικής ανοσολογικής απόκρισης. 
Σε περαιτέρω µελέτες θα αξιολογηθεί η προφυλακτική και θεραπευτική δράση του 
εµβολίου σε συνγονικό πειραµατικό µοντέλο αδενοκαρκινώµατος µαστού που είναι 
εγκαθιδρυµένο στο εργαστήριό µας. Παράλληλα, θα µελετηθούν οι προστατευτικές 
ανοσολογικές αποκρίσεις που ενέχονται στην αντικαρκινική δράση. 
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CONSTRUCTION OF A DNA VACCINE EXPRESSING THE BAH DOMAIN (N-
TERMINAL PART) OF MTA1 (METASTASIS TUMOR ANTIGEN 1): 

INDUCTION OF SPECIFIC ANTIBODIES IN IMMUNIZED MICE 
 

Papacharalampous M1, Tiptiri-Kourpeti A1, Poimenidis E1, Ypsilantis P2, Simopoulos K2, 
Chlichlia K1* 

 
1Laboratory of Molecular Immunobiology, Department of Molecular Biology and Genetics, 

Democritus University of Thrace, 68100 Alexandroupolis and 
2Experimental Surgery and Surgical Research, Department of Medicine, Democritus University of 

Thrace, 68100 Alexandroupolis 
*Email: achlichl@mbg.duth.gr 

 
 

Cancer immunotherapy strategies based on DNA vaccines involve design and construction 
of mammalian expression vectors expressing well-defined tumor antigens. Immunization 
induces potent antigen-specific cellular and humoral immune responses leading to 
eradication of antigen-expressing tumor cells. 
For generating a powerful anti-cancer DNA vaccine, the tumor associated antigen MTA1 
(Metastasis Tumor Antigen 1) was selected, which is overexpressed in the most aggressive, 
metastatic human carcinomas. MTA1 is physiologically a transcription regulator, part of the 
NuRD complex and is associated with cellular check points and repair mechanisms. Due to 
its high immunogenicity (based on epitope prediction algorithms, e.g. SYFPEITHI), the N-
terminal domain of MTA1 (BAH, bromo-adjacent homology) was cloned into the pEGFP-
C1 vector under the control of CMV promoter, and downstream of the EGFP gene encoding 
a chimeric protein.  
Expression of the respective domain was observed in vitro in HeLa cells following transient 
transfection with the recombinant pEGFP-BAH plasmid and reverse transcription PCR. 
Expression of BAH was also observed in vivo following intramuscular administration in 
BALB/c mice. Finally, following a schedule of two immunizations with the recombinant 
plasmid pEGFP-BAH, serum of immunized mice was collected and antibodies specific for 
BAH were detected with immunoassays. Thus, immunization of mice with a DNA vaccine 
expressing the BAH domain of MTA-1 leads to generation of antigen-specific humoral 
immune responses. 
For evaluating the prophylactic and therapeutic potential of the vaccine construct, a 
syngeneic tumor model of mammary adenocarcinoma in mice will be used, established in 
our laboratory. Tumor-specific immune responses underlying the protective effect are going 
to be studied.                                                                                                                                                      
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ TAU 

 
Ελπινίκη Παππά και Σπύρος Ευθυµιόπουλος 

 
Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 157 84 

Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια 
 

Η Νόσος του Alzheimer είναι µία νευροεκφυλιστική ασθένεια και χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία δύο βασικών παθολογικών δοµών: των εξωκυτταρικών αµυλοειδικών πλακών- οι 
οποίες αποτελούνται κυρίως από β-αµυλοειδή πεπτίδια (Αβ)- και των ενδοκυτταρικών, 
νευροινιδιακών δεµατίων (NFTs)- τα οποία  αποτελούνται από υπερ-φωσφορυλιωµένη tau 
πρωτεΐνη. Η tau ανήκει στην οικογένεια των MAP πρωτεϊνών (microtubule-associated 
protein) και υπό φυσιολογικές συνθήκες προωθεί των πολυµερισµό και τη σταθεροποίηση 
των µικροσωλινίσκων. Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι η  λειτουργικότητα της tau 
πρωτεΐνης ρυθµίζεται από ένα σύνολο µετά/µεταφραστικών τροποποιήσεων µε κυριότερες 
τις τροποποιήσεις µέσω φωσφορυλίωσης. Η παθολογική υπερ-φωσφορυλίωση της 
πρωτεΐνης αυτής,  µειώνει την συγγένειά της µε τους µικροσωλινίσκους και έχει σαν  
αποτέλεσµα την συσσώρευσή της στους άξονες των νευρώνων, µε επακόλουθο την 
διαταραχή της φυσιολογίας και µορφολογίας των νευρώνων.                              Σηµαντική 
είναι, λοιπόν, η µελέτη των µονοπατιών φωσφορυλίωσης της tau πρωτεΐνης καθώς και 
πιθανών συνθηκών που προωθούν τη µη φυσιολογική υπερ-φωσφορυλίωσή της.  Προς 
αυτή την κατεύθυνση, διερευνήσαµε σε SH-SY5Y κύτταρα την επίδραση της 
ενεργοποίησης σηµατοδοτικών µονοπατιών όπως της PLC/PKC, AC και PI3K στην 
φωσφορυλίωση της tau πρωτεΐνης µε αντισώµατα ειδικά για συγκεκριµένες θέσεις 
φωσφορυλίωσής της.  Μεταξύ των παραγόντων που θεωρείται ότι προδιαθέτουν για την 
εµφάνιση της νόσου Alzheimer είναι και η µειωµένη παροχή αίµατος στον εγκέφαλο των 
ηλικιωµένων.  Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσµα αντίστοιχη µείωση στην παροχή 
οξυγόνου και γλυκόζης αλλά και στα επίπεδα ATP στον εγκέφαλο.  Για να διερευνήσουµε 
αυτή την υπόθεση µελετήσαµε και την επίδραση συνθηκών υπογλυκαιµίας στην 
φωσφορυλίωση της tau. 
 
Αυτή η έρευνα χρηµατοδοτήθηκε από την  Alzheimer’s Association. 
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STUDY OF SIGNALING PATHWAYS AND CONDITIONS EFFECT TO TAU 
PHOSPHORYLATION 

 
Elpiniki Pappa, Spiros Efthimiopoulos 

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

Panepistimiopolis, Ilisia 
 

 
Alzheimer's disease (AD) is a neurodegenerative disease that neuropathologically is 
characterized by the presence of extracellular amyloid plaques that consist mainly of 
amyloid β peptides (Aβ) and intraneuronal neurofibrillary tangles (NFTs) consisting of 
hyper- phosphorylated tau protein. Tau is a microtubule-associated protein (MAP) that 
under physiological conditions stimulates the polymerization of microtubules and regulates 
their stabilization. Furthermore, it should be mentioned that tau protein has a great variety 
of post-translation modifications, but the most important of these is the phosphorylation. Its 
pathological hyper-phosphorylation, reduces the affinity of tau for microtubles and 
consequently provokes the accumulation of tau protein into neurons and the disruption of 
their physiological function. 
Thus, it is crucial to study the pathways of phosphorylation of tau protein, as well as 
treatments which potentially could provoke an abnormal phoshorylation of tau. In this 
direction, we investigated in SH-SY5Y the effect of the activation of signaling pathways 
such as PLC/PKC, AC and PI3K on tau phosphorylation. Among the various factors that 
contribute, in combination with others, to the development of sporadic AD is cerebral blood 
hypoperfusion in aging brains. Due to reduced blood flow to the brain, delivery of nutrients 
such as glucose, oxygen and ATP levels are reduced. In order to investigate this hypothesis, 
we studied the impact of different conditions of hypoglycemia in tau phosphorylation. 
 

This research was funded by the Alzheimer's Association. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ IGF1, IGF2 ΚΑΙ IGFBP3 ΣΤΟΝ 
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 

 
Παρασκευοπούλου Β1., Κυπριανίδου Χ.2, Κωνσταντουλάκης Π.2, Πρωτοψάλτης Ι.3, Κοροµηλά 

Θ.1,  Κόλλια Π.1, Αλεπόρου- Μαρίνου Β.1 
1Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου, Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας, 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, 2Locus Medicus A.I.E, 3Τζάνειο Νοσοκοµείο Πειραιά 
 
Ο προστάτης είναι ένα τµήµα του ανδρικού αναπαραγωγικού συστήµατος µε 
χαρακτηριστικό ρόλο τη δηµιουργία και την αποθήκευση του σπερµατικού υγρού. 
Αποτελείται από µικρούς σωληνοκυψελοειδείς αδένες, οι οποίοι εκβάλλουν στην ουρήθρα 
και παράγουν περίπου 20% του σπερµατικού υγρού, ενώ απαιτούνται ανδρογόνα για τη 
σωστή λειτουργία.  Ο καρκίνος του προστάτη εξελίσσεται πιο συχνά σε άνδρες άνω των 
πενήντα ετών. Εκτός από τους γενετικούς παράγοντες, καθοριστικό ρόλο στην παθογένεια 
της ασθένειας διαδραµατίζουν και περιβαλλοντικοί, φυλετικοί, ορµονικοί και διατροφικοί 
παράγοντες. Τελευταίες µελέτες δείχνουν αυξηµένη συσχέτιση της νόσου µε πλήθος 
γονιδίων. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συσχέτιση της κοιλιακής παχυσαρκίας και 
της ινσουλινοαντίστασης µε την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, συνεπώς και τον 
καρκίνο προστάτη, συνεκτιµώντας την ενδοκυττάρια έκφραση των παραγόντων IGF1, 
IGF2, IGFBP3  σε άτοµα µε προδιαβήτη. Συγκεκριµένα, οι προαναφερθέντες παράγοντες 
µοιάζουν µε την ινσουλίνη, µε τους  δύο πρώτους να συνδέονται τόσο στον υποδοχέα της 
ινσουλίνης όσο και στους δικούς τους υποδοχείς (IGF1R και IGF2R), ενώ ο τρίτος 
προσδένεται στους IGF1- IGF2, οπότε και αναστέλλει την πρόσδεσή τους στους IGF1R 
και IGF2R. Μελετήθηκαν 22 δείγµατα από βιοψία προστάτη, από τα οποία αποµονώθηκε 
γενωµικό DNA, ολικό RNA και πρωτεΐνη, µε το AllPrep DNA/RNA/Protein kit  της 
εταιρίας QIAGEN. Τα επίπεδα έκφρασης του mRNA  των γονιδίων IGF1, IGF2 και 
IGFBP3 αναλύθηκαν µε το kit one step RNA PCR πραγµατικού χρόνου στο µηχάνηµα 
Light Cycler 1,5 της Roche. Αρχικά πραγµατοποιήθηκε αντίστροφη µεταγραφή για 
παραγωγή cDNA και στη συνέχεια ενίσχυση µε τη µέθοδο της Real Time PCR. Ως γονίδιο 
αναφοράς χρησιµοποιήθηκε το γονίδιο της β2-µικροσφαιρίνης, του οποίου η έκφραση 
θεωρητικά παραµένει σταθερή στον εξεταζόµενο πληθυσµό. Για την εξαγωγή των 
αποτελεσµάτων πραγµατοποιήθηκε σχετική ποσοτικοποίηση της έκφρασης αυτών των 
γονιδίων εφαρµόζοντας τον τύπο 2[Ct γονιδίου στόχου - Ct γονιδίου αναφοράς]

 . Τα αποτελέσµατα 
έδειξαν ότι τα επίπεδα έκφρασης των IGF1, IGF2 και IGFBP3 γονιδίων είναι υψηλότερα 
συγκριτικά µε το θετικό µάρτυρα αναφοράς. Συγκεκριµένα, το 63,6% των δειγµάτων 
εµφανίζει σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα έκφρασης του IGF2, ενώ το 36,4% έχει 
υψηλότερη έκφραση του IGFBP3. Συµπερασµατικά, φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση των 
ανωτέρω γονιδίων µε την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη και κατ΄επέκταση µε τον 
καρκίνο, αν και απαιτείται µεγαλύτερος αριθµός δειγµάτων για τη διεξαγωγή ασφαλών 
συµπερασµάτων. 
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STUDY OF GENE EXPRESSION OF IGF1, IGF2 AND IGFBP3 IN PROSTATE 
CANCER 

 
Paraskevopoulou B.1, Kyprianidou C.2, Konstantoulakis P.2, Protopsaltis I.3, Koromila T.1,  

Kollia P.1, Aleporou-Marinou V.1 
1Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, National & Kapodistrian 

University of Athens, 2Locus Medicus, Anonymous Medical Company, 3Tzaneio Hospital of Piraeus 
 

The prostate is a part of the male reproductive system with characteristic role the creation 
and storage of seminal fluid. It is a compound of small tubuloalveolar exocrine glands, 
which flow into the urethra and produce about 20% of seminal fluid, while androgens are 
needed for its proper operation. Prostate cancer develops most often in men over fifty years. 
Besides genetic factors, key roles in the pathogenesis of the disease play environmental, 
racial, hormonal and nutritional factors. Recent studies show an increased association of 
disease with many genes. The aim of this paper is the association between abdominal 
obesity and insulin resistance with benign prostatic hyperplasia, and therefore prostate 
cancer, considering the intracellular expression of factors IGF1, IGF2, IGFBP3 in 
individuals with prediabetes. Specifically, these factors resemble to insulin, the first two are 
related to the insulin receptor and their own receptors (IGF1R and IGF2R), while the latter 
is a protein that binds to the IGF1-IGF2, which in turn inhibits the binding of these to the 
IGF1R and IGF2R. We studied 22 samples from prostate biopsy and we isolated genomic 
DNA, total RNA and protein from them, using the AllPrep DNA / RNA / Protein kit 
(QIAGEN). The levels of mRNA expression of genes IGF1, IGF2 and IGFBP3 were 
analyzed by one step RNA PCR Real Time in the Light Cycler 1,5 Roche machine.  Firstly, 
we used reverse transcription in order to produce cDNA, followed by quantitative Real 
Time PCR. As a reference gene we used b2-microglobulin, whose expression remains 
theoretically constant in the population being surveyed. Relative quantification of 
expression of these genes was applied by the formula 2 [Ct target gene - Ct reference gene]. We found 
that expression levels of IGF1, IGF2 and IGFBP3 factors are higher than the positive 
control reference. Specifically, 63.6% of the samples show significantly higher expression 
levels of IGF2, while 36.4% have a higher expression of IGFBP3. In conclusion, it seems 
to be a correlation between the above genes and benign prostatic hyperplasia and cancer, 
although a larger scale analysis is needed for safer conclusions. 
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L-DOPA ΑΠΟΚΑΡΒΟΞΥΛΑΣΗ (DDC) KAI ΚΑΛΛΙΚΡΕΪΝΗ 11 (KLK11): ΔΥΟ 
ΝΕΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟ 
ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ  

 
Πάτσης Χρήστος 1, Γιωτάκης Ιωάννης 2, Φραγκούλης Γ. Εµµανουήλ 1 και Σκορίλας Ανδρέας 1 

 
1 Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

Πανεπιστηµιούπολη 15701 Αθήνα. E-mail:ascorilas@biol.uoa.gr 
2 Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Κλινική Ω.Ρ.Λ.., Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο Αθηνών. 

 
Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα αποτελεί τη συνηθέστερη µορφή νεοπλασίας στο 

λάρυγγα και χαρακτηρίζεται από πολύ χαµηλά ποσοστά επιβίωσης ανά τον κόσµο. Η κακή 
πρόγνωση της νόσου, εποµένως, καθιστά αναγκαία την εύρεση, την αξιολόγηση και την 
υιοθέτηση νέων µοριακών δεικτών καρκίνου για τη βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών 
µε καρκίνο του λάρυγγα. Το γονίδιο DDC κωδικοποιεί την L-DOPA αποκαρβοξυλάση, το 
ένζυµο που συµµετέχει στη βιοσύνθεση της ντοπαµίνης, που εκτός από το ρόλο της στο 
κεντρικό νευρικό σύστηµα ως νευροδιαβιβαστής, διαθέτει και ιδιαίτερες αντικαρκινικές 
ιδιότητες σε περιφερικά όργανα. Το γονίδιο KLK11 κωδικοποιεί την πρωτεάση σερίνης 
καλλικρεΐνη 11, ένα από τα νεότερα µέλη της πολυγονιδιακής οικογένειας των ιστικών 
καλλικρεϊνών, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως µια πλούσια πηγή σε καρκινικούς δείκτες 
για ένα πλήθος νεοπλασµατικών καταστάσεων. Στόχος της συγκεκριµένης µελέτης είναι η 
ανάλυση της έκφρασης των αυτών δύο γονιδίων και η αξιολόγηση του κλινικού τους ρόλου 
στον καρκίνο του λάρυγγα. 
Για το σκοπό αυτό, αποµονώθηκε ολικό RNA από 137 ιστικά δείγµατα λάρυγγα και 

ακολούθησε αντίστροφη µεταγραφή, συµβατική PCR και ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα 
αγαρόζης των προϊόντων της, αντίδραση PCR σε πραγµατικό χρόνο και στατιστική 
επεξεργασία των δεδοµένων. Επιπρόσθετα, η ανίχνευση της L-DOPA αποκαρβοξυλάσης 
σε επιλεγµένα δείγµατα λάρυγγα επιτεύχθηκε µε στύπωση Western. 
Τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης εργασίας κατέδειξαν διαφορική έκφραση των 

γονιδίων DDC και KLK11 στα δείγµατα λάρυγγα που εξετάστηκαν. Συγκεκριµένα, 
βρέθηκε στατιστικά σηµαντική µείωση των επιπέδων mRNA και των δύο γονιδίων στα 
καρκινικά δείγµατα σε σύγκριση µε τα δείγµατα λάρυγγα από παρακείµενους µη-
καρκινικούς ιστούς. Έπειτα από το συσχετισµό της έκφρασης των δύο γονιδίων µε 
διάφορες κλινικοπαθολογικές παραµέτρους, παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση της 
µεταγραφικής δραστηριότητας των DDC και KLK11 µε το στάδιο ΤΝΜ της νόσου. Τέλος, 
τα πειράµατα ανοσοστύπωσης κατέστησαν εφικτή την ανίχνευση της L-DOPA 
αποκαρβοξυλάσης τόσο σε καρκινικούς όσο και σε µη-καρκινικούς ιστούς λάρυγγα. 
Εποµένως, µε βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, τα προφίλ έκφρασης των γονιδίων 

DDC και KLK11 θα µπορούσαν να αποτελέσουν νέους και πολλά υποσχόµενους 
µοριακούς δείκτες καρκίνου για το ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα του λάρυγγα, ικανούς να 
συµβάλλουν στη διάγνωση και στην πρόγνωση αυτής της θανατηφόρου νόσου. 

 
Ευχαριστίες: Η παρούσα έρευνα συνχρηµατοδοτήθηκε, µέχρι σήµερα, από τοπρόγραµµα "Καποδίστριας" του 
Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας τουΠανεπιστηµίου Αθηνών. 
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L-DOPA DECARBOXYLASE (DDC) AND KALLIKREIN 11 (KLK11): TWO NOVEL 
POTENTIAL MOLECULAR TUMOR INDICATORS IN LARYNGEAL SQUAMOUS 

CELL CARCINOMA 
 

Patsis Christos 1, Yiotakis Ioannis 2, Fragoulis G. Emmanuel 1 and Scorilas Andreas 1 
 

1 Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Biology, University of 
Athens, Panepistimiopolis 15701 Athens. E-mail:ascorilas@biol.uoa.gr 

2 University of Athens, Medical School, ENT Clinic, Hippokration Hospital of Athens. 
 

Squamous cell carcinoma constitutes the most frequent form of neoplasia in the larynx 
and is characterized by very low survival rates, worldwide. The poor prognosis of this 
malignancy, therefore, renders the identification, evaluation and implementation of new 
molecular tumor markers indispensable for improving the survival outcome of patients with 
laryngeal cancer. DDC gene codes for L-DOPA decarboxylase, the enzyme that 
participates in the biosynthesis of dopamine, which, apart from its role as a 
neurotransmitter in the central nervous system, exerts distinct anticancer properties in 
peripheral organs. KLK11 gene encodes the secreted serine protease kallikrein 11, one of 
the newest members of the multigene family of tissue kallikreins, which is renowned as an 
abundant source of tumor markers for a plethora of neoplastic conditions. The aim of this 
study is the expression analysis of these two genes and the evaluation of their clinical role 
in cancer of the larynx. 

For this purpose, total RNA from 137 laryngeal tissue samples was isolated, followed by 
reverse transcription, regular PCR and agarose gel electrophoresis of its products, real-
time PCR and statistic processing of the obtained data. Furthermore, the detection of L-
DOPA decarboxylase in selected laryngeal specimens was accomplished with Western 
blotting. 

The results of this research work indicated the differential expression of DDC and 
KLK11 in the examined laryngeal samples. In particular, a statistically significant decrease 
in the mRNA levels of both genes was found in the malignant samples in comparison to the 
laryngeal specimens from adjacent non-cancerous tissues. After correlating the expression 
of these two genes with various clinicopathologic parameters, an inverse association was 
observed between the transcriptional activity of these genes and the TNM stage of the 
disease. Finally, the immunobloting experiments demonstrated the presence of L-DOPA 
decarboxylase in both neoplastic and non-malignant laryngeal tissues. 

Hence, according to the above results, the expression profiles of DDC and KLK11 could 
comprise novel and much promising molecular tumor biomarkers for laryngeal squamous 
cell carcinoma, capable of contributing to the diagnosis and prognosis of this lethal 
disease.  
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Ένα ποτάµιο οικοσύστηµα επηρεάζεται ποικιλοτρόπως από την κατασκευή Μικρών 
Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗE), που µπορεί να παρεµποδίσουν τη µετακίνηση των 
µεταναστευτικών ψαριών, να προκαλέσουν τη µεταβολή της φυσικής παροχής νερού και τη 
µετατροπή τµήµατος του ποταµού σε λιµναίο περιβάλλον. Η δειγµατοληψία στο ρέµα 
Σιτίστας (παραπόταµος Εύηνου) πραγµατοποιήθηκε µε συσκευή ηλεκτραλιείας σε δύο 
σταθµούς (Ιούλιος 2011, εποχή ελάχιστης παροχής νερού), µε σκοπό να διερευνηθεί η 
ιχθυοπανίδα του και αν επηρεάζεται από την κατασκευή ΜΥΗΕ.  

Βρέθηκαν δύο είδη ψαριών της οικογένειας Cyprinidae που έχουν προηγουµένως 
αναφερθεί για το σύστηµα του ποταµού Εύηνου: ο ποταµοκέφαλος (του Εύηνου) Squalius 
sp. Evinos και η πελοποννησιακή µπριάνα Barbus peloponnesius. Στο σταθµό 1, που 
βρίσκεται σε χαµηλότερο υψόµετρο, αλιεύθηκαν και τα δύο είδη, µε τον ποταµοκέφαλο να 
υπάρχει σε σχετικά υψηλότερη αφθονία. Στο σταθµό 2 αλιεύθηκαν µόνο µερικά άτοµα 
πελοποννησιακής µπριάνας, η αφθονία των οποίων µειωνόταν µε το υψόµετρο. Με βάση 
την ιχθυολογική σύσταση, η ιχθυοπανίδα του ρέµατος Σιτίστας χαρακτηρίζεται από την 
απουσία πέστροφας Salmo sp. και την παρουσία δύο ειδών Cyprinidae και συνεπώς ανήκει 
στον τύπο Ορεινών Κυπρινοειδών. Ο τύπος αυτός ιχθυοπανίδας είναι χαρακτηριστικός σε 
ρέµατα µε ήπιες κλίσεις και µέτριες έως υψηλές θερινές θερµοκρασίες (>20 οC), συνθήκες 
που επικρατούν στο ρέµα Σιτίστας. 

Δεδοµένης της απουσίας ισχυρά µεταναστευτικών (διάδροµων και ποταµόδροµων) και 
προστατευόµενων ειδών ψαριών από το ρέµα, δεν κρίνεται απαραίτητη η δηµιουργία 
ιχθυοδιαδρόµου στην περιοχή της υδροληψίας του ΜΥΗΕ. Ωστόσο, µελλοντικές 
νοµοθετικές ρυθµίσεις πιθανώς να επιβάλλουν την κατασκευή ιχθυοδιαδρόµων για όλα τα 
είδη ψαριών, ανεξαρτήτως της παρουσίας διάδροµων ή ποταµόδροµων ειδών, προκειµένου 
να αποκατασταθεί η κατά µήκος συνοχή των ποταµών. 
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A riverine ecosystem is largely affected by the construction of small-scale hydroelectrical 
power plants (SHEP) that may intercept the movements of potamodromous fishes, alter the 
natural flow regime and convert part of the river to lacustrine environment. Sitistas Stream 
(tributary of Evinos river), was sampled using an electrofishing device in two stations (July 
2011) aiming at investigating the fish fauna of the stream and whether it is affected by the 
construction of the SHEP.  

Two species of the Cyprinidae family, that had been previously reported for Evinos 
River, were present: Evinos chub Squalius sp. Evinos and Peloponnese barbel Barbus 
peloponnesius. At station 1, located at lower altitude, both species were present with Evinos 
chub in higher abundance. At station 2, only a few barbel specimens were present with their 
abundance inversely related to altitude. According to the ichthyofaunal composition, the 
type of the fish community of Sitistas Stream it is characterized by the absence of trouts 
Salmo sp. and the presence of two cyprinids; thus belonging to the type of High Altitude 
Cyprinids. This type of fish fauna is characteristic in streams with low slopes, medium to 
high temperatures (>20 οC), i.e. conditions that prevail in Sitistas Stream.  

Given the absence of highly migratory (diadromous and potamodromous) and protected 
fish species, the construction of a fish passage (fishway) is not absolutely necessary in the 
area of water intake of the SHEP. However, future legislation may require the construction 
of fish passages irrespectively of the presence of diadromous or potamodromous fish 
species, in order to rehabilitate rivers course.  
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Η δειγµατοληψία (Ιούλιος 2011) στο ρέµα Καρυώτικο (κλάδος του ποταµού Εύηνου) 
πραγµατοποιήθηκε µε συσκευή ηλεκτραλιείας σε δύο σταθµούς, µε σκοπό να διερευνηθεί η 
ιχθυοπανίδα του και να προταθούν λύσεις προκειµένου να διευκολυνθεί η µετακίνηση των 
ψαριών στα σηµεία όπου αυτή επηρεάζεται από την κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού 
Έργου (ΜΥΗΕ). Η εποχή επιλέχθηκε έτσι ώστε να διαπιστωθεί η παρουσία και η 
κατάσταση της ιχθυοπανίδας σε συνθήκες ελάχιστης παροχής νερού.  
Στο ρέµα Καρυώτικο βρέθηκαν δύο είδη, η πελοποννησιακή µπριάνα Barbus 

peloponnesius (Cyprinidae) και η ιονική πέστροφα Salmo farioides (Salmonidae), τα οποία 
έχουν αναφερθεί για το σύστηµα του ποταµού Εύηνου. Στο σταθµό 1 (υψόµετρο: 972 m), 
αλιεύθηκαν και τα δύο είδη, µε την πέστροφα σε υψηλότερη αφθονία, ενώ στο σταθµό 2 
(υψόµετρο: 1188 m) αλιεύθηκε µόνο πέστροφα. Με βάση την ιχθυολογική σύσταση, 
παρατηρήθηκαν δυο διαφορετικές ζώνες ιχθυοπανίδας, αυτή της κατώτερης ζώνης 
πέστροφας στο σταθµό 1 (οµαλότερα και λιγότερο ψυχρά ρέµατα, κυριαρχία πέστροφας 
Salmo sp., συνύπαρξή µε κυπρινοειδή Barbus sp.) και αυτή της ανώτερης ζώνης πέστροφας 
στο σταθµό 2 (χαµηλή θερµοκρασία, υψηλή ροή, µεγάλη κλίση, παρουσία µόνο πέστροφας 
Salmo sp.).  
Τα ποταµόδροµα ψάρια (µεταναστεύουν για να αναπαραχθούν) είναι αρκετά ευαίσθητα 

σε επεµβάσεις του ανθρώπου που διακόπτουν τη συνοχή των ποταµών. H παρουσία 
µεγάλου πληθυσµού της ποταµόδροµης ιονικής πέστροφας και το αυστηρό καθεστώς 
προστασίας του είδους που έχει χαρακτηριστεί ως τρωτό, επιβάλλει τη δηµιουργία 
ιχθυοδιαδρόµου στην περιοχή της υδροληψίας του ΜΥΗΕ, µε κατασκευή είτε διαδοχικών 
δεξαµενών µε αυξανόµενο ύψος (έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία ως δίοδος για 
ποταµόδροµα είδη, συµπεριλαµβανοµένων ειδών πέστροφας), είτε κεκλιµένου καναλιού µε 
νερό. Η ικανότητα επιτυχούς υπερπήδησης εµποδίων εξαρτάται από το είδος, το µέγεθος 
του ψαριού, το ύψος και την κλίση του εµποδίου, το βάθος του ποταµού και τη ροή του 
νερού. 
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Karyotiko Stream (River Evinos system) was sampled (July 2011) using electrofishing in 
two stations aiming to investigate its fish fauna and to make suggestions for the movement 
of fishes after the construction of a small scale hydroelectrical power plant (SHEP). The 
sampling season was selected to coincide with the lowest water flow conditions.   

Two fish species were recorded in Karyotiko Stream, the peloponnese barbel Barbus 
peloponnesius (Cyprinidae) and the west balkan trout Salmo farioides (Salmonidae), both of 
which have been previously reported for the Evinos River system. At station 1 (altitude: 972 
m), both species were caught, with west balkan trout being more abundant, while at station 
2 (altitude: 1188 m) only trout was caught. According to the ichthyofaunal composition, 
two fish zones were apparent, that of the lower trout zone at station 1 (low slope and 
warmer water, domination of Salmo sp., coexistence with cyprinid Barbus sp.) and that of 
the upper trout zone at station 2 (lower temperature, high water flow, greater slope, present 
of Salmo sp. alone). 

Potamodromous fishes (those that migrate to spawn) are sensitive to human activities 
that interrupt river’s connectivity. The presence of a large population of the 
potamodromous west balkan trout and its protection status (vulnerable) are reasons for the 
necessity of a fish passage at the water intake position of the SHEP. This can be achieved 
either with constructing successive fish tanks with increasing height or a bypass (steep-
pass). The successful overcome of an obstacle in river’s course depends on the species, the 
fish size, the height and slope of the obstacle, the water depth and the water flow. 
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ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΩΣ ΟΧΗΜΑΤΑ IN VIVO ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

 
Πετροπούλου Π.Α1., Καρούσης Ν.2, Ταγµατάρχης Ν.2 και Κυπραίος Κ.Η. 1 

1Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών, Ρίο Αχαΐας, ΤΚ 26500, Πάτρα, Ελλάδα. 
2Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χηµείας, Εθνικό Ιδρυµα Ερευνών, Λεωφόρος 

Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, 11635, Ελλάδα. 
 

Οι µεθοδολογίες ιϊκής γονιδιακής µεταφοράς έχουν χρησιµοποιηθεί ευρέως για τη 
µεταφορά θεραπευτικών γονιδίων σε πειραµατικά µοντέλα ποντικιών, αν και συνήθως 
χαρακτηρίζονται από σηµαντικούς περιορισµούς όπως ανοσολογικές αντιδράσεις, 
ανεπαρκή επίπεδα έκφρασης διαγονιδίων και περιορισµένο τροπισµό. Πρόσφατα, οι 
νανοσωλήνες άνθρακα (CNTs) αναδύθηκαν ως εν δυνάµει εργαλεία γονιδιακής µεταφοράς, 
τόσο in vitro όσο και in vivo, προκειµένου να ξεπεραστούν τα προβλήµατα που 
προκύπτουν από τα ιϊκά συστήµατα. Στην παρούσα εργασία ελέγξαµε τα νανοκέρατα 
άνθρακα (CNHs), ένα πρόσφατα ανακαλυφθέν είδος νανοσωµατίων εντός της οικογενειας 
των νανοσωλήνων, ως ένα πιθανό εργαλείο µεταφοράς γονιδίων σε πειραµατικά ποντίκια 
in vivo. Τα CNHs είναι λιγότερο τοξικά από τα CNTs, εξαιτίας της απουσίας προσµίξεων 
από βαρέα µέταλλα καθώς παρασκευάζονται απουσία µεταλλικών καταλυτών, ενώ 
ταυτόχρονα η σφαιρική τους υπερδοµή µε διαµετρο περίπου 80 nm θεωρείται ιδανική για 
διείσδυση µέσω της πλασµατικής µεµβράνης. Στις µελέτες µας, τα CNHs είχαν καταστεί 
πιο λειτουργικά µέσω οµοιπολικής σύδεσης θετικά φορτισµένων αµινοµάδων, γεγονός που 
επιτρέπει πιο αποτελεσµατική την πρόσδεση του πλασµιδιακού DNA. Δοκιµασίες 
σύνδεσης επιβεβαίωσαν την αποτελεσµατική πρόσδεση του DNA στα CNHs, ενώ 
δοκιµασίες τιτλοδότησης ανέδειξαν την αναλογία CNHs:πλασµίδιο που απαιτείται για 
βέλτιστη πρόσδεση. Στη συνέχεια ένα πλασµίδιο που εξέφραζε για την απολιποπρωτεΐνη 
Ε4, µια ισοµορφή της ανθρώπινης apoE, κάτω από τον έλεγχο του CMV υποκινητή 
προσδέθηκε σε CNHs και στη συνέχεια το σύζευγµα αυτό χορηγήθηκε σε ποντίκια µε 
ανεπάρκεια στην apoE µέσω ενέσεων στην ουραία φλέβα. Ως οµάδα ελέγχου, µια δεύτερη 
οµάδα ποντικιών ενέθηκε µόνο µε CNHs. Δείγµατα πλάσµατος αποµονώθηκαν κι από τις 
δύο οµάδες σε διάφορες µέρες µετά την ένεση και προσδιορίστηκαν τα επίπεδα της 
χοληστερόλης. Στο τέλος του πειράµατος συλλέχθηκαν και δείγµατα ήπατος. Στα ποντίκια 
στα οποία χορηγήθηκαν τα συζεύγµατα CNHs:apoE4, τα επίπεδα της χοληστερόλης 
έδειξαν µείωση έως και 38% την 6η µέρα (χάρη στην παρουσία της apoE4), σε σύγκριση µε 
τα αρχικά επίπεδα. Αντίθετα τα ποντίκια στα οποία είχαν χορηγηθεί µόνο τα CNHs 
έδειξαν, αν µη τι άλλο, µια ελάχιστη αύξηση στα επίπεδα της χοληστερόλης του 
πλάσµατος. Η ηπατική έκφραση του mRNA της apoE4 στα ποντίκια που είχαν λάβει τα 
συζεύγµατα CNHs:apoE4 επιβεβαιώθηκε µε real-time PCR, ενώ η παρουσία της apoE4 στο 
πλάσµα αυτών των ποντικιών επιβεβαιώθηκε µε western blotting. Τα δεδοµένα µας 
δείχνουν ότι τα CNHs έχουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν ως αποτελεσµατικά 
οχήµατα in vivo γονιδιακής µεταφοράς. Μελλοντικά πειράµατα θα επικεντρωθούν στη 
βελτιστοποίηση των µεθοδολογιών µεταφοράς καθώς και στην αύξηση των επιπέδων 
έκφρασης του διαγονιδίου. 
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Viral gene transfer methodologies have been used widely for the delivery of therapeutic 
genes to experimental mice, though they are usually associated with significant limitations 
including immunological reactions, insufficient levels of transgene expression, and limited 
tropism. Recently, carbon nanotubes (CNTs) have emerged as potential gene delivery tools 
both in vitro and in vivo, in an effort to curb the problems associated with viral systems. In 
the present work we tested carbon nanohorns (CNHs), a recently discovered nanocarbon 
material within the family of CNTs, as potential tool for delivering genes to experimental 
mice in vivo. CNHs are significantly less toxic than nanotubes, due to the absence of heavy 
metal impurities as they are prepared in the absence of any metal catalyst, and their 
spherical superstructure morphology of around 80 nm in diameter, that is considered 
optimal for penetrating the plasma membrane. In our studies, CNHs were covalently 
functionalized by the addition of positively charged amino groups in order to allow for an 
efficient binding of plasmid DNA. Binding assays confirmed the effective binding of DNA 
to the functionalized CNHs and titration assays indicated the CNH:plasmid ratio required 
for optimal binding. Then, a plasmid expressing the apolipoprotein E4 isoform of human 
apoE under the control of the CMV promoter was optimally coupled to CNHs and the 
conjugate was administered to apoE-deficient mice via tail vein injections. As control, a 
second group of mice was injected with CNHs alone. Plasma samples from both groups 
were then isolated at different days post-injection and cholesterol levels were determined. 
At the end of the experiment liver samples were also collected. In the mice treated with 
CNH:apoE4 conjugates plasma cholesterol levels showed up to 38% reduction on day 6 
(due to the presence of apoE), compared to their starting levels. In contrast, mice treated 
with CNHs alone showed rather a slight increase in their plasma cholesterol levels. Hepatic 
expression of apoE4 mRNA in the CNH:apoE4 treated mice was confirmed by real-time 
PCR, while the presence of apoE4 in the plasma of these mice was confirmed by western 
blotting. Our data indicate that CNHs have the potential to develop into vehicles for the 
effective in vivo delivery of genes. Our future experiments will focus on the optimization of 
the delivery methodologies and the increase of the expression levels of the transgene. 
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H ανάπτυξη των πολυκύτταρων οργανισµών εξαρτάται από την αυστηρή ρύθµιση των 
διαδικασιών του κυτταρικού πολλαπλασιασµού και της κυτταρικής διαφοροποίησης. Η 
πρωτεϊνη Geminin συµµετέχει τόσο στον κυτταρικό κύκλο όσο και στην κυτταρική 
διαφοροποίηση και έχει προταθεί ότι ρυθµίζει αυτές τις διαδικασίες. Στον κυτταρικό κύκλο 
έχει βρεθεί ότι αλληλεπιδρά και αναστέλλει τον παράγοντα αδειοδότησης Cdt1. Κατά τη 
διαφοροποίηση αλληλεπιδρά µε µεταγραφικούς παράγοντες και παράγοντες αναδιάταξης 
της χρωµατίνης επηρεάζοντας την δράση των παραγόντων αυτών στις διαδικασίες 
διαφοροποίησης όπου συµµετέχουν. 
Περιγράφουµε µία νέα πρωτεΐνη µε οµολογία για το σπειροειδές σπείραµα της Geminin, 
την οποία ονοµάσαµε Idas (Ο Ιδας ήταν ξάδελφος των Διόσκουρων στην ελληνική 
µυθολογία) και είναι φυλογενετικά συντηρηµένη στα σπονδυλωτά. Η πρωτεϊνη Ιdas 
αλληλεπιδρά µε την Geminin και είναι σε θέση να ανταγωνιστεί τόσο τον οµοδιµερισµό 
της Geminin όσο και την αλληλεπίδρασή της µε την πρωτεϊνη Cdt1. H απαλοιφή της 
πρωτεϊνης Idas από ανθρώπινες κυτταρικές σειρές οδηγεί σε συσσώρευση των κυττάρων 
στη φάση S µε µειωµένη ικανότητα να προχωρήσουν στη Μίτωση. Εκτοπική έκφραση της 
πρωτεϊνης Idas σε ανθρώπινες κυτταρικές σειρές οδηγεί σε υπερδιπλασιασµό του γενετικού 
τους υλικού, φαινότυπος που διασώζεται από ταυτόχρονη υπερέκφραση της Geminin. Τα 
παραπάνω δεδοµένα υποδεικνύουν ότι ισορροπηµένες αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 
Geminin, Ιdas και Cdt1 µπορούν να συµβάλουν στη ρύθµιση της αντιγραφής. 
Για να εξεταστεί η πιθανή δράση της πρωτεΐνης Idas κατά τη διαφοροποίηση µελετήσαµε 
το πρότυπο έκφρασης του mRNA του γονιδίου Idas κατά την εµβρυϊκή ανάπτυξη του µυός 
και του ιχθύος Danio rerio. Το mRNA του Idas εµφανίζει ειδικό πρότυπο έκφρασης στους 
αναπτυσσόµενους εγκεφάλους εµβρύων µυός και Danio rerio, ενώ εκφράζεται και στην 
αναπτυσσόµενη πλευρική γραµµή του ιχθύος 
 

 

 

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς 
πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ . 
Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταµείου.   
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IDAS, A GEMININ RELATED PROTEIN, REGULATES CELL CYCLE 
PROGRESSION AND PARTICIPATES IN EMBRYONIC DEVELOPMENT. 

 
Pefani D.E1, Dimaki M1, Kyrousi C2, Xu Q3, Wilkinson DG3, Taraviras S2 and Lygerou Z1 

 
1. Laboratory of Biology, School of Medicine, University of Patras, Rio, Patras, Greece 

2. Laboratory of Physiology, School of Medicine, University of Patras, Rio, Patras, Greece 
3. Laboratory of Developmental Neurobioloy,National Institure For Medical Research, London, 

UK 
 

Normal development requires a strict balance between cell proliferation and differentiation. 
Geminin is a bifunctional protein that participates in both cell cycle and development. 
During the cell cycle, Geminin interacts with Cdt1, a major component of the pre-
replicative complex that licenses origins for replication. In development, balanced 
interactions between Geminin and transcriptional or chromatin remodelling factors 
determine proliferation versus differentiation decisions.  
We have identified Idas (a cousin of Gemini in ancient Greek mythology) as a novel protein 
with significant similarity to Geminin’s coiled coil, which is conserved in vertebrates. Idas 
interacts with Geminin in a coiled coil-coiled coil interaction and efficiently competes 
Geminin’s homodimerazition and Geminin’s binding to Cdt1. Idas depletion from cells 
resulted in accumulation of cells in an impaired S phase, unable to proceed to Mitosis. On 
the contrary, Idas ectopic expression in cells resulted in an increase in DNA content, which 
was rescued by Geminin overexpression. The above results suggest that competing 
interactions between Idas, Geminin and Cdt1 may provide a switch during DNA replication 
essential for cell cycle progression. 
To study Idas function during embryogenesis we examined Idas expression pattern in 
mouse and zebrafish embryos. Idas shows a highly specific expression pattern: it is present 
in mouse and zebrafish developing brains and in the zebrafish developing lateral line, 
indicating that Idas may be implicated in embryonic development. 
 

 

This research has been co-financed by the European Union 
(European Social Fund – ESF) and Greek national funds through 
the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of 
the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research 
Funding Program: Heracleitus II. Investing in knowledge society 
through the European Social Fund.  
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ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ΜΕ 
ΕΠΑΝΑΛΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ «ARM» ΑΠΟ ΤΟ 

ARABIDOPSIS THALIANA 
 

Ποδιά Β.1, Κατσαρέλη Ε.1, Mηλιώνη Δ.2, Χαραλαµπίδης Κ.1 

 
1Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, 15784 Ζωγράφου Αττικής 

2Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα 
 

Οι πρωτεΐνες µε “armadillo” δοµικά µοτίβα αποτελούν µία µεγάλη οικογένεια πρωτεϊνών 
που εµπλέκονται σε διάφορες λειτουργίες του κυττάρου όπως η µεταγωγή σήµατος, η 
προσκόλληση των κυττάρων, η διαφοροποίηση και ο πολλαπλασιασµός τους, η ρύθµιση 
του κυτταροσκελετού, η πυρηνική µεταφορά, η ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης και η 
ουβικουιτίνωση. Το γονίδιο ΝBUP1 από το Arabidopsis thaliana κωδικοποιεί για µία 
πρωτεΐνη άγνωστης λειτουργίας, 327 αµινοξέων µε επαναλαµβανόµενα armadillo δοµικά 
µοτίβα. Η ανάλυση GUS διαγονιδιακών σειρών Arabidopsis αποκάλυψε ένα πολύ 
εξειδικευµένο πρότυπο έκφρασης του γονιδίου. Χρώση παρατηρήθηκε σε όλα τα 
αναπτυξιακά στάδια και όργανα του φυτού αποκλειστικά στο αγωγό σύστηµα (ξύλωµα και 
φλοίωµα).. Πειράµατα υποκυτταρικής τοπολογίας καταδεικνύουν ότι η πρωτείνη 
εντοπίζεται πιθανότατα στα nuclear speckles ή PML σωµατίδια του πυρήνα, και όχι  στα 
cajal bodies. Το πρότυπο έκφρασης του γονιδίου, η επαγωγή του από την ορµόνη 
Brassinolide αλλά και η παρουσία στην πρωτεΐνη ενός συντηρηµένου µοτίβου 
αλληλεπίδρασης µε συνθάσες της κυτταρίνης, υποδεικνύουν την εµπλοκή του στη 
βιογένεση ή/και λειτουργία του αγγειακού συστήµατος. Η ανάλυση διαγονιδικών σειρών 
υπερέκφρασης και γονιδιακής σίγησης, που είναι σε εξέλιξη, θα οδηγήσει σε έναν πιο 
λεπτοµερή χαρακτηρισµό του ΝBUP1, αποκαλύπτοντας το βιολογικό του ρόλο και τη 
εµπλοκή του στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση των φυτών.  
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MOLECULAR AND FUNCTIONAL CHARACTERIZATION OF AN “ARM” 
REPEAT PROTEIN FROM ARABIDOPSIS THALIANA 

 
Podia V.1, Katsareli E.1, Milioni D., Haralampidis K.1 

 
1University of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany,15773 Athens, Greece 

2Agricultural University of Athens, Department of Agricultural Biotechnology,  Iera Odos 75, 11855 
Athens, Greece 

 
Armadillo-repeat containing proteins form a large family of proteins involved in various 
cell functions such as signal transduction, cell adhesion, differentiation and proliferation, 
cytoskeleton regulation, nuclear transport, regulation of gene expression and ubiquitination. 
NBUP1 from Arabidopsis thaliana encodes a 327 amino acid armadillo repeat protein of 
unknown function. GUS analysis of transgenic lines revealed a highly specific pattern of 
gene expression. Staining was prominent in all developmental stages and organs of the 
plant exclusively in the xylem and phloem tissue. Subcellular targeting experiments 
revealed that the protein is localized within specific bodies of the plant nucleus. As  co-
localization  with coilin in the cajal bodies has been ruled out experimentally, NBUP1 is 
probably localized within nuclear speckles or PML bodies . The highly specific expression 
pattern of the gene, its induction by the hormone Brassinolide and the presence of a 
conserved cellulose synthase-interactive protein motif, suggest its involvement in the 
biogenesis and/or function of the vascular system. Phenotypic analysis of transgenic lines, 
harboring overexpression and RNA interference constructs, will lead to a more detailed 
characterization of NBUP1 and reveal its function during plant growth and development. 
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ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΙΦΟΣΤΙΝΗΣ ΣΕ 
ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΥΠΟ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 
Πουλιλιού Σταµατίαα, Θεόδωρος Λιαλιάρηςβ,  Κουκουράκης Μιχαήλγ 
αΥποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ., βΚαθηγητής Γενετικής Δ.Π.Θ, 

γΚαθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας Δ.Π.Θ. 
α,γ Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, β Εργαστήριο Γενετικής 

 Οι ακτίνες Χ ανήκουν στις ιονίζουσες ακτινοβολίες, των οποίων η ενέργεια είναι ικανή να 
προκαλέσει τον ιονισµό ατόµων και µορίων. Λόγω των ιδιοτήτων αυτών χρησιµοποιούνται 
ευρέως ως ακτινοθεραπευτικό µέσο σε καρκινοπαθείς. Παρόλα αυτά, η ακτινοβολία Χ 
δύναται να προκαλέσει βλάβες και σε υγιείς ιστούς, µέσω της δηµιουργίας ελευθέρων  
ριζών. Η αµιφοστίνη (Ethyol) είναι ένα ευρείας φάσµατος κυτταροπροστατευτικό φάρµακο 
το οποίο χρησιµοποιείται για την µείωση της τοξικότητας που προκαλείται από την 
ακτινοβολία κατά την ακτινοθεραπεία. Σκοπός της εργασίας µας ήταν η µελέτη της 
κυτταροπροστατευτικής δράσης της αµιφοστίνης στις κυτταρογενετικές βλάβες που 
προκαλούνται από την ακτινοβολία-Χ στα λεµφοκύτταρα περιφερικού αίµατος ασθενών µε 
καρκίνο in vivo. Η µελέτη της  δράσης  της αµιφοστίνης σε λεµφοκύτταρα περιφερικού 
αίµατος ασθενών µε καρκίνο υπό ακτινοθεραπεία µε ακτίνες Χ παρουσία ή απουσία του 
φαρµάκου έγινε µε την µέθοδο των χρωµατιδιακών ανταλλαγών. Επίσης, µελετήθηκαν  και 
δύο άλλοι δείκτες ο Μιτωτικός Δείκτης (ΜΔ) και ο Δείκτης Ρυθµού Πολλαπλασιασµού 
(ΔΡΠ), οι οποίοι αποτελούν δείκτες κυτταροτοξικότητας και κυτταροστατικότητας 
αντίστοιχα. Τα πειράµατα έδειξαν ότι υπάρχει προστατευτική δράση της αµιφοστίνης 
έναντι της βλαπτικής δράσης των ακτινών Χ στα χρωµοσώµατα περιφερικών 
λεµφοκυττάρων ασθενών µε καρκίνο, υπό ακτινοθεραπεία. Συµπερασµατικά το φάρµακο 
αµιφοστίνη φαίνεται ότι προστατεύει τα φυσιολογικά κύτταρα από τις ανεπιθύµητες 
δράσεις της ακτινοβολίας Χ. 
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CYTOPROTECTIVE EFFICACY OF AMIFOSTINE IN CANCER PATIENTS 
UNDER RADIOTHERAPY 

 
Pouliliou Stamatiaa, Theodoros Lialiarisb, Koukourakis Michailc 

aPhd candidate student D.U.T.H , b Professor of Medical Biology and Cytogenetics D.U.T.H.,  
cProfessor of Radiotherapy Oncology D.U.T.H,  

acRadiotherapy Oncology Clinic,bGenetics Laboratory 
  
X-rays, a form of ionizing radiation, are widely used in radiotherapy since they have the 
ability to ionize atoms or molecules. Nevertheless, studies have illustrated that such a 
radiation may induce damage to normal tissues, through free radical release. Amifostine is a 
broad-spectrum cytoprotective agent with antioxidant properties that reduces irradiation 
toxicity during anticancer treatment. The aim of the present study was to investigate the 
cytoprotective efficacy of amifostine against chromosomal damage induced on peripheral 
blood lymphocytes in cancer patients under radiotherapy, in vivo. The levels of 
cytostaticity, cytotoxicity and genotoxicity were quantitatively evaluated using the 
proliferation rate index (PRI), the mitotic index (MI) and the sister chromatid exchange 
(SCE) methodology respectively. According to our findings, the in vivo administration of 
amifostine acted cytoprotectively upon the genotoxic damage exerted by X-rays on 
peripheral blood lymphocytes in cancer patients. Amifostine seems to protect peripheral 
blood lymphocytes from cytogenetic damage induced by X-irradiation. 
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Η ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ CLAVATA ΚΑΙ H ΑΚΕΤΥΛΟΤΡΑΝΣΦΕΡΑΣΗ 
ΤΩΝ ΙΣΤΟΝΩΝ  GCN5  ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΟΥ ARABIDOPSIS THALIANA 

 
Πούλιος Σ., Βλαχονάσιος Κ. 

Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 54124, 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

 
Η πρωτεΐνη CLV1 είναι ένας διαµεµβρανικός υποδοχέας µε δράση κινάσης 
σερίνης/θρεονίνης, στην οποία προσδένεται το γλυκοσυλιωµένο πεπτίδιο CLV3. Το 
µονοπάτι σηµατοδότησης CLAVATA ελέγχει το µέγεθος του κορυφαίου βλαστικού και 
ανθικού µεριστώµατος, µέσω του περιορισµού της έκφρασης του µεταγραφικού παράγοντα 
WUSCHEL. Στο Arabidopsis thaliana η GCN5 είναι µια ακετυλοτρανσφεράση των 
ιστονών που εµπλέκεται σε πολλές βιολογικές λειτουργίες όπως η ανάπτυξη του ανθικού 
µεριστώµατος, η κυτταρική διαφοροποίηση, η οργανογένεση φύλλων και ανθών, καθώς και 
στις αποκρίσεις σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ειδικότερα, µεταλλάξεις στο γονίδιο 
GCN5 έχουν ως αποτέλεσµα, µεταξύ άλλων φαινοτύπων, µεγαλύτερο ανθικό µερίστωµα 
και ανωµαλίες στα άνθη. Η GCN5 συνδέεται φυσικά µε τους µεταγραφικούς προσαρµοστές 
ADA2a και ADA2b. Η υπόθεσή µας ήταν ότι η σηµατοδότηση CLAVATA δρα µέσω του 
GCN5/ADA2b για τη ρύθµιση του µεγέθους του κορυφαίου βλαστικού µεριστώµατος.  Για 
τον έλεγχο της παραπάνω υπόθεσης δηµιουργήθηκαν τα διπλά µεταλλάγµατα  clv1-1gcn5-
1, clv3-2gcn5-1, clv1-1ada2b-1, clv1-1ada2a-2 και το τριπλό µετάλλαγµα clv1-1ada2a-
2ada2b-1. Τα δεδοµένα έδειξαν ότι όλα τα µεταλλάγµατα εκτός από το clv1-1ada2a-2, 
έχουν επίµηκες γυναικείο, µε µεγαλύτερο στίγµα, µικρότερες βαλβίδες και µακρύτερο 
γυνοφόρο, υποδεικνύοντας ότι η σηµατοδότηση CLAVATA και οι GCN5/ADA2b 
συµµετέχουν ως αρνητικοί ρυθµιστές της ανάπτυξης του γυναικείου στο  Arabidopsis 
thaliana. 
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THE CLAVATA SIGNALING AND THE HISTONE ACETYLTRANSFERASE 
GCN5 ARE IMPLICATED IN GYNOECIUM DEVELOPMENT IN THE FLOWER 

OF ARABIDOPSIS THALIANA 
 

Poulios S., Vlachonasios K. 
Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124 

Thessaloniki, Greece 
 
 

CLV1 is a receptor kinase that binds glycosylated peptides like CLV3. The CLAVATA 
pathway controls the size of the flower and shoot apical meristems, by restricting the 
expression of the WUSCHEL transcription factor. In Arabidopsis thaliana GCN5, a histone 
acetyltransferase, is involved in many biological processes such as inflorescence meristem 
function, cell differentiation, organogenesis of leaves and flowers and responses to 
environmental factors. Mutations in GCN5 gene resulted in pleiotropic phenotypes 
including enlarged inflorescence meristem and flower abnormalities. GCN5 is associated 
with two transcriptional adaptors ADA2a and ADA2b. The hypothesis was that CLAVATA 
signaling acts through GCN5/ADA2b to control the size of the inflorescence meristem.  
Thus, to test this hypothesis, we generated the clv1-1gcn5-1, clv3-2gcn5-1, clv1-1ada2b-1, 
clv1-1ada2a-2 double mutants and the clv1-1ada2a-2ada2b-1 triple mutant. The data 
showed that all mutants, except clv1-1ada2a-2, have elongated and enlarged gynoecium, 
with a big stigma, small valves and elongated gynophores, suggesting that CLAVATA 
signaling and GCN5/ADA2b function are implicated as negative regulators of gynoecium 
development in the flower of Arabidopsis thaliana.  
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ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ:ΕΝΑΣ ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΜΥΔΙΑ  
 

Σοφία Πυθαροπούλου, Γεωργία Κουρνούτου και Δηµήτριος Λ. Καλπαξής  
                         Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πάτρας 

 
Ο υδράργυρος απαντάται φυσιολογικά στη βιόσφαιρα, αλλά απελευθερώνεται επίσης στο 
περιβάλλον από διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η εξόρυξη ορυκτών και τα 
βιοµηχανικά απόβλητα. Καθώς δεν εµπλέκεται στη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων, 
εάν βρεθεί υδράργυρος στους οργανισµούς, οφείλεται σε µόλυνση. Η µόλυνση µε 
υδράργυρο έχει σχετισθεί µε την επαγωγή οξειδωτικού στρες στους οργανισµούς. Επίσης, 
µεγάλος αριθµός µελετών έχει καταδείξει τη γονιδιοτοξικότητα του υδραργύρου και την 
ικανότητά του να προκαλεί θραύσεις στο DNA. Αντίθετα, λίγα είναι γνωστά για την 
επίδραση του υδραργύρου στο RNA και τη µεταφραστική µηχανή. Για τη διερεύνηση 
αυτών των επιδράσεων, διεξήχθησαν πειραµατικές µελέτες στο κοινό µύδι Mytilus 
galloprovincialis, µετά από έκθεση αυτού για 15 µέρες σε 3 συγκεντρώσεις Hg2+ (5, 10 και 
30 µg/l), προστιθέµενου µε τη µορφή χλωριούχων αλάτων. Η µελέτη της βιοσυσσώρευσης 
του Hg2+ και των µεταφραστικών αποκρίσεων έγινε σε ιστό πεπτικού αδένα. Ο υδράργυρος 
δεν παρουσίασε σηµαντική βιοσυσσώρευση σε χαµηλές συγκεντρώσεις έκθεσης, 
συσσωρεύτηκε όµως σηµαντικά, όταν η έκθεση έγινε σε υψηλότερες συγκεντρώσεις, χωρίς 
εµφάνιση φαινοµένων κορεσµού. Έκθεση των µυδιών στον Hg2+ προκάλεσε µία δοσο- και 
χρόνο-εξαρτώµενη µείωση του ποσοστού των πολυσωµάτων, η οποία τη 15η µέρα έκθεσης 
στα 30 µg/l Hg2+, έφτασε το 70% του control. Αυτό σηµαίνει ότι ο Hg2+ µπορεί να 
προκαλεί απορρύθµιση της µετάφρασης. Επειδή ρύθµιση µπορεί να συµβεί σε όλα τα 
στάδια της πρωτεϊνικής σύνθεσης, έγινε µία σειρά πειραµάτων µε σκοπό τον έλεγχο της 
µεταφραστικής λειτουργίας υπό την επίδραση του Hg2+.  
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα µας, η έκθεση στον Hg2+ επηρεάζει το προπαρασκευαστικό 
στάδιο της πρωτεϊνικής σύνθεσης, δηλαδή την αµινοακυλίωση των tRNAs, τόσο 
µειώνοντας τη δεκτικότητα αυτών για αµινοακυλίωση, όσο και αναστέλλοντας την 
καταλυτική ενεργότητα των αµινοακυλο-συνθετασών. Επίσης, µείωση κατά 50% στην 
ικανότητα ριβοσωµάτων προγραµµατισµένων µε πολύ(U) να προσδένουν στην P-θέση 
AcPhe-tRNA, µετά την έκθεση σε Hg2+, υποστηρίζει την άποψη ότι η ρύθµιση της 
µετάφρασης συµβαίνει κυρίως στο στάδιο της έναρξης. Ωστόσο, η πρόσδεση στην A-θέση, 
η ενεργότητα της πεπτιδυλοτρανσφεράσης και η µετατόπιση των υποστρωµάτων 
υφίστανται επίσης µείωση, µικρότερη µεν, αλλά µετρήσιµη, γεγονός που καταδεικνύει ότι 
η αρνητική επίδραση του υδραργύρου επεκτείνεται και στο στάδιο της επιµήκυνσης της 
µετάφρασης. Τα αποτελέσµατα αυτά είναι σε συµφωνία µε το γεγονός ότι η in vitro 
σύνθεση πολυφαινυλαλανίνης µειώνεται κατά 54% σε ριβοσώµατα από µύδια εκτεθειµένα 
σε 30 µg/l Hg2+ για 15 µέρες. Συµπερασµατικά, ο Hg2+ εκτός από γονιδιοτοξικός 
παράγοντας δρα και ως αναστολέας της πρωτεϊνικής σύνθεσης, γεγονός που πιθανώς 
σχετίζεται µε την ικανότητά του να προκαλεί οξειδωτικό στρες. 
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MERCURY: A DOWN-REGULATOR OF TRANSLATION IN MUSSELS  
 

Sofia Pytharopoulou, Georgia Kournoutou and Dimitrios L. Kalpaxis  
Laboratory of Biochemistry, School of Medicine, University of Patras  

 
Mercury is naturally occuring in the biosphere, but it is also released into the environment 
by human activities, such as mining and industrial release. However, no metabolic function 
of mercury is known, so any concentration found in organisms is due to contamination. 
Mercury intoxication has been associated with oxidative stress induction in tissues. 
Moreover, the genotoxicity of mercury and its capability to cause DNA damage is well 
described. On the other hand, little is known about the effects of mercury on RNA and the 
translational machinery. To investigate these effects, experimental studies were carried out 
on the common mussel Mytilus galloprovincialis, exposed in aquarium for 15 days to three 
concentrations of Hg2+ (5, 10 and 30 µg/l) added as chloride salts. Digestive glands were 
chosen for studying metal bioaccumulation and translational responses. Hg2+ was not 
accumulated in digestive glands at low exposure concentrations. However, it was 
significantly accumulated at higher concentrations, without reaching a saturation plateau. 
Exposure of mussels to Hg2+ resulted in dose- and time-dependent decrease in the polysome 
content, which at 15th day of exposure at the higher concentration tested reached the 70% of 
control. This means that Hg2+ is capable of down-regulating protein synthesis. As 
regulatory events generally occur at any step of translation, a series of experiments were 
performed to check the function of translation under the influence of this metal. 
According to our data, exposure to Hg2+ affects the preparative step of protein synthesis, 
which is the aminoacylation of tRNAs, by reducing the charging capacity of tRNAs, as well 
as by suppressing the catalytic activity of aminoacyl- synthetases. A 50% decrease in the 
ability of poly(U)-programmed ribosomes to bind AcPhe- tRNA to the P-site after 
treatment with 30 µg/l Hg2+, supports the notion that regulation of protein synthesis by Hg2+ 
mainly occurs at the initiation phase of translation. Nevertheless, A-site binding, 
peptidyltransferase activity and translocation of substrates also undergo less pronounced 
but measurable reduction, suggesting that secondary regulation may also occur at the 
elongation phase of protein synthesis. These results are in agreement with the finding that 
poly(Phe)-synthesis is reduced by 54% in ribosomes isolated from mussels exposed to 30 
µg/l Hg2+ for 15 days. In conclusion, Hg2+ apart from being a genotoxic agent, down-
regulates protein synthesis in mussels, a fact probably related with its ability to induce 
oxidative stress. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΟΚΚΙΩΝ RNA ΣΤΗ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΩΔΟΥΣ C. 

ELEGANS 
 
 

Άρης Ρουσάκης1,2, Άννα Βλαντή1, Φοίβος Μπορµπόλης1,2, Φανή Ρουµελιώτη1,3 και Πόπη 
Συντυχάκη1 

1. Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών 
2. Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

3. Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών 
 
 

Πληθώρα µελετών έχει αποκαλύψει τον κεντρικό ρόλο συγκεκριµένων 
κυτταροπλασµατικών ριβονουκλεοπρωτεϊνικών σωµατιδίων (mRNPs) στη ρύθµιση του 
µεταβολισµού του αγγελιοφόρου RNA (mRNA) και της γονιδιακής έκφρασης όλων των 
ευκαρυωτικών κυττάρων. Μία ιδιαίτερη µορφή ριβονουκλεοπρωτεϊνικών σωµατιδίων, 
γνωστά ως Σωµάτια Π (mRNA-Processing Bodies – PBs), έχει βρεθεί να διαδραµατίζει 
σηµαντικό ρόλο στην αποθήκευση, την αποσιώπηση ή την αποικοδόµηση των mRNAs στο 
κυτταρόπλασµα όλων των ευκαρυωτικών κυττάρων. Επιπλέον, µια δεύτερη µορφή mRNP 
σωµατιδίων, τα οποία σχηµατίζονται µόνο κάτω από συνθήκες στρες, λόγω αναστολής της 
πρωτεϊνοσύνθεσης και περιέχουν µη-µεταφραζόµενα mRNAs, είναι γνωστά ως κοκκία 
στρες (stress granules, SGs). Αρκετά συστατικά των PBs και των SGs έχουν εντοπιστεί και 
σε ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωµατίδια εξειδικευµένων κυττάρων, όπως οι νευρώνες και τα 
κύτταρα της γαµετικής σειράς, όπου εµπλέκονται στη ρύθµιση του τοπικού µεταβολισµού 
του mRNA. Μέσω της δηµιουργίας διαγονιδιακών στελεχών, που φέρουν χιµαιρικές 
φθορίζουσες πρωτεΐνες, µελετήσαµε το πρότυπο έκφρασης των συστατικών των PBs και 
των SGs του C. elegans και παρατηρήσαµε τον σχηµατισµό διακριτών 
κυτταροπλασµατικών εστιών ως απόκριση σε ποικιλία στρεσογόνων συνθηκών, αλλά και 
µε το πέρας της ηλικίας. Χρησιµοποιώντας στελέχη που φέρουν ελλείψεις σε γονίδια που 
κωδικοποιούν για συστατικά των PBs και SGs, µελετήσαµε την επίδραση που έχουν 
αλλαγές στη σύστασή αυτών των ριβονουκλεοπρωτεϊνικών σωµατιδίων στην ανάπτυξη, τη 
γονιµότητα, τη διάρκεια ζωής και την ανθεκτικότητα στο στρες. Προχωρήσαµε επίσης σε 
µετα-αναπτυξιακή ή/και ιστοειδική απενεργοποίηση των γονιδίων αυτών µέσω RNA 
παρεµπόδισης (RNAi), προκειµένου να αποσαφηνίσουµε τον ρόλο τους στον C. elegans. 
Τέλος, προκαλέσαµε στοχευµένη έκφραση των αντίστοιχων λειτουργικών αλληλόµορφων 
σε µεταλλαγµένα στελέχη, ώστε να καθορίσουµε τη λειτουργία των PBs και των SGs σε 
κάθε ιστό υπό φυσιολογικές και συνθήκες στρες. 
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DISTINCT ROLES OF SOMATIC RNA GRANULE COMPONENTS IN NORMAL 
FUNCTION AND SURVIVAL OF C. ELEGANS 

 
 

Aris Rousakis1,2, Anna Vlanti1, Fivos Borbolis1,2, Fani Roumelioti1,3 and Popi Syntichaki1 
 

1. Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens 
2. Faculty of Medicine, School of Health Sciences National and Kapodistrian University of 

Athens 
3. Faculty of Biology, School of Science, National and Kapodistrian University of Athens 

 
 

Many studies have revealed the key role of specific cytoplasmic mRNP particles in the 
regulation of mRNA metabolism and gene expression in all eukaryotes. A particular class 
of mRNP particles, known as mRNA-processing bodies (PBs), has been shown to play a 
key role in the storage, silencing or degradation of bulk mRNA in the cytoplasm of all 
eukaryotic cells. In addition, a second form of mRNP particles that form only under stress 
conditions, due to induced general protein synthesis inhibition, and contain stalled mRNAs, 
are known as stress granules (SGs). Several components of PBs and SGs have been also 
observed in RNP granules of specialized cells such as neurons and germline cells, 
regulating local mRNA metabolism. We monitored the expression pattern of C. elegans 
PBs and SGs components by generating transgenic nematodes carrying fluorescent reporter 
fusion proteins of each RNA particle and we observed the formation of distinct cytoplasmic 
foci in response to a variety of stress insults or age. We also studied the effects of direct 
alterations of these mRNP particles in development, fertility, lifespan and stress resistance 
of the worms, using strains carrying mutant alleles of several genes encoding orthologs of 
PB and SG components. We also inactivated these genes by RNAi post-developmentally or 
in a tissue-specific manner to dissect their role in C. elegans. Finally we performed targeted 
expression of the respective functional alleles in mutants to analyze the function of PBs and 
SGs in each tissue under both normal and stress conditions. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ) ΠΟΥ 
ΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 
Ρούσου Ρ.1, Καλογιάννη Μ.1, Κολιάκος Γ.2 

1Εργαστήριο Φυσιολογίας Ζώων, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, 
ΑΠΘ, 2Εργαστήριο Βιολογικής Χηµείας, Τµήµα Ιατρικής, Σχολή Επιστηµών Υγείας, ΑΠΘ, Θεσ/νίκη 

54124  

 
Προηγούµενες µελέτες µας έδειξαν ότι η επίδραση ινσουλίνης σε µονοκύτταρα ανθρώπου 
προκαλεί αύξηση των ελευθέρων ριζών (ROS) και της καρβονυλίωσης των πρωτεϊνών, µε 
την ενεργοποίηση µιας κυκλικής σηµατοδοτικής αγκύλης (signaling loop) στην οποία 
συµµετέχουν ο ανταλλάκτης ιόντων Na+/H+ (NHE), η πρωτεϊνική κινάση C (PKC) και η 3-
κινάση της φωσφατιδυλοϊνοσιτόλης (PI3K). Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η 
διερεύνηση της υπόθεσης ότι η αγκύλη αυτή µπορεί να συµβάλει στην παράταση της 
διατήρησης του σήµατος και µετά την αποµάκρυνσή της ινσουλίνης, δηµιουργώντας έτσι 
ένα είδος πρόσφατης «κυτταρικής µνήµης», ως προς τις συγκεκριµένες αποκρίσεις των 
µονοκυττάρων στην ινσουλίνη. Για το λόγο αυτό µελετήθηκε αν η αυξηµένη παραγωγή 
ROS από τα µονοκύτταρα συνεχίζεται και µετά την αποµάκρυνση της ινσουλίνης από το 
µέσο επώασης. Παράλληλα, εξετάστηκε και η επίδραση της αναστολής των εµπλεκοµένων 
στην αγκύλη σηµατοδοτικών µορίων NHE, PKC και PI3K, στον χρόνο διατήρησης του 
σήµατος.                            
     Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι η επίδραση υψηλών συγκεντρώσεων ινσουλίνης 
(50µU/ml) είχε σαν αποτέλεσµα σηµαντική αύξηση των ROS και συγκεκριµένα των 
επιπέδων O2

- (p<0.001) και H2O2 (p<0.001), συγκριτικά µε τα κύτταρα αναφοράς. Μετά 
την αποµάκρυνση της ινσουλίνης για 5-25 λεπτά, τα επίπεδα O2

- και H2O2 µειώνονταν 
σταδιακά αλλά εξακολούθησαν να είναι σηµαντικά υψηλότερα συγκριτικά µε τα κύτταρα 
αναφοράς (p<0.01, p<0.001 αντίστοιχα). Παράλληλα, τα αποτελέσµατα µας έδειξαν 
µεγαλύτερο βαθµό καρβονυλίωσης της λαµινίνης-1 (p<0.001) στην περίπτωση που τα 
µονοκύτταρα επωάστηκαν µε ινσουλίνη σε σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς. Μετά την 
αποµάκρυνση της ινσουλίνης για 5 λεπτά, τα επίπεδα καρβονυλίωσης µειώθηκαν, αλλά 
εξακολούθησαν να είναι σηµαντικά υψηλότερα συγκριτικά µε τα κύτταρα αναφοράς 
(p<0.001). Επιπλέον, φαρµακολογική αναστολή των µορίων NHE, PI3K και PKC, είχε σαν 
αποτέλεσµα σχεδόν άµεση µείωση των επιπέδων O2

- και της καρβονυλίωσης της 
λαµινίνης-1. 
     Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν την ύπαρξη σηµατοδοτικής αγκύλης µεταξύ των 
NHE, PKC και PI3K στα µονοκύτταρα. Η ενεργοποίηση της αγκύλης αυτής διατηρεί το 
σήµα της ινσουλίνης, σε ότι αφορά την παραγωγή ελευθέρων ριζών από τα κύτταρα αυτά 
µέχρι και 25 λεπτά µετά την αποµάκρυνση της ορµόνης. 
     Συµπερασµατικά οι οξειδωτικές καταστάσεις που οφείλονται στην υψηλή συγκέντρωση 
των ROS, θα µπορούσαν να αντιµετωπιστούν µε µείωση της συγκέντρωσης τους. Η 
αναστολή των µορίων NHE, PI3K και PKC θα µπορούσε να αποτελέσει φαρµακευτικό 
στόχο για τη µείωση των ROS και εποµένως µείωση και της οξείδωσης των πρωτεϊνών και 
των βλαβερών επιπτώσεων τους. 

. 
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STUDY OF SIGNAL CONSERVATION (CELLULAR MEMORY) INDUCED BY 
INSULIN IN HUMAN MONOCYTES 

Rousou R.1, Kaloyianni M.1, Koliakos G.2                                                                                             
1Laboratory of Animal Physiology, Department of Zoology, School of Biology, Aristotle University, 

Thessaloniki, 2Department of Biological Chemistry, Medical School, Aristotle University, 
Thessaloniki, 54124 

 
Previous studies from our laboratory indicated that high concentrations of insulin caused an 
increase in reactive oxygen species (ROS) and in protein carbonylation in human 
monocytes, by activating a circular signaling loop which involves the Na+/H+ exchanger 
(NHE), protein kinase C (PKC) and phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K). The aim of the 
present study was to investigate the assumption that this loop may help extend the signal 
conservation after insulin removal, thus creating a kind of recent "cellular memory" in 
relation to these specific responses of monocytes to insulin. For this purpose we examined 
whether the increased ROS production by monocytes continued after insulin removal from 
the incubation medium. Also, we studied the participation of NHE, PKC and PI3K in this 
signaling pathway. 
     Our results indicated that high concentrations of insulin (50mU/ml) resulted to 
significant increase in ROS levels and specifically in O2

- (p<0.001) and H2O2 (p<0.001) 
levels, compared to control cells. 5-25 minutes after insulin removal, O2

- and H2O2 levels 
were progressively reduced but remained statistically significantly higher compared to 
control cells (p<0.01, p<0.001 respectively). Furthermore, our results showed a greater 
degree of laminin-1 carbonylation (p<0.001) when monocytes were incubated with insulin, 
compared to control cells. 5 minutes after insulin removal, carbonylation levels were 
reduced but were still statistically significantly higher compared to control cells (p<0.001), 
implying that cellular memory may exist regarding these monocytes responses. Moreover, 
pharmacological inhibition of molecules NHE, PI3K and PKC, resulted to reduced O2

- 
levels and laminin-1 carbonylation, while the inhibitors removal resulted to further 
reduction of O2

- and laminin-1 carbonylation levels.  
     These results support the existence of a signaling loop between NHE, PKC and PI3K in 
monocytes. The activation of that loop maintains the insulin signal, as regards to ROS 
production from these cells, up to 25 minutes after the hormone removal. 
     Since insulin stimulates free radicals production in monocytes through a mechanism 
involving NHE-1, PI3K and all of PKC isoforms, the oxidative state caused by high 
concentration of ROS could be overcome by a reduction in their concentration, through 
inhibition of NHE, PI3K and PKC. Thus, the latter molecules could constitute a 
pharmaceutical target for ROS and protein oxidation reduction in order their harmful 
effects to be attenuated. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ BMP2 ΚΑΙ RUNX2 ΠΟΥ 
ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ – ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ 
 

Ρούσση Κ., Κοροµηλά Θ., Γιαλεσάκη Σ., Αλεπόρου – Μαρίνου Β., Κόλλια Π. 
 

Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου, Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη 15701, Αθήνα 

 
Η οστεοπόρωση είναι µια πολυπαραγοντική νόσος µε ισχυρό γενετικό υπόβαθρο, που 
χαρακτηρίζεται από ελαττωµένη οστική πυκνότητα και αυξηµένο κίνδυνο καταγµάτων 
λόγω ευθραυστότητας των οστών. Ιδιαίτερη σηµασία στην ανάπτυξη της οστεοπόρωσης 
έχουν τα µόρια που συµµετέχουν στο TGFβ σηµατοδοτικό µονοπάτι, το οποίο συµµετέχει 
σε ποικίλες κυτταρικές διεργασίες τόσο στον ενήλικο οργανισµό όσο και στο 
αναπτυσσόµενο έµβρυο. Από την άλλη πλευρά, η οστεοπόρωση συνδέεται µε ποικίλες 
κλινικές καταστάσεις, όπως η αρτηριακή υπέρταση, η υψηλή χοληστερόλη, η πρόωρη 
εµµηνόπαυση και η λήψη γλυκοκορτικοστεροειδών ως θεραπευτική αγωγή, ενώ σχετίζεται 
µε το φύλο κ.α. Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα περιφερικού αίµατος 
και οστίτη ιστού 19 ασθενών µε οστεοπόρωση, καθώς και 6 υγιών ατόµων που αποτέλεσαν 
την οµάδα ελέγχου, για τη µελέτη της έκφρασης των γονιδίων BMP2 και RUNX2. Τα δύο 
αυτά γονίδια επιλέχθηκαν γιατί κωδικοποιούν για πρωτεΐνες που συµµετέχουν στο 
µονοπάτι TGFβ. Συγκεκριµένα, η πρωτεΐνη BMP2 συµµετέχει στη διαφοροποίηση των 
οστεοβλαστών, ενώ η RUNX2 εµπλέκεται τόσο στη διαφοροποίηση των οστεοβλαστών, 
συµµετέχοντας στην οστική σύνθεση, όσο και στη ρύθµιση των οστεοκλαστών, κατά την 
οστική απορρόφηση. Στο σύνολο των δειγµάτων πραγµατοποιήθηκε αποµόνωση RNA 
(RNeasy mini kit, QIAGEN), σύνθεση cDNA (Strand cDNA Synthesis Kit for RT-PCR 
(AMV), Roche) και ποσοτική PCR πραγµατικού χρόνου (LightCycler 2.0, Roche). Ως 
γονίδιο αναφοράς χρησιµοποιήθηκε το γονίδιο GAPDH και η έκφραση των υπό µελέτη 
γονιδίων πραγµατοποιήθηκε σε σχέση µε την έκφραση αυτού αλλά και των πρότυπων 
καµπυλών που κατασκευάστηκαν. Τα αποτελέσµατα του λόγου BMP2/GAPDH έδειξαν ότι 
το γονίδιο BMP2 υποεκφράζεται σε σχέση µε τα υγιή άτοµα, σε δείγµατα περιφερικού 
αίµατος οστεοπορωτικών ανδρών 1) µε υπέρταση, 2) µε υψηλή χοληστερόλη, 3) µε 
ιστορικό ασθενειών που οδηγούν σε δευτεροπαθή οστεοπόρωση, καθώς και ασθενών που 
λαµβάνουν γλυκοκορτικοστεροειδή. Ακόµη, παρατηρήθηκε υποέκφραση του γονιδίου 
BMP2 σε δείγµατα οστίτη ιστού οστεοπορωτικών ασθενών 1) µε υπέρταση, 2) µε πρόωρη 
εµµηνόπαυση, 3) που λαµβάνουν γλυκοκορτικοστεροειδή και 4) οστεοπορωτικών 
γυναικών χωρίς άλλη πάθηση πέραν της οστεοπόρωσης. Επιπλέον, από τον λόγο 
RUNX2/GAPDH παρατηρείται υποέκφραση του γονιδίου RUNX2 σε οστεοπορωτικούς 
άνδρες χωρίς άλλες δευτεροπαθείς νόσους, σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου. Αντίθετα, 
δεν παρατηρείται σαφές πρότυπο έκφρασης του RUNX2 στις υπόλοιπες κατηγορίες, 
γεγονός που οφείλεται στην ενεργοποίηση του µεταγραφικού παράγοντα RUNX2 και από 
άλλα σηµατοδοτικά µονοπάτια. Συµπερασµατικά, χρήσιµη θεωρείται η περαιτέρω ανάλυση 
µεγαλύτερου αριθµού οστεοπορωτικών ασθενών ανά κατηγορία µελέτης για τη διεξαγωγή 
ασφαλών συµπερασµάτων. 
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EXPRESSION STUDY OF BMP2 AND RUNX2 GENES INVOLVED IN 
OSTEOPOROSIS – ASSOCIATION WITH CLINICAL FACTORS 

 
Roussi K., Koromila T., Gialesaki S., Aleporou – Marinou V., Kollia P. 

 
Department of Genetics and Biotechnology, Faculty of Biology, National and Kapodistrian 

University of Athens, Panepistimioupoli 15701 Athens, Greece 
 
Osteoporosis is a multifactorial disease with strong genetic background, characterized by reduced 
bone mass and increased risk of fragility bone fractures. In the development of 
osteoporosis, of great significance are the molecules involved in TGFβ signaling pathway, 
which is related to a number of cellular processes in both the adult organism and the 
developing embryo. Osteoporosis can also be associated with numerous clinical conditions, 
such as high blood pressure, high levels of cholesterol, premature menopause and 
glucocorticoid treatment, while it is also related to the patients’ gender etc. In this study, we 
used peripheral blood samples and bone tissue samples from 19 osteoporotic patients, and 6 
healthy individuals who formed the control group, to study the expression levels of BMP2 
and RUNX2 genes. These two genes have been chosen because they code for proteins 
which take part in TGFβ signaling pathway. In particular, BMP2 protein is involved in the 
differentiation of osteoblasts, whereas RUNX2 is involved in both osteoblast 
differentiation, thus taking part in bone formation, and osteoclast regulation, during bone 
resorption. We performed RNA extraction (RNeasy mini kit, QIAGEN), cDNA synthesis 
(Strand cDNA Synthesis Kit for RT-PCR (AMV), Roche) and quantitative real-time PCR 
(LightCycler 2.0) to all our samples. GAPDH was our reference gene, thus the expression 
of our target genes was measured in relation to its concentration and to the standard curves 
constructed for each gene. The results of the BMP2/GAPDH ratio showed that BMP2 gene 
is under-expressed compared to our control group, in peripheral blood samples from 
osteoporotic men 1) with hypertension, 2) with high levels of cholesterol, 3) with medical 
history of diseases leading to secondary osteoporosis, and also patients receiving 
glucocorticoid therapy. Additionally, under-expression of BMP2 gene was observed in 
bone tissue samples from osteoporotic patients 1) with hypertension, 2) with premature 
menopause, 3) receiving glucocorticoid therapy and 4) female patients with no other 
disease apart from osteoporosis. Moreover, the results of the RUNX2/GAPDH ratio showed 
under-expression of RUNX2 gene in blood samples from osteoporotic men without other 
secondary diseases, in comparison with healthy samples. On the contrary, we did not 
observe any clear pattern in RUNX2 expression, in the rest of the clinical conditions or the 
gender, which can be explained by the activation of the transcription factor RUNX2 by 
other signaling pathways as well. Consequently, further analysis of a larger number of 
osteoporotic patients per category seems useful so as to conclude to safer results. 
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΝΕΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ & ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΤΗΣ ΑΦΘΟΝΙΑΣ ΤΟΥ mRNA ΤΟΥΣ ΜΕ QPCR ΣΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 

ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ, Sparus aurata L. 
 

Ρουφίδου Χ.1,3, García-Fernández C.2,3, Αντωνοπούλου Ε.1, Σαρροπούλου Ε.3 
1Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Α.Π.Θ., 54 124 Θεσσαλονίκη 

2Departamento de Biología Funcional, Universidad de Oviedo, IUBA, 33071 Oviedo, Spain  
3Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας και Γενετικής, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., 710 03 Ηράκλειο 

 
Οι πληθυσµοί των ψαριών εξαρτώνται από την παραγωγή καλής ποιότητας αβγών. Στις 
µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας η µη σταθερή ποιότητα των αβγών αποτελεί ένα σύνηθες 
πρόβληµα. Καλής ποιότητας αβγά παρουσιάζουν συνήθως υψηλά ποσοστά επιβίωσης των 
γόνων, ενώ κακή ποιότητα αβγών οδηγεί σε σοβαρά προβλήµατα ήδη από τα πρώτα στάδια 
παραγωγής. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της ποιότητας των αβγών είναι απαραίτητη 
προκειµένου να προσδιοριστεί η ποιότητα των απογόνων, ζωτικής σηµασίας για τους σκοπούς 
της ιχθυοκαλλιέργειας. Πολλές παράµετροι µπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα των αβγών, 
όπως η διαχείριση των γεννητόρων, οι φυσικοχηµικές συνθήκες και οι γενετικές επιρροές. Από 
γενετική άποψη, ελάχιστες µόνον πληροφορίες για τα εκτρεφόµενα ψάρια είναι διαθέσιµες 
σχετικά µε τη γονιδιακή ρύθµιση που συνδέεται µε την ποιότητα των αβγών. Μετά τη 
γονιµοποίηση, η εµβρυϊκή ανάπτυξη ελέγχεται πρωταρχικά από µητρικώς παρεχόµενα 
mRNAs και αργότερα από το ζυγωτικό γονιδίωµα. Τα µητρικά mRNAs διαδραµατίζουν 
σηµαντικό ρόλο στις πρώιµες διαδικασίες, καθοριστικής σηµασίας για τη διαµόρφωση του 
αναπτυσσόµενου εµβρύου. Στην παρούσα εργασία διερευνήσαµε τα πρότυπα έκφρασης νέων 
πιθανολογούµενων µητρικών γονιδίων µε ποσοτική PCR σε 7 αναπτυξιακά στάδια της 
τσιπούρας, Sparus aurata L., από το στάδιο 2,4 κυττάρων µέχρι το τέλος της γαστριδίωσης. 
Συνολικά 16 γονίδια (GAPDH 1 και 2, Cathepsin D, L, S και Z, ERK1, JNK1, p38α και p38δ, 
PPARα, β και γ, Tubulin β, Ferritin M, CyclinA2) επιλέχτηκαν βάσει της πιθανής εµπλοκής 
τους στην ποιότητα αβγών και ρύθµιση της πρώιµης ανάπτυξης. Η αναγνώριση των πιθανών 
τµηµατικών ακολουθιών για 9 από τα προαναφερόµενα γονίδια (τα οποία για πρώτη φορά 
περιγράφονται στην τσιπούρα), πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ενός ευρέως φάσµατος 
εργαλείων βιοπληροφορικής. Στη συνέχεια, σχεδιάστηκαν εκκινητές για κάθε αλληλουχία και 
ελέγχτηκε η ύπαρξη έκφρασης και διµερών µε κλασσική PCR στα πρώιµα αναπτυξιακά 
στάδια. Κατόπιν, µετρήθηκε η αφθονία του mRNA µε ποσοτική PCR (qPCR) σε 8 δείγµατα 
για καθένα από τα 7 αρχικά αναπτυξιακά στάδια της τσιπούρας, ενώ ως γονίδια αναφοράς 
χρησιµοποιήθηκαν οι L13α και S18 ριβοσωµικές πρωτεΐνες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα 
γονίδια GAPDH2, Cathepsin S, PPARα και γ δεν εκφράστηκαν στην πρώιµη ανάπτυξη της 
τσιπούρας, ενώ η ανάλυση των υπόλοιπων 12 γονιδίων έδειξε σηµαντική και απότοµη 
καταστολή/απενεργοποίηση µετά το στάδιο του µοριδίου. Αυτό το πρότυπο έκφρασης έχει 
περιγραφεί ως χαρακτηριστικό για τα µητρικά γονίδια. Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν 
χωρική και χρονική διαφοροποίηση στη γονιδιακή έκφραση, γεγονός που µπορεί να 
επιβεβαιώσει τον πιθανό ρόλο αυτών των γονιδίων ως µητρικών γονιδίων και την πιθανή 
εµπλοκή των επιλεγµένων γονιδίων στην πρώιµη ανάπτυξη των ψαριών και ειδικότερα της 
τσιπούρας. 
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IDENTIFICATION OF PARTIAL SEQUENCE OF NEW GENES & ANALYSIS OF 
THEIR mRNA ABUNDANCE BY QPCR IN EARLY DEVELOPMENTAL STAGES 
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Fish populations are dependent on the production of good egg quality. In commercial fish 
farming variable egg quality is a common issue. Good quality eggs usually exhibit high 
survival rates, while poor quality egg leads to major problems during the early production 
stages. Consequently, the assessment of egg quality is necessary to determine the offspring 
quality, which is crucial for aquaculture. Many parameters can affect egg quality, such as 
broodstock management, physicochemical conditions and genetic influences. From the 
genetic point of view, only scarce information is available for farmed fish concerning gene 
regulation linked to egg quality. After fertilization, the embryonic development is initially 
regulated by maternally provided mRNAs and later by the zygotic genome. Maternal mRNAs 
have an important role in initiating processes crucial to patterning the developing fish 
embryo. In the present study, we investigated the expression patterns of new putative 
maternal genes with quantitative PCR in 7 early developmental stages of gilthead sea bream, 
Sparus aurata L., from 2,4 cells stage until late gastrulation. Totally, 16 genes (GAPDH 1 
and 2, Cathepsin D, L, S and Z, ERK1, JNK1, p38α and p38δ, PPARα, β and γ, Tubulin β, 
Ferritin M, CyclinA2) were chosen based on their putative involvement in egg quality and 
regulation of early development. Identification of putative partial sequences for 9 of the 
above mentioned genes (described for the first time in gilthead sea bream) was performed 
using a broad range of bioinformatics tools. Subsequently, primers were designed for each 
sequence and tested for existing expression and primer-dimers by standard PCR in early 
developmental stages of gilthead sea bream. Thereafter, mRNA abundance was measured 
using quantitative PCR (qPCR) in 8 biological replicates for each of the 7 early 
developmental stages of gilthead sea bream, while as reference genes used were L13α and 
S18 ribosomal proteins. The results indicated that GAPDH2, Cathepsin S, PPARα and γ 
genes were not expressed in early development of gilthead sea bream. On the other hand, the 
analysis of the remaining 12 genes showed significant and abrupt down regulation after 
morula stage. This expression pattern has been described as typical for maternal genes. The 
above results show spatial and temporal expression dynamics, which may confirm the 
possible role of these genes as maternal genes and may offer knowledge regarding the 
putative involvement of selected genes in early development of fish and in gilthead sea bream 
particularly.  
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΥ 
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΑΥΡΕΣ 
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Η διαδικασία της µικτής λεµφοκυτταρικής απόκρισης (mixed lymphocyte reaction, MLR) 
αποτελεί αναµφισβήτητα την αποτελεσµατικότερη µέθοδο για τον έλεγχο της κυτταρικής 
ανοσολογικής απάντησης των οργανισµών. Η MLR διακρίνεται σε α) µονόδροµη, όπου τα 
ενεργά Τ-κύτταρα ενός ατόµου αντιδρούν µε τα αδρανή Τ-κύτταρα ενός άλλου και β) 
αµφίδροµη όπου τα Τ-κύτταρα και των δυο ατόµων αντιδρούν εξίσου µεταξύ τους. Στις 
µέρες µας, που το ενδιαφέρον στρέφεται σε µελέτες διατήρησης σε άγρια ζώα, η ανάπτυξη 
και η βελτίωση των φυσιολογικών και ανοσολογικών τεχνικών αποτελεί µονόδροµο. Στα 
πλαίσια της µελέτης αυτής, έγινε έλεγχος της µεθοδολογικής προσέγγισης για την εκτίµηση 
της Τ-κυτταρικής απόκρισης σε τρεις πληθυσµούς σαυρών του είδους Podarcis gaigeae 
(ενδηµικό είδος στο αρχιπέλαγος της Σκύρου). Πραγµατοποιήθηκε σύγκριση των µεθόδων 
της αµφίδροµης και µονόδροµης MLR µε έλεγχο της ακρίβειας των αποτελεσµάτων καθώς 
και προσδιορισµός των κατάλληλων συνθηκών επώασης (συγκέντρωση µιτοµυκίνης-c για 
την αδρανοποίηση των λεµφοκυττάρων και ο βέλτιστος αριθµός κυττάρων για την 
αντίδραση). Επιπλέον, ελέγξαµε πως το πάγωµα των λεµφοκυττάρων, µε σκοπό τη 
δηµιουργία τράπεζας λεµφοκυττάρων, επιδρά στη λειτουργικότητα και βιωσιµότητά τους. 
Τα αποτελέσµατα αναµένεται να καταστούν ιδιαίτερα χρήσιµα για οικοανοσολογικές 
µελέτες.   
 
Μέρος αυτής της έρευνας  χρηµατοδοτήθηκε από τον ΕΛΚΕ  (ΕΚΠΑ) 
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The technique of mixed leukocyte reaction (MLR) is undoubtedly the most effective 
method for controlling the cellular immunological response of various organisms. There are 
two types of MLR: a) one way MLR, where an individual’s active T-cells react with the 
inactive T-cells of another individual and b) two-way MLR where T-cells of both 
individuals react against each other. Nowadays, that the interest is focused on 
conservational studies of wild animals, the development and improvement of physiological 
and immunological techniques is more than necessary. Within the limits of this study, we 
tested the methodological approach of the T-cell response of three populations of lizards 
belonging to the species Podarcis gaigeae (endemic species of Skyros Archipelagos). We 
compared one-way with two-way MLR by testing the accuracy of the results. Furthermore 
we defined the optimal conditions for cell harvesting used in this technique (the optimal 
concentration of mitomycin-c for the inactivation of lymphocytes as well as the optimum 
number of cells for the reaction). In addition, we tested whether the freezing of 
lymphocytes, for storage purposes, has any impact on their function and viability. We 
expect that our results will be quite useful for future eco-immunological studies.  
Part of this research was funded by ELKE (NKUA) 
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Ο δάκος της ελιάς, Bactrocera oleae, είναι ο σηµαντικότερος εχθρός στην 
ελαιοκαλλιέργεια. Η οικονοµική σπουδαιότητα της ελιάς καθιστά το έντοµο αυτό ως στόχο 
καταπολέµησης µε εναλλακτικές µεθόδους ελέγχου, µεταξύ των οποίων και η Τεχνική 
Στείρου Εντόµου (Sterile Insect Technique). Ωστόσο, η ανάπτυξη αποτελεσµατικών 
πρωτοκόλλων της SIT προϋποθέτει την κατανόηση του είδους-στόχου σε επίπεδο 
γενετικής, µοριακής και πληθυσµών. Για το σκοπό αυτό, προχωρήσαµε στην ανάλυση του 
συνόλου των πρωτεϊνών του εντόµου ώστε να εντοπιστούν µονοπάτια που εµπλέκονται 
είτε σε συστήµατα φυλοδιαχωρισµού ή σε µηχανισµούς ανθεκτικότητας σε εντοµοκτόνα. 
Μέχρι τώρα, όλες οι προσπάθειες για τον εντοπισµό γενετικών τόπων που συµµετέχουν σε 
διάφορες λειτουργίες του B. oleae βασίστηκαν στην οµολογία µε άλλα δίπτερα. Η 
πρωτεοµική ανάλυση σκοπεύει να εξετάσει τη διαφορική έκφραση των πρωτεϊνών σε 
επιλεγµένες συνθήκες και να προσδιορίσει µηχανισµούς που δρουν σε µετα-µεταγραφικό 
και µετα-µεταφραστικό επίπεδο. Σε µια πρώτη προσπάθεια να µελετήσουµε τη διαφορική 
έκφραση του πρωτεόµατος στα δύο φύλα αλλά και σε έντοµα µε διαφορετικά επίπεδα 
ανθεκτικότητας σε εντοµοκτόνα, συλλέχτηκαν κεφάλια από τους δάκους και οι πρωτεΐνες 
διαχωρίστηκαν µε 2D-PAGE. Οι κουκίδες που αντιστοιχούν σε πρωτεΐνες διαφορικά 
εκφρασµένες τόσο σε αρσενικά και θηλυκά έντοµα, όσο και σε ανθεκτικά και ευαίσθητα 
άτοµα αποκόπηκαν από το πήκτωµα, έγινε πέψη αυτών µε τρυψίνη και ακολούθησε 
επεξεργασία σε φασµατογράφο µάζας. 
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The olive fruit fly, Bactrocera oleae, is the most important enemy of the olive. Its 
economic importance makes this insect a target of alternative control methods, among 
which is the Sterile Insect Technique. Development of effective SIT protocols, however, 
presupposes an understanding of the species at the genetic, molecular and population level. 
Towards this purpose, we departed in the analysis of the proteome of the insect, in an effort 
to indentify pathways involved either in sex determination cascades or in insecticide 
resistance. Till now, all efforts to identify genetic loci involved in different functions in B. 
oleae were based on homology comparisons with other diptera. The proteomic analysis 
intends to investigate the differential expression of the proteome at selected conditions and 
identify mechanisms acting at the post-transcriptional or post-translational level. In a first 
attempt to study the differential expression of the proteome in the different sexes and in 
insects of different levels of insecticide resistance, head extracts were collected from flies 
and proteins were separated with 2D-PAGE. Spots corresponding to differentially 
expressed proteins from both male and female insects or between resistant and susceptible 
individuals were excised from the gel, digested with trypsin and followed by peptide 
fingerprinting with mass spectrometry. 

 

235

Proccedings of the 34th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences 
Trikala May 17-19 2012 



Η ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ S3/K ΣΕ 
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ Populus alba ΑΥΞΑΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΝ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Cr(VI) ΣΕ Cr(III)  
 

Σάκουλα Δ., Τίκα Ε., Παντζαρτζή Χ., Σκούρας Ζ. και Γιάγκου Μ. 
Τοµέας Γενετικής, Ανάπτυξης & Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ 

 
Το βακτηριακό στέλεχος S3/K αποµονώθηκε από την ενεργό ιλύ µονάδας επεξεργασίας 
αστικών λυµάτων και έχει την ικανότητα να αναπτύσσεται σε υψηλές συγκεντρώσεις 
εξασθενούς χρωµίου Cr(VI). Η ικανότητα αυτή του µικροοργανισµού οφείλεται τόσο σε 
µηχανισµούς ανθεκτικότητας στο Cr(VI) όσο και σε µηχανισµούς αποτοξικοποίησής του. 
Το βακτηριακό στέλεχος S3/K διαθέτει συνολικά πέντε διαφορετικούς µηχανισµούς 
ανθεκτικότητας-αποτοξικοποίησης ενάντια στο Cr(VI). Οι µηχανισµοί αυτοί 
περιλαµβάνουν: (α) το ισχυρό κυτταρικό τοίχωµα που παρεµποδίζει την είσοδο των ιόντων 
του µετάλλου στα βακτηριακά κύτταρα, (β) την ύπαρξη αντλιών για την έξοδο των ιόντων 
του µετάλλου εκτός των βακτηριακών κυττάρων, (γ) την ενζυµική αναγωγή του Cr(VI) σε 
Cr(III) τόσο ενδοκυτταρικά όσο και στην κυτταρική µεµβράνη, (δ) µηχανισµούς 
οµοιόστασης στο σίδηρο ή ενάντια στο οξειδωτικό stress και (ε) µηχανισµούς 
επιδιόρθωσης βλαβών του DNA, οι οποίες προκαλούνται από την έκθεση σε υψηλές 
συγκεντρώσεις Cr(VI). Η ανάπτυξη του βακτηριακού στελέχους S3/K παρουσιάζεται 
ταχύτερη και µεγαλύτερη παρουσία συγκεντρώσεων 7,8-125 mg/l Cr(VI), ενώ παρουσία 
υψηλότερων συγκεντρώσεων Cr(VI) εµφανίζεται τοξικότητα. Επιχειρήθηκε η αύξηση της 
συγκέντρωσης ανοχής του βακηριακού στελέχους µε την προσκόλληση του S3/K σε 
στήλες από διάφορα υποστρώµατα, από τα οποία αποτελεσµατικότερη όλων αποδείχθηκε η 
στήλη µε το πριονίδι ξύλου από Populus alba. Η ανάπτυξη του βακτηριακού στελέχους 
S3/K στο υπόστρωµα αυτό έδειξε σταδιακή προσαρµογή και αύξηση των επιπέδων ανοχής, 
αφού ο µικροοργανισµός κατόρθωσε να ανέχεται συγκεντρώσεις Cr(VI) ίσες µε 500 mg/l, 
ενώ ταυτόχρονα προκαλούσε ολική αναγωγή του Cr(VI) σε διάστηµα 75 ωρών. Ωστόσο, 
περαιτέρω διερεύνηση απέδειξε ότι, η αυξηµένη αυτή ικανότητα του µικροοργανισµού για 
αναγωγή δεν φαίνεται να οφείλεται στην κυτταρίνη. Παρόλα αυτά, ο µικροοργανισµός, ο 
οποίος προσαρµόστηκε στην στήλη µε το πριονίδι ξύλου Populus alba φαίνεται πως 
παρουσιάζει αύξηση της ελάχιστης συγκέντρωσης ανάπτυξης του (MIC: Minimum 
Inhibitory Concentration) από τα 125 mg/l στα 375 mg/l Cr(VI). Συµπερασµατικά, κρίνεται 
απαραίτητη η περαιτέρω διερεύνηση του µικροοργανισµού καθώς παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον ως πιθανό µέσο για τη διαχείριση και βιοαπορρύπανση λυµάτων επιβαρηµένων 
µε Cr(VI).            
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IMMOBILIZATION OF S3/K BACTERIAL STRAIN ON Populus alba SAWDUST 
INCREASED REDUCTION OF Cr(VI) TO Cr(III)  

 
Sakoula D., Tika E., Pantzartzi C., Skouras Z. and Yiangou M. 

Dept. of Genetics, Dev. & Molecular Biology, School of Biology, AUTH 
 

The bacterial strain S3/K, isolated from activated sludge wastewater treatment plant has the 
capacity to grow at high concentrations of hexavalent chromium Cr(VI). This ability is due 
to both mechanisms of resistance to Cr(VI) and detoxification. The S3/K strain exhibits five 
different detoxification-resistance mechanisms to Cr(VI). These mechanisms involve: a) the 
compose of a strong cell wall, which intercepts metal ions from entering the bacterial cell, 
b) the existence of chemiosmotic pumps that efflux chromate from the cytoplasm, c) 
enzymatic reduction of Cr(VI) to Cr(III) associated with the cell membrane or with soluble 
fraction, d) mechanisms for iron homeostasis and against oxidative stress and e) 
mechanisms against DNA damage, caused by high concentrations of Cr(VI) compounds. 
We investigated the capacity of the bacterial strain S3/K to grow in liquid medium in the 
presence of different concentrations of Cr(VI). In particullar, it was observed that its growth 
occurs faster and greater in the presence of concentrations 7,8-125 mg/l Cr(VI), while 
higher concentrations seem to have toxic effects. Additionally, we attempted to increase 
S3/K’s tolerance levels by immobilizing the bacterial strain in columns with different 
substrates. Columns with Populus alba sawdust were the most efficient of all. S3/K’s 
growth in this particular substrate exhibited gradual adjustment in higher concentrations of 
Cr(VI), as the microorganism was able to tolerate up to 500 mg/l Cr(VI), with simultaneous 
reduction of Cr(VI) to Cr(III) within 75 hours. However, additional studies certified that the 
induced capability of Cr(VI) reduction by the adjusted S3/K bacterial strain was not due to 
the presence of cellulose in the medium. Nonetheless, the adjusted microorganism 
displayed increased minimum inhibitory concentration (MIC), 375 mg/l, compared to 
unadjusted bacterial cells. In conclusion, further experimentation is required and it is of 
particular interest to investigate its potential use for managing and bioremediation of 
wastewater contaminated with Cr(VI).      
 
 

 

 
 
 

237

Proccedings of the 34th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences 
Trikala May 17-19 2012 



 

 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 
ΟΣΤΕΟΒΛΑΣΤΩΝ-ΟΣΤΕΟΚΛΑΣΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ  ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΝΕΚΡΩΣΗ 

(AVN) 
 

1,2Σ. Σαµαρά, 2Ζ. Νταϊλιάνα, 1,2Χ. Χασανίδης, 3Θ. Κοροµηλά, 3Π. Κόλλια, 2,4Κ.Ν. Μαλίζος 
 
1
Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής και Κυτταρογενετικής, Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 

2
Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Λάρισα, 

3
Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου, Σχολή Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα,  

4
 Ι νστιτούτο Βιοϊατρικής Ερευνας και Τεχνολογίας, Λάρισα. 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η άσηπτη νέκρωση (ΑΝ) είναι διαταραχή που οδηγεί σε καταστροφή της 
µηριαίας κεφαλής (ΜΚ). Η ισορροπία µεταξύ οστεοβλαστών-οστεοκλαστών είναι πολύ 
σηµαντική για την οστική µάζα και ορισµένα από τα µόρια που εµπλέκονται στην 
ανάπτυξη και διαφοροποίηση αυτών των κυττάρων είναι οι BMPs και η οµάδα των OPG-
RANK-RANKL. Στην εργασία αυτή µελετήθηκε η έκφραση των BMP-2, BMP-4, BMP-6, 
BMP-7, OPG, RANKL και RANKL σε γονιδιακό και πρωτεϊνικό επίπεδο, στη 
φυσιολογική και νεκρωτική περιοχή των ΜΚ ασθενών µε AΝ. 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ: Η έκφραση των παραπάνω γονιδίων µελετήθηκε µε ποσοτική RT-
PCR σε φυσιολογική και νεκρωτική περιοχή 42 ΜΚ. Τα επίπεδα των αντίστοιχων 
πρωτεϊνών µελετήθηκαν µε τη Western Blot ανάλυση. Η στατιστική ανάλυση έγινε µε t-
test (p<0.05). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα επίπεδα mRNA µεταγράφων των BMP-2 και BMP-6 γονιδίων 
ήταν υψηλότερα στη φυσιολογική περιοχή σε σχέση µε τη νεκρωτική (BMP-2 και BMP-6, 
φυσιολογική vs νεκρωτική: 16,8vs6,8 και 1,75vs1,64, αντίστοιχα) σε αντίθεση µε την 
BMP-4 που ήταν υψηλότερη στη νεκρωτική περιοχή. Τα επίπεδα µεταγράφων OPG, 
RANKL και RANK ήταν υψηλότερα στη νεκρωτική περιοχή (φυσιολογική vs 
νεκρωτική,OPG:3,53vs4,45, RANK:0,83vs0,97, RANKL:0,27vs0,77). Στο πρωτεϊνικό 
επίπεδο, η BMP-2 ήταν υψηλότερη στη φυσιολογική περιοχή, ενώ οι BMP-4 και BMP-6 
στη νεκρωτική (φυσιολογική vs νεκρωτική:BMP-2:0,67vs0,64, BMP-4:0,51vs0,61, BMP-
6:0,51vs0,56). H έκφραση της BMP-7 τόσο σε γονιδιακό όσο και σε πρωτεϊνικό επίπεδο 
δεν εµφάνισε καµία διαφορά µεταξύ φυσιολογικής και νεκρωτικής περιοχής.  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα διαφορετικά επίπεδα έκφρασης των BMPs και των OPG-
RANK-RANKL γονιδίων µεταξύ φυσιολογικής και νεκρωτικής περιοχής υποδεικνύουν τον 
καθοριστικό ρόλο αλλά και διαφορετικού βαθµού συµµετοχή των µορίων αυτών στην 
ανάπτυξη της ΑΝ. 
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EXPRESSION OF GENES INVOLVED IN OSTEBLASTS AND OSTEOCLASTS 
BALANCE IN PATIENTS WITH AVASCULAR NECROSIS (AVN) 

 
1,2S. Samara; 2Z. Dailiana; 1,2C. Chassanidis; 3T. Koromila; 3P. Kollia, 2,4K.Ν. Malizos 

 
1Laboratory of Medical Genetics and Cytogenetics, University of Thessalia, Larissa 

2Department of Orthopaedic Surgery, University of Thessalia, Larissa, 
3Institute of Biomedical Research and Technology, Larissa 

4Laboratory of Human Genetics, School of Biology, University of Athens, Athens 
 
 

INTRODUCTION: Avascular necrosis (AVN) is a disorder leading to femoral head (FH) 
destruction. Osteoblasts and osteoclasts balance is very important for the maintenance of 
bone mass. A part of molecules involved in the development and differentiation of these 
cells are BMPs and the group of OPG-RANK-RANKL. In this study the expression of 
BMP-2, BMP-4, BMP-6, BMP-7, OPG, RANKL και RANKL genes was analyzed between 
the normal and the necrotic area of the FH of patients with AVN. 
MATERIAL-METHODS: Quantitative RT-PCR for the mentioned genes was performed 
in the normal and necrotic site of 42 FHs with AVN. Protein levels were estimated by 
Western Blot analysis. Statistical analysis was performed using the t-test (p<0.05). 
RESULTS: mRNA levels of BMP-2 and BMP-6 were higher in the normal area than the 
necrotic (BMP-2 and BMP-6, normal vs necrotic: 16.8vs6.8 and 1.75vs1.64, respectively), 
while BMP-4 was higher in the necrotic area. OPG, RANKL and RANK mRNA levels 
were higher in the necrotic area (normal vs necrotic, OPG:3.53vs4.45, RANK:0.83vs0.97, 
RANKL:0.27vs0.77). In the protein level, BMP-2 was higher in the normal, while BMP-4 
and BMP-6 in the necrotic area (normal vs necrotic:BMP-2:0.67vs0.64, BMP-4:0.51vs0.61, 
BMP-6:0.51vs0.56). However, no divergence for BMP-7 mRNA and protein levels were 
observed between the normal and the necrotic area.  
CONCLUSIONS: Differential expression levels of BMPs and OPG-RANK-RANKL 
genes between the normal and the necrotic area of FHs from patients with AVN, suggest 
the important and different role these molecules have in AVN progression. 
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ELISA ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΑΝΟΣΟΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΔΕΚΑΠΕΠΤΙΔΙΟΥ ΠΡΟΘΥΜΟΣΙΝΗ α(100-109) ΣΕ ΟΡΟ 

ΠΟΝΤΙΚΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 
 

Π.Σαµαρά1, Κ.Ιωάννου1, M.Neagu2, D.Radu3, H.Kalbacher4, W.Voelter4, Ο.Τσιτσιλώνη1 
1Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,  

2 «Victor Babes» και 3«Cantacuzino» Institutes, Bucharest, Romania 
4Interfakultäres Institut für Biochemie, Universität Tübingen, Germany 

 
Είναι γνωστό ότι κατά την απόπτωση, η προθυµοσίνη α (προΤα) συσσωρεύεται στο 
κυτταρόπλασµα, όπου υπόκειται σε πέψη από τις ενεργοποιηµένες κασπάσες 3 και 7, 
παράγοντας το δεκαπεπτίδιο προΤα(100-109). Προκαταρκτικά αποτελέσµατα του 
εργαστηρίου µας έδειξαν ότι το προΤα(100-109) εξωκυτταρώνεται, µε άγνωστο προς το 
παρόν µηχανισµό, στο υπερκείµενο καλλιέργειας αποπτωτικών κυττάρων και πιθανά µε 
αυτόν τον τρόπο δρα ανοσορυθµιστικά, επάγοντας ανοσοαπαντήσεις. Σκοπός µας ήταν, 
χρησιµοποιώντας υψηλής συγγένειας πολυκλωνικά αντισώµατα, να αναπτύξουµε σύστηµα 
ανταγωνιστικής ELISA ειδικής για το προΤα(100-109) και αρκετά ευαίσθητης ώστε να 
ανιχνεύει χαµηλές συγκεντρώσεις του δεκαπεπτιδίου σε ορό/πλάσµα. Στο πρωτόκολλο της 
ELISA που αναπτύχθηκε, µικροπλάκα επιστρώθηκε µε πρωτεΐνη Α, η οποία προέρχεται 
από το βακτήριο Staphylococcus aureus και έχει την ιδιότητα να προσδένει την Fc περιοχή 
των ανοσοσφαιρινών (IgG). Παράλληλα, οι ειδικές για το πεπτίδιο IgG επωάστηκαν µε 
βιοτυνιλιωµένο προΤα(100-109) και ελεύθερο προΤα(100-109) προς ανταγωνισµό. Το 
µίγµα µοιράστηκε στην ήδη επιστρωµένη πλάκα, προστέθηκε συζευγµένη µε υπεροξειδάση 
στρεπταβιδίνη (βακτηριακή πρωτεΐνη που αναγνωρίζει και δεσµεύει τη βιοτίνη) και στη 
συνέχεια, διάλυµα ενζυµικού υποστρώµατος ABTS. Η οπτική απορρόφηση µετρήθηκε σε 
ELISA reader στα 405 nm. Η ευαισθησία της αναπτυχθείσας ELISA ήταν από 10 µg/ml 
έως 0,1 ng/ml προΤα(100-109). Επίσης, η δοκιµασία δε βρέθηκε να παρουσιάζει χιαστά 
διασταυρούµενη αντίδραση µε άλλα πεπτίδια της οικογένειας των θυµοσινών, ενώ 
αναγνωρίζει εξίσου καλά την ακέραιη προΤα. Με τη µέθοδο αυτή, έγινε δυνατός ο 
προσδιορισµός της συγκέντρωσης του δεκαπεπτιδίου σε ποντίκια δύο διαφορετικών 
φυλών, BALB/c και C57BL/6, τα οποία µολύνθηκαν µε πέντε διαφορετικά είδη βακτηρίων 
(Streptococcus pyogenes, Salmonella typhimurium, Corynebacterium urealyticum, 
Pasteurella multocida και Klebsiella oxytoca). Από τα ποντίκια, αποµονώθηκε ποσότητα 
αίµατος πριν τη µόλυνση, καθώς και σε χρονικά διαστήµατα 2, 24 και 72 ωρών µετά από 
αυτή. Παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς την ποσότητα του πεπτιδίου προΤα(100-109) που 
προσδιορίστηκε στον ορό των ζώων, ανάλογα µε τη φυλή και το είδος του παθογόνου που 
τα µόλυνε. Γενικά, φαίνεται ότι η ποσότητα του δεκαπεπτιδίου που ανιχνεύεται πριν τη 
µόλυνση είναι ελάχιστη έως και µηδενική, ενώ αυξάνεται σταδιακά µε την πάροδο του 
χρόνου και, για τα περισσότερα παθογόνα, κορυφώνεται στις 72 ώρες. Γνωρίζοντας ότι τα 
συγκεκριµένα βακτηριακά στελέχη προκαλούν µαζική απόπτωση µακροφάγων στα ζώα, 
υποθέτουµε ότι µετά τον ενδοκυτταρικό κατακερµατισµό της προΤα, το δεκαπεπτίδιο 
εξωκυτταρώνεται στον ορό και θα µπορούσε να λειτουργεί ως σήµα κινδύνου. 
Χρηµατοδότηση: NATO SfP 982838, IKYDA 2010/165, FP7 REGPOT-CT-2011-284460, INsPiRE 
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ELISA DEVELOPMENT FOR THE QUANTITIVE DETERMINATION OF THE 
IMMUNOREACTIVE DECAPEPTIDE PROTHYMOSIN α(100-109) IN SERA OF 

MICE INFECTED WITH PATHOGENIC BACTERIA 
 

P.Samara1, K.Ioannou1, M.Neagu2, D.Radu3, H.Kalbacher4, W.Voelter4, O.Tsitsilonis1 
1 Department of Animal & Human Physiology, Faculty of Biology, University of Athens  

2 «Victor Babes» and 3«Cantacuzino» Institutes, Bucharest, Romania 
4Interfakultäres Institut für Biochemie, Universität Tübingen, Germany 

 
It is known that during apoptosis, prothymosin α (proTα) accumulates in the cytoplasm, 
where it is cleaved by activated caspases 3 and 7, producing the decapeptide proTα(100-
109). Preliminary data from our laboratory showed that proTα(100-109) is excreted from 
the cells, through a presently unknown mechanism, in the supernatant of apoptotic cell 
cultures and thus, it possibly acts as an immunomodulator, inducing immune responses. 
Using high affinity purified polyclonal antibodies, our aim was to develop a competitive 
ELISA system specific for proTα(100-109) and sensitive enough to detect low 
concentrations of the decapeptide in serum/plasma. In the developed ELISA protocol, 
microplates were coated with protein A, which derives from the bacterium Staphylococcus 
aureus and binds the Fc region of immunoglobulins (IgG). In parallel, the specific for the 
peptide IgG were incubated with biotinylated proTα(100-109) and free proTα(100-109) for 
competition. The mixture was distributed to the pre-coated plates; peroxidise-conjugated 
streptavidin (bacterial protein that recognizes and binds biotin) was then added; finally, 
ABTS was added as enzymatic substrate solution. The optical density was measured in an 
ELISA reader at 405 nm. The sensitivity of the ELISA ranged from 10 µg/ml to 0,1 ng/ml 
proTα(100-109). Furthermore, the assay did not show any cross-reactivity with other 
thymic peptides, while it recognizes equally well intact proTα. Using this ELISA, we were 
able to determine the concentration of the decapeptide in mice of two different strains, 
BALB/c και C57BL/6, which were infected with 5 different bacterial strains (Pasteurella 
multocida, Salmonella typhimurium, Streptococcus pyogenes, Corynebacterium 
urealyticum and Klebsiella oxytoca). Blood was collected from the mice before infection 
and at 2, 24 and 72 hours post-infection. Depending on the mouse strain and the type of 
bacteria that infected them, differences in proTα(100-109) peptide’s concentration as 
determined in murine sera, were observed. In general, the amount of the decapeptide before 
infection was marginal to undetectable, while proTα(100-109) gradually increased over 
time and for most pathogens peaked at 72 hours. These bacterial strains are known to cause 
massive apoptosis of the animals’ macrophages and, therefore, we assume that following 
proTα’s intracellular fragmentation, the decapeptide is excreted in the serum where it could 
act as a danger signal. 
 
Funding: NATO SfP 982838, IKYDA 2010/165, FP7 REGPOT-CT-2011-284460, INsPiRE 
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TΟ ZEBRAFISH (Danio rerio) ΩΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Σαράντης Π., Αναγιάννη Σ., Κέφαλος Π., Δ. Μπέης. 

Τµήµα Αναπτυξιακής Βιολογίας, Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών,  
4 Σωρανού Εφεσίου, 11527, Aθήνα 

 
Κατά την τελευταία δεκαετία, το zebrafish έχει επεισέλθει στον τοµέα της έρευνας των 
καρδιαγγειακών παθήσεων, ως ένας πρότυπος οργανισµός µελέτης. Αυτό οφείλεται τόσο 
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (χαµηλό κόστος διατήρησης, µεγάλος αριθµός 
απογόνων, διαφανές εµβρυϊκό στάδιο, ταχεία ανάπτυξη και οργανογένεση, κλπ.) που το 
καθιστούν ιδανικό πειραµατόζωο, όσο και σε µια σειρά µελετών µε τη χρήση της 
γενετικής. Αυτές οδήγησαν στην αναγνώριση µεταλλαγµένων σειρών zebrafish µε 
καρδιαγγειακές ανωµαλίες και την αποσιώπηση κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του 
zebrafish των ορθόλογων γονιδίων τα οποία είναι υποψήφια για νόσους του 
καρδιαγγειακού συστήµατος στον άνθρωπο.  
Συγκεκριµένα, όσον αφορά στην καρδιά, µελετούµε: 
1) την αριστερή-δεξιά ασυµµετρία υπό το πρίσµα του γονιδίου southpaw και δύο 
αλληλοµόρφων του στις οποίες οι δύο θάλαµοι της καρδιάς έχουν τυχαία γεωµετρική 
κατανοµή ως προς την µέση γραµµή,  
2) δύο µεταλλαγµένες σειρές οι οποίες δεν εκφράζουν το γονίδιο myh6 (κωδικοποιεί την 
βαριά αλυσίδα της µυοσίνης του κόλπου της καρδιάς) και προκαλούν κολπική ατροφία και 
κοιλιακή υπερτροφία σε ενήλικα άτοµα zebrafish, τα οποία όµως επιβιώνουν µε τη 
λειτουργία του ενός θαλάµου (της κοιλίας). 
Παράλληλα µελετώνται οι µηχανισµοί αγγειογένεσης µε δύο τρόπους: 
Α) αναστολή της µετάφρασης υποψηφίων γονιδίων µε τη χρήση µορφολίνο 
ολιγονουκλεοτιδίων κατά το στάδιο της ανάπτυξης εµβρύων zebrafish σε διαγονιδιακές 
σειρές µε ενδοθηλιακό πρότυπο έκφρασης της πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης, 
Β) φαρµακολογικές µελέτες χρησιµοποιώντας πειραµατικές ουσίες οι οποίες αναστέλουν 
παράγοντες  στο σηµατοδοτικό µονοπάτι της αγγειογένεσης (π.χ τον VEGFR2).  
Για τις παραπάνω µελέτες, είτε τα πειράµατα βρίσκονται υπό διεξαγωγή είτε τα 
αποτέλεσµατα τους είναι υπό επεξεργασία. 
 
Η έρευνα αυτή χρηµατοδοτείται από HFSPO, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, Γενική Γραµµατεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας. 
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ZEBRAFISH (Danio rerio) AS A MODEL ORGANISM FOR THE STUDY OF THE 
CARDIOVASCULAR SYSTEM  

 
Sarantis P., Anagianni S., Kefalos P., D. Beis  

Department of Developmental Biology, Biomedical Research Foundation Academy of Athens,  
4 Soranou Ephessiou, 115 27 Athens 

 

 

During the last decade, the zebrafish (Danio rerio) has been widely used as a model 
organism in the field of cardiovascular research. This is due to its distinct, particular 
characteristics (low maintenance costs, large number of offspring, transparency in the 
embryo stage, rapid development and organogenesis etc.) that make it an ideal labοratory 
animal. Large-scale forward genetic screens have led to the identification of zebrafish 
mutants with cardiovascular abnormalities and reverse genetics using knock down of the 
zebrafish orthologues of Human Disease candidate genes. 
As far as the heart is concerned, we study: 
1) the left-right asymmetry using two mutant alleles of the southpaw gene where the 
looping and positioning of the two heart chambers is randomized during development, 
2) mutant lines that do not express the myh6 gene, which is responsible for encoding the 
atrium myosin heavy chain. In these lines, homozygous adult mutants have been raised with 
only one functional chamber, the ventricle and while the atrium degenerates, the ventricle 
becomes hypertrophic. 
In the context of angiogenesis we study: 
Α) knock-down of candidate genes using morpholino oligonucleotides during embryo 
development and endothelial specific transgenic GFP lines, 
Β) pharmacological screens using compounds that interfere with angiogenesis signaling 
pathways (such as VEGFR2). 
Experiments for these studies are in progress and the already obtained results are being 
processed. 
 
Supported by HFSPO, Greek Cardiology Society, Greek Secreteriat of Research and Technology. 
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ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ TLR9 (TOLL-LIKE RECEPTOR 9) ΚΑΙ 
MyD88 (MYELOID DIFFERENTIATION PRIMARY RESPONSE GENE 88) ΣΤΟ 

ΕΙΔΟΣ OVIS ARIES-ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ 
 
Θ. Σαραφίδου1, Γ. Καλοζούµη1, Θ. Γιαννούλης1, Κ. Σταµάτης1, Β. Σπύρου3, Γ. Φθενάκης2, Χ. 

Μπιλλίνης2, Z. Μαµούρης1  
 

1Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας, Τµήµα Βιοχηµείας και 
Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λάρισα 

2Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Λοιµωδών Νοσηµάτων, Τµήµα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας, Καρδίτσα 

3Τµήµα Ζωικής Παραγωγής, ΤΕΙ Λάρισας 
 
 

Οι υποδοχείς TLR παίζουν σηµαντικό ρόλο στη µη ειδική ανοσία. Ειδικότερα, ο υποδοχέας 
TLR9 αναγνωρίζει βακτηριακά και ιικά µοτίβα CpG, υφίσταται πρωτεόλυση και ασκεί τη 
δράση του µέσω της πρωτεΐνης MyD88. Πρόσφατες µελέτες υποδεικνύουν ότι τα γονίδια 
που κωδικοποιούν τους υποδοχείς TLR παρουσιάζουν υψηλό βαθµό πολυµορφισµού και 
ότι συγκεκριµένοι πολυµορφισµοί εµφανίζουν συσχέτιση µε ευπάθεια σε µολύνσεις από 
ορισµένα παθογόνα. Επιπλέον, φαίνεται να υπάρχει διαφορετική ικανότητα αναγνώρισης 
µεταξύ διαφορετικών ειδών ή και ακόµη µεταξύ διαφορετικών φυλών του ίδιου είδους. 
Σε αυτήν τη µελέτη, αναλύθηκε η γενετική ποικιλότητα σε λειτουργικά σηµαντικές 
περιοχές των γονιδίων TLR9 και MyD88 σε 115 πρόβατα από τρεις φυλές: Μπούτσικα και 
Φριζάρτα από την Ελλάδα και Comisana από την Ιταλία. Περίπου το 40% των ατόµων 
ήταν µολυσµένα µε Chamydophila abortus, το οποίο είναι ένας από τους κυριότερους 
αιτιολογικούς παράγοντες που οδηγούν σε αποβολές στα πρόβατα, µε SLRVs (Lenti-virus 
of small ruminants) που προσβάλλει τους πνεύµονες, το κεντρικό νευρικό σύστηµα, τους 
µαστικούς αδένες και τις αρθρώσεις των ζωών ή µε Mycobacterium avium subsp. 
Paratuberculosis. Η διάγνωση πραγµατοποιήθηκε µε ορολογικές ή/και µοριακές τεχνικές. 
Η ανάλυση των γονοτύπων πραγµατοποιήθηκε µε ανάλυση PCR-SSCP και ακόλουθη 
αλληλούχηση αντιπροσωπευτικών δειγµάτων. Συνολικά, για το γονίδιο TLR9 
προσδιορίστηκαν επτά αλληλόµορφα, τα οποία περιλαµβάνουν τρεις µη συνώνυµες 
νουκλεοτιδικές αντικαταστάσεις, που έχουν ως αποτέλεσµα αλλαγές στο φορτίο των 
αµινοξέων. Το γονίδιο MyD88 εµφάνισε χαµηλά επίπεδα πολυµορφισµού καθώς 
προσδιορίστηκαν µόνο δυο αλληλόµορφα. Και για τα δύο γονίδια προσδιορίστηκαν οι 
συχνότητες των αλληλοµόρφων και των γονοτύπων για κάθε φυλή ενώ πραγµατοποιήθηκε 
ανάλυση συσχέτισης συγκεκριµένων πολυµορφισµών µε την ευπάθεια σε µολύνσεις.  
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TOLL-LIKE RECEPTOR 9 (TLR9) AND MYELOID DIFFERENTIATION 
PRIMARY RESPONSE GENE 88 (MyD88) POLYMORPHISM IN OVIS ARIES 

AND ASSOCIATION WITH INFECTIOUS DISEASES 
 

Th. Sarafidou1, G. Kalozoumi1, Th. Giannoulis1, C. Stamatis1, V. Spyrou3, G.C. Fthenakis2, C. 
Billinis2, Z. Mamuris1  

 
1 Laboratory of Genetics, Comparative and Evolutionary Biology, Biochemistry and Biotechnology 

Department, University of Thessaly, Larissa 
2Laboratory of Microbiology and Parasitology, Veterinary Faculty, University of Thessaly, 

Karditsa 
3Department of Animal Production, Technological Educational Institute, Larissa 

 
 
One of the major roles of the innate immunity system is the recognition of the nature of the 
antigen. This ability is accomplished by specific receptors, as Toll-like receptors (TLRs). 
TLR9 recognizes bacterial and viral CpG motifs, is subjected to proteolysis and signals 
through the adaptor protein MyD88. Recent studies show the presence of a high degree of 
polymorphism within the TLR genes and the linkage between specific substitutions and 
susceptibility to various infections. Moreover, different recognition ability seems to be 
utilized by different species and possibly breeds. 
 
In this study, genetic variation in key regions of Ovis aries TLR9 and MyD88 genes has 
been analyzed in 115 individuals derived from three breeds: Boutsika and Frizarta from 
Greece and Comisana from Italy. Approximately, 40% of the animals were infected with 
Chamydophila abortus, one of the most common aetiological agents causing abortion in 
sheep, SRLVs (Lenti-virus of small ruminants) which affects the lungs, the central nervous 
system, the mammary glands and the joints of the animals or Mycobacterium avium subsp. 
Paratuberculosis. Diagnosis has been performed by serological or molecular techniques. 
The genotype analysis has been performed by PCR-SSCP and sequencing of representative 
samples. Seven alleles, containing three non-synonymous nucleotide substitutions which 
result in changes in amino acid polarity, were identified for TLR9 while much lower 
polymorphism, i.e. only two alleles, has been detected for MyD88. Allele and genotype 
frequencies in different breeds have been determined while an attempt is made in order to 
define the association of specific substitutions with the susceptibility to infection.  
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ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΥΟ ΕΙΔΩΝ MELOLONTHINAE ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΔΟΜΗΣ 

   
Σαρρή Κωνσταντίνα, Γιαννούλης Θεµιστοκλής, Σταµάτης Κωνσταντίνος, Σαραφίδου 

Θεολογία, Dutrillaux Anne-Marie, Dutrillaux Bernard, Μαµούρης Ζήσης 
Τµήµα Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πλούτωνος 26 και Αιόλου, 41221 

Λάρισα, e-mail: sarri_kon@hotmail.com 
 

          Τα είδη του γένους Melolontha,  και πιο συγκεκριµένα τα M. melolontha και Μ. 
Hippocastani είναι δυο συµπατρικά είδη, µε αξιοσηµείωτο πολυµορφισµό στα 
µορφολογικά τους χαρακτηριστικά. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει το διαχωρισµό των ειδών 
και την ταξινόµηση των ατόµων. Παρόλα αυτά, µε τη χρήση τεχνικών µοριακής βιολογίας 
και κυτταρογενετικής ήταν δυνατός ο σαφής διαχωρισµός τους και η κατάταξη των 
δειγµάτων στα είδη. Ένα επιπλέον αξιοσηµείωτο χαρακτηριστικό τους, είναι ότι 
εµφανίζουν ένα τριετή κύκλο ζωής, κατά τον οποίο ζουν και αναπαράγονται τον πρώτο 
χρόνο και οι απόγονοι τους εµφανίζονται µετά από δυο χρόνια. Εποµένως, οι πληθυσµοί 
που εµφανίζονται σε διαδοχικές χρονιές δεν έρχονται σε επαφή µεταξύ τους και συνεπώς 
δεν παράγουν απόγονους µεταξύ τους. Για αυτό τον λόγο οι πληθυσµοί αυτοί  µπορούν να 
θεωρούνται ως χωριστοί αποµονωµένοι πληθυσµοί, µε διαφοροποιηµένα γενετικά 
χαρακτηριστικά. Για τον έλεγχο της υπόθεσης αυτής, συλλέχθηκαν άτοµα από τρεις 
διαδοχικές χρονιές, από το 2009 µέχρι το 2011, και πραγµατοποιήθηκε µελέτη του 
πολυµορφισµού της υποµονάδας Ι της κυτοχρωµικής οξειδάσης, ενός γονίδιου µε ισχυρό 
φυλογενετικό σήµα το οποίο έχει την ικανότητα ταυτοποίησης και  διαχωρισµού 
διαφοροποιηµένων πληθυσµών του ίδιου είδους και παρέχει ταξινοµικές πληροφορίες 
ικανές να κατατάξουν τα άτοµα στα εκάστοτε είδη. Η ανάλυση των δειγµάτων εµφάνισε 
απλότυπους µε µεγάλη συχνότητα, και για τα δυο είδη, που εµφανίζονται και τις τρεις 
χρονιές, καθώς και απλότυπους σπάνιους και µοναδικούς για την κάθε χρονιά που 
µελετήσαµε. Συνεπώς, οι πληθυσµοί αυτοί δε µπορούν να θεωρηθούν ως αποµονωµένοι, 
αλλά µάλλον ως ένας ενιαίος πληθυσµός που εµφανίζει ένα συγκεκριµένο εύρος 
πολυµορφισµού που του επιτρέπει να προσαρµοστεί βέλτιστα στο συγκεκριµένο 
περιβάλλον. 
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SEPARATION OF TWO MELOLONTHINAE SPECIES AND ANALYSIS OF 
THEIR GENETIC STRUCTURE 

 
Sarri Constantina, Giannoulis Themistokles, Stamatis Costas, Sarafidou Theologia, Anne-

Marie Dutrillaux, Bernard Dutrillaux, Mamuris Zissis 
Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly, 26 Ploutonos str, 41221 

Larissa, e-mail: sarri_kon@hotmail.com 
 
        The species of the genus Melolontha and more particularly M. melolontha and M. 
hippocastani are two sympatric species with significant polymorphism at their 
morphological features. This fact complicates the distinction of these species and the 
classification of individuals. However, with the use of molecular and cytogenetic 
techniques the clear separation and classification of the samples became possible. An 
additional significant feature of these species is their three-year cycle of life, in which they 
live and reproduce in the first year and their descendants make their appearance two years 
later. That means that the populations that appear in successive years do not come in 
contact and so there is no reproduction between individuals of different years. For this 
reason, these populations can be considered as isolated populations with differentiated 
genetic characteristics. For the control of this case, individuals of three successive years, 
from 2009 to 2011, were gathered and a study of the gene of subunit I of 
cytochrome oxidase  (COI) polymorphism was performed. COI is a gene with strong 
phylogenetic signal which has the ability to identify and discriminate differentiated 
populations of the same species and provides taxonomic information capable of classify 
individuals at each species. The analysis of the samples showed haplotypes with high 
frequency, for both species, which appear in all three years, and also rare and unique 
haplotypes for each year. Therefore, these populations cannot be considered as isolated, but 
rather as a uniform population which shows a particular range of polymorphism, that allows 
it to conform best to a particular environment. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ PCR-DGGE ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ 
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΞΗΡΩΝ ΖΥΜΩΜΕΝΩΝ ΛΟΥΚΑΝΙΚΩΝ 
 

Μαριάνθη Σιδηρά1,2, Γεωργία Σαξάµη1, Αθανάσιος Καραπέτσας1, Μαρία Κανελλάκη2, 
Ιωάννης Κουρκουτάς1, Αλέξιος Γαλάνης1 

 
1. Ερευνητική οµάδα Εφαρµοσµένης Μικροβιολογίας και Μοριακής Βιοτεχνολογίας, Τµήµα 
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, 68100. 
2. Ερευνητική οµάδα Βιοτεχνολογίας Τροφίµων, Τοµέας Αναλυτικής, Περιβαλλοντολογικής και 
Εφαρµοσµένης Χηµείας, Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα, 26500. 

 
H ανάλυση PCR-DGGE αποτελεί µια ισχυρή µοριακή τεχνική µε σηµαντικές εφαρµογές 
στη µικροβιολογία τροφίµων, όπως στον προσδιορισµό και χαρακτηρισµό των 
µικροοργανισµών που αποµονώνονται από τρόφιµα, στην αξιολόγηση της µικροβιακής 
ποικιλότητας στις ζυµώσεις, καθώς και στην ποιοτική αξιολόγηση των τροφίµων. Σε αυτή 
τη µελέτη, η τεχνική PCR-DGGE χρησιµοποιήθηκε για  τον προσδιορισµό του 
µικροβιακού πληθυσµού κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης προβιοτικών ξηρών ζυµωµένων 
λουκάνικων που περιείχαν ακινητοποιηµένα κύτταρα L. casei ATCC 393 σε σιτάρι, 
συγκριτικά µε προϊόντα µε ελεύθερα κύτταρα του ίδιου στελέχους και µε λουκάνικα χωρίς 
αρχική καλλιέργεια. Από δείγµατα που συλλέχθηκαν κατά την 1η και 66η ηµέρα 
ωρίµανσης αποµονώθηκε ολικό µικροβιακό DNA, το οποίο  χρησιµοποιήθηκε στην 
ανάλυση PCR-DGGE. Τα κύρια είδη βακτηρίων που ανιχνεύθηκαν ήταν Lactococcus lactis 
και Leuconostoc mesenteroides, ενώ επίσης εντοπίστηκαν ένα µη χαρακτηρισµένο 
βακτηριακό είδος καθώς και είδη του Streptococcaceae sp. Επιβεβαιώθηκε επίσης η 
παρουσία του L. casei ATCC 393. Όσον αφορά τις ζύµες, το κύριο είδος που ανιχνεύθηκε 
κατά την 66η ηµέρα ήταν το Debaryomyces hansenii. Παρά το γεγονός ότι, η ανάλυση 
PCR-DGGE περιορίζεται κυρίως στον ποιοτικό και όχι στον ποσοτικό προσδιορισµό των 
µικροβιακών ειδών, τα αποτελέσµατα αυτά παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες για τις 
δυναµικές αλλαγές του µικροβιακού πληθυσµού κατά τη διάρκεια της ωρίµανσης των νέων 
προβιοτικών προϊόντων κρέατος. 
 

 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ)- Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην 
κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 
 
O Αθανάσιος Καραπέτσας είναι υπότροφος του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών 
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DENATURING GRADIENT GEL ELECTROPHORESIS ANALYSIS TO 
MINOTOR DYNAMIC CHANGES IN THE MICROBIAL POPULATION DURING 

MATURATION OF PROBIOTIC DRY FERMENTED SAUSAGES 
 

Marianthi Sidira1,2, Georgia Saxami1, Athanasios Karapetsas1, Maria Kanellaki2, Yiannis 
Kourkoutas1, Alex Galanis1 

 
1. Applied Microbiology and Molecular Biotechnology Research Group, Department of Molecular 
Biology & Genetics, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, 68100, Greece. 
2. Food Biotechnology Research Group, Section of Analytical, Environmental and Applied 
Chemistry, Department of Chemistry, University of Patras, GR-26500 Patras, Greece. 

 
Polymerase chain reaction denaturing gradient gel electrophoresis (PCR-DGGE) 
fingerprinting represents a powerful molecular technique with significant applications in 
food microbiology, including the identification and characterization of microorganisms 
isolated from food, the evaluation of microbial diversity during food fermentation, and the 
assessment of food quality. In this study, PCR-DGGE analysis was employed to monitor 
the microbial population during ripening of probiotic dry fermented sausages containing 
Lactobacillus casei ATCC 393 immobilized on wheat in comparison to dry fermented 
sausages containing free L. casei ATCC 393 and no starter culture. Total microbial DNA 
was extracted from samples collected on days 1 and 66 of maturation and subjected to 
PCR-DGGE analysis. Lactococcus lactis and Leuconostoc mesenteroides were the main 
bacterial species established in the meat products, while an uncultured bacterium and 
uncultured Streptococcaceae sp. were identified as well. The presence of L. casei ATCC 
393 was also verified. Concerning yeast ecology, Debaryomyces hansenii was the main 
species detected only on day 66. Although, PCR-DGGE analysis is mainly restricted to 
identify qualitative rather than quantitative differences concerning microbial associations, 
these results provided useful information of the dynamic changes in the microbial 
population occurred during ripening of dry fermented sausages containing probiotic 
bacteria.  

 
 
 

This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund-ESF) 
and Greek national funds through the Operational Program “Education and Lifelong 
Learning” of the National Strategic Reference Framework (NSRF)- Research Funding 
Program: Heracleitus II. Investing in knowledge society through the European Social Fund. 
 
 
Athanasios Karapetsas is supported by the Greek State Scholarships Foundation 

 
 
 

249

Proccedings of the 34th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences 
Trikala May 17-19 2012 



 

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ SBP ΤΟΥ ARABIDOPSIS THALIAΝΑ ΣΕ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΩΝ 

 
Σκαµάκη Κ., Γεωργίου Α., Χαραλαµπίδης K. και Ρούσσης Α.  

Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη Ιλίσια 15701, Αθήνα 

 
Η  πρωτεΐνη SBP (Selenium Βinding Protein) αποµονώθηκε για πρώτη φορά από ήπαρ 
ποντικιού σε πειράµατα σήµανσης µε ραδιενεργό σελήνιο µε σκοπό τον εντοπισµό 
πρωτεϊνών που δεσµεύουν σελήνιο. Οι τυπικές σεληνοπρωτεΐνες ενσωµατώνουν το σελήνιο 
στην αµινοξική τους αλληλουχία µέσω του αµινοξέως σεληνοκυστεΐνη που κωδικοποιείται 
από το κωδικόνιο UGA. Πρόσφατες µελέτες υποδεικνύουν την ύπαρξη άλλων πρωτεϊνών 
που δεσµεύουν σελήνιο µέσω σύζευξης του σεληνίου µε τη γλουταθειόνη (GSSe−) ή µε άλλο 
τρόπο που δεν έχει ακόµη καθοριστεί. Αυτή η οµάδα πρωτεϊνών αναφέρεται ως ‘‘selenium 
binding proteins”. Οµόλογες πρωτεΐνες SBP έχουν βρεθεί σε πολλούς ευκαρυωτικούς και 
προκαρυωτικούς οργανισµούς και παρουσιάζουν ιδιαιτέρως συντηρηµένη αµινοξική 
αλληλουχία σε όλο το µήκος του πολυπεπτιδίου, µε κάποια ιδιαίτερα συντηρηµένα 
λειτουργικά µοτίβα. Αυτά περιλαµβάνουν ένα µοτίβο CSSC, χαρακτηριστικό 
οξειδοαναγωγασών θειολών-δισουλφιδίων που καταλύουν την οξείδωση θειολών και την 
αναγωγή και ισοµερίωση πρωτεϊνικών δισουλφιδικών δεσµών και παίζουν καταλυτικό ρόλο 
σε αντιδράσεις οξειδοαναγωγής. Διαθέτουν επίσης, πιθανά µοτίβα δέσµευσης µετάλλων 
(HxD και HxxH), πιθανά σήµατα παραµονής στο ενδοπλασµατικό δίκτυο και στη συσκευή 
Golgi (KDEL), δύο πιθανά µοτίβα δέσµευσης στην κλαθρίνη και υψηλό ποσοστό 
καταλοίπων ιστιδίνης (3%). Στην εργασία αυτή µελετήσαµε την έκφραση των γονιδίων SBP 
του A.thaliana κατά την απόκριση του φυτού σε αβιοτικές καταπονήσεις, στα πλαίσια µίας 
προσπάθειας διερεύνησης του βιολογικού ρόλου των πρωτεϊνών SBP. Για το σκοπό αυτό 
πραγµατοποιήθηκε επίδραση διαφόρων συγκεντρώσεων βαρέων µετάλλων (χαλκού και 
χρωµίου) σε αρτίβλαστα A.thaliana και τα επίπεδα έκφρασης των γονιδίων SBP εκτιµήθηκαν 
µε χρήση της ηµιποσοτικής αλυσιδωτής αντίδρασης ανάστροφης µεταγραφάσης-
πολυµεράσης (semi-quantitative RT-PCR). Στις ίδιες συνθήκες µελετήθηκαν και τα επίπεδα 
έκφρασης δύο γλυκολυτικών ενζύµων, µίας GAPDH και µίας FBA, τα οποία σε παλαιότερη 
µελέτη έχει βρεθεί ότι αλληλεπιδρούν µε την AtSBP1 in vivo και in vitro. Επιπρόσθετα, 
χρησιµοποιήσαµε την τεχνική της συµπληρωµατικότητας του διµοριακού φθορισµού (ΒiFC) 
για να δείξουµε την αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης AtSBP1 µε τις AtGAPDH και AtFBA in 
planta. 
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 DIFFERENTIAL REGULATION OF SBP GENE EXPRESSION IN ARABIDOPSIS 

THALIANA DURING ABIOTIC SRESS 
 

Skamaki K., Georgiou A., Haralampidis K. and Roussis A. 
National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Biology,  

Department of Botany, 15784 Athens 
 

The first report on Selenium Binding Proteins (SBPs) was in radioactive labeling experiments 
from mouse liver, aiming to find proteins that bind selenium. Typical selenoproteins  
integrate selenium in their amino acid  sequence through the amino acid selenocysteine which 
is encoded by UGA.  Recent studies demonstrated the existence of other proteins that bind 
selenium through conjugation with glutathione (GSSe-) or via another mechanism not 
identified, as yet. This group of proteins is referred to as “selenium binding proteins”.  
Homologues of SBP proteins are present in many eukaryotes and prokaryotes and exhibit 
high conservation throughout their amino acid sequence. Conserved domains include the  
CSSC motif, putative metal binding sites (HxD and HxxH), putative ER and Golgi 
localization signals (KDEL), two putative clathrin binding sites and a high percentage of 
histidine residues (3%). We studied the expression pattern of SBP genes in Arapidopsis 
thaliana during the plant response to abiotic stress,  in an effort to  investigate the biological 
role of SBPs. We also investigated the relative expression levels of the two glycolytic 
enzymes GAPDH and FBA, which have been found to interact with SBP in vivo and in vitro.  
Moreover, we employed BiFC to show that AtSBP1 protein interacts with AtGAPDH and 
AtFBA in planta. 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 
ΜΕΣΩ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ  

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 

 
Σκουρολιάκου Α.1, Γιανναράκης Ι.Κ.2, Λ.Χ. Μαργαρίτης2 

1Τµήµα Φυσικής και Χηµείας, ΤΕΙ Αθήνας, Αιγάλεω 12210 Αθήνα 
2Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας ΕΚΠΑ, Παν/πολη 15784 Αθήνα. 

 
Την τελευταία δεκαετία εµφανίζεται µια ραγδαία αύξηση του αριθµού συσκευών και 
εφαρµογών που βασίζονται σε ασύρµατη τεχνολογία και παράγουν ηλεκτροµαγνητικά πεδία 
(ΗΜΠ), όπως τα κινητά τηλέφωνα, τα ασύρµατα τηλέφωνα, οι κεραίες βάσης, οι υπολογιστές 
χειρός κλπ. Επιπλέον, οι γραµµές µεταφοράς ρεύµατος και οι ηλεκτρικές συσκευές παράγουν 
µαγνητικά πεδία. Σε όλο τον κόσµο δισεκατοµµύρια άνθρωποι εκτίθενται σε συνεχώς 
αυξανόµενο συνδυασµό ηλεκτρικών πεδίων υψηλής και χαµηλής συχνότητας, µαγνητικών 
πεδίων και ΗΜΠ µε ποικιλία µορφής, έντασης, χρονικής διάρκειας, φαινόµενο που 
αναφέρεται σαν ηλεκτροµαγνητικό νέφος.  
Στα πλαίσια µιας ευρύτερης έρευνας που αφορά στην κατανόηση των βιολογικών επιδράσεων 
µη ιονίζουσας ακτινοβολίας, η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην καταγραφή και ανάλυση 
των επιπέδων έκθεσης περιβάλλοντος σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ) και στο 
σχεδιασµό πειράµατος για τη διερεύνηση της εξάρτησης των βιολογικών επιδράσεων από τη 
συχνότητα και τον τύπο διαµόρφωσης του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος. 
Η µέτρηση των επιπέδων ΗΜΑ στο περιβάλλον πραγµατοποιήθηκε σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους. Ακολούθησε φασµατική ανάλυση των µετρήσεων ώστε να 
προσδιοριστούν οι τιµές έκθεσης από συγκεκριµένες πηγές ΗΜΑ. Ο εξοπλισµός που 
χρησιµοποιήθηκε ήταν ο µετρητής και φασµατικός αναλυτής Narda SRM 3000. Τα 
θεσπισµένα όρια αφορούν σε µέσες τιµές 6λεπτης µέτρησης έντασης ηλεκτρικού πεδίου ή 
πυκνότητας ισχύος πεδίου. Εκτός όµως από τη µέση τιµή του πεδίου υπάρχουν δηµοσιεύσεις 
που θεωρούν πολύ πιθανή τη συσχέτιση των βιολογικών επιδράσεων µε την ακριβή µορφή του 
παλµού και τον τύπο της εκποµπής. Το εύρος µέσων τιµών των 200 µετρήσεων που έχουν 
µέχρι τώρα καταγραφεί είναι πολύ µεγάλο (100mV/m – 6V/m) µε µέση τιµή και τυπική 
απόκλιση 1.164±1.234V/m και οι µέγιστες τιµές έκθεσης, που επίσης καταγράφηκαν, σε 
πολλές περιπτώσεις φτάνουν το δεκαπλάσιο των µέσων τιµών. 
Με σκοπό τη διερεύνηση της συσχέτισης της ακριβούς µορφής του κύµατος µε βιολογικές 
επιδράσεις ένας σταθµός ελέγχου Agilent Technologies/Hewlett-Packard HP 8924 
αποτελούµενος από γεννήτρια σήµατος, αναλυτή, διαµορφωτή, και σύστηµα επέκτασης 
συχνότητας ρυθµίστηκε ώστε να εκπέµπει α) απλό φέρον κύµα, β) διαµόρφωση στενής ζώνης, 
γ) διαµόρφωση ευρείας ζώνης, δ) διαµόρφωση CDMA 
Στα µελλοντικά σχέδιά µας είναι η έκθεση πρότυπων βιολογικών οργανισµών, όπως του 
εντόµου Drosophila melanogaster και του µυός Mus musculus, στις ανωτέρω καθορισµένες 
συνθήκες, προς µελέτη επιπτώσεων σε επίπεδο συµπεριφοράς, κυτταρικό και µοριακό. 
 

Η έρευνα χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) – Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Εθνικοί Πόροι – Ερευνητικό Πρόγραµµα «ΘΑΛΗΣ - UoA155» που συντονίζει ο ΛΧΜ. 
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EMF RISK ESTIMATION THROUGH FIELD MEASUREMENTS AND 
EXPERIMENTAL DESIGN OF THE FREQUENCY/MODULATION/DURATION – 

DEPENDENT BIOEFFECTS 
 

Skouroliakou A.1, Giannarakis Y.Κ.2, L.H. Margaritis2  
1 Dept of Physics and Chemistry, TEI of Athens, Aigaleo, 12210 Athens  

2 Dept of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, UoA, Panepistimiopolis, 15784 Athens 
 
During the last decade there is an enormous increase of applications and devices related to 
wireless technology, including cell phones, i-pads, DECT phones, mast antennas, etc, not to 
mention the magnetic field created by power lines and all electricity-driven appliances. 
Therefore, billions of people are increasingly exposed worldwide, to various degrees, to a 
combination of low and high frequency electric fields (EF), magnetic fields (MF) and 
electromagnetic fields (EMF) of different signal patterns, intensities and technical 
applications for varying periods of time, colloquially referred to as electrosmog. This report 
is part of a large scale study aiming in the understanding of the bio effects of these non-
ionizing fields and is concentrated into two tasks: a) recording and analysing exposure 
levels of radiation in the living and occupational environment and b) designing a state of 
the art setup for the investigation of the frequency and modulation depended biological 
effects.  
The first task involved measurement of environmental exposure levels in outdoor and 
indoor areas. The measurements were spectrally analysed, therefore the contribution of 
particular sources of EM fields was recorded by means of Narda SRM-3000 Selective 
Radiation Meter. The established limits refer to values of 6 minutes averaged electric field 
strength or power density. The range of the 200 averaged measurements that have by now 
been analysed is indeed very wide (100mV/m – 6V/m) with a mean value and standard 
deviation of 1.164±1.234V/m. However many researchers have reported that the exact 
shape of the waveform and type of emission rather than the average value might correlate to 
the induction of bioeffects. Therefore a maximum value was recorded in most cases as well. 
Maximum field strength values may be up to 10 times higher than the averaged ones.  
In an attempt to investigate whether the exact wave pattern is a factor affecting induced 
biological effects throughout the second task we used a controlled laboratory setup 
consisting of Agilent Technologies/Hewlett-Packard HP 8924 mobile station test set with a 
combined signal generator, analyzer, modulator and frequency expander. The following 
exposure conditions were set: a) plain carrier wave, b) narrowband and c) wide-band 
frequency modulated signal, d) CDMA modulated signal. 
The next step will be to use these exposure conditions in a model biological system, the 
dipteran insect Drosophila melanogaster, studying the effects on three well established 
parameters; the apoptotic cell death increase during oogenesis, the reproductive capacity 
and the induction of reactive oxygen species. Depending on the results, we also plan to 
expose later on mice under suitable exposure conditions and study the possible effects on 
the behavioral (learning, memory, anxiety), cellular and molecular level. 
 

This study is supported by the European Social Fund – European Union and National Resources – 
“THALES - UoA 155” grant coordinated by LHM. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ MicroRNAs ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΟΥ 

 
Σκούρτη Ελένη1,2, Λογοθέτη Στυλιανή1, Βλαχόπουλος Σπυρίδων1, Χριστοδούλου Ιωάννης1, 

Τρουγκάκος Ιωάννης2και Ζουµπουρλής Βασίλειος.1  
 

1Μονάδα Βιοϊατρικών Εφαρµογών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό 
Ίδρυµα Ερευνών 

2Τοµέας Κυτταρικής Βιολογίας και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 
Τα µικρο-RNA (microRNAs ή miRNAs) είναι µικρά µόρια RΝAs, µήκους περίπου 22 
νουκλεοτιδίων. Δρουν ως µετα-µεταφραστικοί ρυθµιστές µέσω της πρόσδεσης τους στις 
συµπληρωµατικές τους αλληλουχίες στα mRNA-στόχους που έχει ως αποτέλεσµα την 
αποσιώπηση τους. Η απορρυθµισµένη έκφραση αρκετών µορίων miRNA έχει συσχετιστεί 
µε διάφορους τύπους καρκίνου, ωστόσο ο ακριβής ρόλος της στην καρκινογένεση δεν έχει 
ακόµη αποσαφηνιστεί. Το πολυσταδιακό σύστηµα καρκινογένεσης της επιδερµίδας του 
ποντικού είναι ένα καλά µελετηµένο σύστηµα που αποτελείται από ένα σύνολο καρκινικών 
κυτταρικών σειρών (C5N, H-ras null, P1, P6, MSP5, PDV, PDVC57, B9, E4, A5, D3, H11 
CarB και CarC) αντιπροσωπευτικών για τα διακριτά στάδια της χηµικά επαγόµενης 
καρκινογένεσης της επιδερµίδας. Στην παρούσα µελέτη έχουµε κάνει χρήση πρωτοκόλλων 
αποµόνωσης miRNA και ανάλυσης µικροσυστοιχιών µε σκοπό να παρακολουθήσουµε την 
έκφραση των miRNA σε κυτταρικές σειρές που αντιπροσωπεύουν τα στάδια της έναρξης, 
της προαγωγής και της εξέλιξης της καρκινογένεσης της επιδερµίδας του ποντικού. Έχουµε 
ανιχνεύσει µεταβολές στην έκφραση συγκεκριµένων miRNA κατά τη µετάβαση από τα 
φυσιολογικά κύτταρα και τα κύτταρα καλοήθους θηλώµατος στα πλακώδη και 
ατρακτοειδή κακοήθη κύτταρα. Οι µεταβολές αυτές ενδέχεται να υποδεικνύουν σηµαντικό 
ρόλο των miRNA στην ογκογένεση. Τα αποτελέσµατα αυτής της ανάλυσης υψηλής 
απόδοσης παρουσιάζονται διεξοδικά εδώ. 
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ANALYSIS OF THE EXPRESSION OF miRNAs IN THE MOUSE SKIN 
CARCINOGENESIS MODEL 

 
Skourti Eleni1,2, Logotheti Styliani1, Vlahopoulos Spyridon1,  Christodoulou Ioannis1, 

Trougakos Ioannis2 and Zoumbourlis Vassileios.1  
 

1Institute of Biological Research and Biotechnology, National Hellenic Research 
Foundation, Athens, Greece 

 
2Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens, Athens, 

Greece 
 

MicroRNAs are short RNA molecules that consist of around 22 nucleotides and act as post-
transcriptional regulators via binding to complementary sequences on target mRNAs and 
subsequently causing gene silencing. Abberant expression of several miRNA molecules has 
been correlated with several types of cancer, however its exact role in oncogenesis has not 
been elucidated yet. The multistage mouse skin carcinogenesis model is a well-documented 
system comprising of several cancer cell lines (i.e C5N, H-ras null, P1, P6, MSP5, PDV, 
PDVC57, B9, E4, A5, D3, H11 CarB and CarC) which represent distinct stages of 
chemically-induced skin carcinogenesis. In this study, we have used miRNA isolation 
protocols and microarray analysis in order to monitor miRNA expression in cell lines 
representing initiation, promotion and progression stages of mouse skin oncogenesis. We 
have detected alterations in specific miRNAs during progression from the normal and 
benign papilloma cells to the squamous and spindle malignant cells. These alterations may 
indicate critical roles of miRNAs in oncogenesis. The results of this high-throughput 
analysis are presented in detail hereby.   
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΩΜΙΚΗ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

Γεώργιος Μ. Σπύρου, Ph.D. 
Ερευνητική Μονάδα Βιοϊατρικής Πληροφορικής 

Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών 
 

Το σύνολο των πρωτεϊνών και των πεπτιδίων ενός οργανισµού, σε δεδοµένη χρονική 
στιγµή και κατάσταση, έχουν πολύ µεγάλο ενδιαφέρον γιατί σε πολλές περιπτώσεις µπορεί 
να περιέχει δείκτες ενδεικτικούς της κατάστασης του οργανισµού. Ακόµα, οι ιδιότητες των 
µορίων αυτών τόσο σε επίπεδο οµοιότητας όσο και σε επίπεδο µοναδικότητας έχουν αξία 
στην µελέτη της λειτουργικότητάς τους και των πιθανών αλληλεπιδράσεών τους. Οι 
εφαρµογές της πληροφορικής στην πρωτεωµική – υπολογιστική πρωτεωµική – είναι 
διαφόρων ειδών και έχουν να κάνουν από την υποστήριξη της εργαστηριακής πρωτεωµικής 
(π.χ. αλγόριθµοι ταυτοποίησης πρωτεϊνών) έως την θεωρητική πρωτεωµική (π.χ. 
αλγόριθµοι προσδιορισµού λειτουργικότητας των πρωτεϊνών) και την κλινική πρωτεωµική 
(π.χ. αλγόριθµοι προσδιορισµού πρωτεϊνικών βιοδεικτών). Η υπολογιστική ευφυΐα, η 
εξόρυξη δεδοµένων και η παράλληλη επεξεργασία είναι κάποια από τα σύγχρονα πεδία 
εφαρµογής της επιστήµης των υπολογιστών στην πρωτεωµική ανάλυση τα οποία και θα 
παρουσιαστούν. 
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COMPUTATIONAL PROTEOMICS: APPLICATIONS AND PERSPECTIVES 
 

George M. Spyrou, Ph.D. 
Biomedical Informatics Research Unit, 

Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens 
 
 

The proteins and the peptides of an organism, in a given instance and for a given state, are 
of great interest since in many cases they may include indicative markers for the state of the 
organism. Furthermore, the properties of these molecules in terms of similarity as well as of 
uniqueness are of great value in studies concerning their functionality and their possible 
interactions. The computational applications in proteomics – computational proteomics- are 
of several types: supporting the proteomics laboratory routine (e.g. protein identification 
algorithms), giving insights in theoretical proteomics (e.g. algorithms for the investigation 
of protein functionalities), promoting clinical proteomics (e.g. algorithms for protein 
biomarker investigation). Computational intelligence, data mining and high performance 
computing are some of the state-of-the-art application fields of computer science on 
proteomic analysis and they are going to be presented. 
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ΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΔΑΦΟΒΙΩΝ ΚΟΛΕΟΠΤΕΡΩΝ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ TENEBRIONIDAE ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (AΝΔΡΟΣ, 

ΤΗΝΟΣ, ΜΥΚΟΝΟΣ) 
 

Μ. Σταλιµέρου1, Ι. Αναστασίου1, Α. Λεγάκις2 
1. Τοµέας Ζωολογίας-Θαλάσσιας Βιολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών 

2.Ζωολογικό Μουσείο, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών 
 
 

Το νησιωτικό σύµπλεγµα του κεντρικού Αιγαίου προσφέρεται για οικολογικές και µελέτες 
νησιωτικής βιογεωγραφίας. Παράλληλα, τα είδη της οικογένειας Tenebrionidae, λόγω της 
προσαρµογής τους στα ξηρά και ζεστά µεσογειακά οικοσυστήµατα, αποτελούν σηµαντικό 
συστατικό της πανίδας των κύριων τύπων βιοτόπου που απαντώνται στα νησιά των 
Κυκλάδων και έχουν πολλές φορές χρησιµοποιηθεί ως εργαλεία µελέτης της νησιωτικής 
βιογεωγραφίας. Συλλέχθηκαν και µελετήθηκε η σύνθεση, η δοµή και η ποικιλότητα των 
συναθροίσεων των ειδών της οικογένειας Tenebrionidae σε συνολικά 39 είδη σε 45 
σταθµούς δειγµατοληψίας σε 3 νησιά (Άνδρος, Τήνος, Μύκονος). Οι κυρίαρχοι βιότοποι 
στα τρία αυτά νησιά είναι οι µακία διαπλάσεις, τα φρύγανα, τα λιβάδια και οι θίνες. 
Σταθµοί δειγµατοληψίας επιλέχθηκαν εντός του κάθε τύπου βιοτόπου, όπου 
τοποθετήθηκαν παγίδες παρεµβολής. Εφαρµόσαµε ανάλυση οµαδοποίησης, µη µετρική 
πολυδιάστατη ανάλυση (NMDS), ανάλυση κυρίων συνιστοσών (PCA) και µονόδροµη 
ανάλυση της διακύµανσης (one way anova) για την ποσοτικοποίηση των οµοιοτήτων 
µεταξύ των ενδαιτηµάτων και των νησιών. Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι ο τύπος του 
βιοτόπου (τύπος του εδαφικού υποστρώµατος, η σύνθεση και η δοµή της βλάστησης) 
επιδρά σηµαντικά στον πλούτο ειδών, στην αφθονία και στη σύνθεση των συναθροίσεων 
των Tenebrionidae. Οι µεγαλύτερες διαφορές ως προς τη σύνθεση των ειδών παράχθησαν 
µεταξύ των τύπων βιοτόπου είχαν αµµώδες και αργιλώδες εδαφικό υπόστρωµα. 
Σηµαντικές ήταν και οι διαφορές στον πλούτο και την αφθονία ειδών που παράχθησαν 
µεταξύ των φρύγανων, των µακία διαπλάσεων και των λιβαδιών, ενώ διαφορές 
παρατηρήθηκαν και µεταξύ των σταθµών δειγµατοληψίας του ίδιου τύπου βιοτόπου και 
του ίδιου νησιού. Οι µεγαλύτερες τιµές αφθονίας και ποικιλότητας παρατηρήθηκαν στα 
λιβάδια της Τήνου. 
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BIOGEOGRAPHY AND ECOLOGY OF TERRESTRIAL BEETLES OF THE 
FAMILY OF TENEBRIONIDAE IN AEGEAN ISLANDS (ANDROS, TINOS, 

MYKONOS) 
 

M. Stalimerou1, I. Anastasiou1, A. Legakis2 
1.Sect. of Zoology-Marine Biology, Dept. of Biology, Univ. of Athens 

2.Zoological Museum, Dept. of Biology, Univ. of Athens 
 
Cyclades island group in Aegean Archipelago is an ideal system for studies of ecology and 
island biogeography. The tenebrionid fauna due to their adaptation to hot and dry 
Mediterranean ecosystems is often used as a tool to study island biogeography and to 
identify the ecological factors responsible for observed patterns. A total of 39 Tenebrionid 
species in 45 sampling localities on the dominant habitat types in 3 islands (Andros, Tinos, 
Mykonos) were examined for their composition, structure and diversity of species 
assemblages of Tenebrionidae. The dominant habitat in the three islands conducted the 
study are the maquis formations, the scrubland ‘phrygana’ and dunes. Sampling stations 
were selected within each habitat type in which pitfall traps were placed interference. 
Cluster analysis, non-metric multidimensional scaling (NMDS), principal component 
analysis (PCA) and one way anova were used to qualify the similarities between habitats 
and islands. Our results indicate that the type of habitat (soil type, vegetation structure and 
composition of plant species) has a great influence on species richness and diversity for the 
tenebrionid fauna. Significant differences in their composition appeared between sandy soil 
and gravel substrate habitats. Significant differences in richness and abundance of species 
produced between brushwood, maquis formations and meadows, as well as between the 
sampling stations within the same habitat type and in the same island. Τhe higher values of 
abundance and diversity were observed at Tinos’s meadows. 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΖΩΟΠΛΑΓΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ «ΝΕΑ» ΛΙΜΝΗ ΚΑΡΛΑ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

 
Σταµπουλή Ζ1., Παπαδηµητρίου Θ1,2.& Ιφ. Κάγκαλου1,2 

 
1. Τµ. Γεωπονίας, Ιχθυολογίας& Υδατ. Περιβάλλοντος, Παν/µιο Θεσσαλίας, Βόλος 

2. Φορέας Διαχείρισης Λίµνης Κάρλας, Στεφανοβίκειο Μαγνησίας 

 

 

Η οικολογική κατάσταση των λιµναίων & υγροτοπικών οικοσυστηµάτων 
καθορίζεται από πλήθος βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων καθώς επίσης και από την 
παρουσία και την ένταση των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα τα Μεσογειακά 
συστήµατα αντιµετωπίζουν ως σοβαρή απειλή την διακύµανση του υδρολογικού ισοζυγίου 
το οποίο σε συνδυασµό µε την εισροή θρεπτικών επηρεάζουν  τόσο την δοµή όσο και την 
λειτουργία τους. 

Είναι γνωστό ότι η «νέα» λίµνη Κάρλα αποτελεί ένα υπό- σύσταση λιµναίο 
οικοσύστηµα µετά την πλήρη αποξήρανσή του στην δεκαετία του 1960. Παρουσιάζει 
ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον αφ’ ενός εξ’ αιτίας της βιοποικιλότητάς της αφ’ ετέρου δε 
για την βιολογική εξέλιξη του οικοσυστήµατος µε δεδοµένο ότι ήδη υφίσταται πλήθος 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. 

Το αντικείµενο της παρούσας εργασίας εστιάζεται στην µελέτη της τροφικής 
κατάστασης µε έµφαση στην καταγραφή της ζωοπλαγκτικής κοινωνίας, η οποία 
αναφέρεται για πρώτη φορά µετά το 1956 (πριν την αποξήρανση). Η ζωοπλαγκτική 
κοινωνία αποτελεί σηµαντικό κρίκο της τροφικής αλυσίδας στα λιµναία οικοσυστήµατα 
υποστηρίζοντας σε µεγάλο βαθµό την ροή της ενέργειας δια µέσου των τροφικών 
επιπέδων. 

Πραγµατοποιήθηκε µηνιαία παρακολούθηση για χρονική περίοδο ενός έτους (2010-
2011) και µελετήθηκαν παράλληλα αβιοτικοί παράγοντες (θερµοκρασία νερού, pH, 
αγωγιµότητα, θρεπτικά στοιχεία αζώτου και φωσφόρου, χλωροφύλλη-α) καθώς και η 
σύνθεση και αφθονία της ζωοπλαγκτικής κοινωνίας. 

Από την ερµηνεία των αποτελεσµάτων προκύπτει η εκτίµηση της τροφικής 
κατάστασης της λίµνης και αξιολογούνται οι ανθρωπογενείς πιέσεις. Όσον αφορά την 
ζωοπλαγκτική κοινωνία παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν προγενέστερες αναφορές, εν 
τούτοις  από την παρούσα πρώτη καταγραφή προκύπτουν συµπεράσµατα σχετικά µε την 
βιοζωογεωγραφία και την δοµή του τροφικού πλέγµατος  του συστήµατος.  
 
 

Λέξεις κλειδιά: Λίµνη Κάρλα, τροφική κατάσταση, ζωοπλαγκτόν 

 

Λέξεις- κλειδιά: Λίµνη Κάρλα, τροφική κατάσταση, ζωοπλαγκτόν 
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EVALUATION OF THE ECOLOGICAL STATE OF THE ‘NEW’ LAKE KARLA- 
THESSALY WITH EMPHASIS ON THE ZOOPLANKTON COMMUNITY 

 
Stampouli Z.1, Papadimitriou Th.1,2 & I.Kagalou1,2 

 

1. Dept. of Ichthyology and Aquat. Environmnet, School of Agricultural Sci., Univ. of 
Thessaly, Volos. 

2. Management Body of Lake Karla, Stefanovikeio, Magnesia. 

 

 

The state and evolution of lentic and wetland ecosystems are affected by a variety of 
biotic and abiotic factors, as well as by natural and human-induced processes that may 
differ both in duration and intensity. For Mediterranean shallow lakes it has been assumed 
that water level fluctuation along with the input of organic load are among the critical 
points for their structure and function. 

It is well known that the former Lake Karla (Thessaly) was completely drained in 
1962, and has experienced a number of anthropogenic impacts including wetland loss, 
significant drawdown of aquifer’s water table, subsequent soil salinization, loss of 
ecological and aesthetic value. 

The objective of the present study focuses on the assessment of the trophic state 
with emphasis on the composition and abundance of the zooplankton community since it 
has long been used as an indicator of lake trophy because of its clear responses to trophic 
status but also because zooplankton respond to other environmental factors. 

Monthly sampling surveys were conducted covered at least one whole year (2010-
2011) monitoring limnological parameters (i.e temperature, pH, conductivity, nutrients and 
chlorophyll-a) along with zooplankton abundance. 

Our results highlight the trophic state of the lake and the associated human-induced 
pressures. Concerning zooplankton community this is the first record after 1956 (before 
dryness) and although there are no comparable results there is evidence about the 
biozoogeography of the system and also about the structure of the new ecosystem. 
 

 

Key words: Lake Karla, trophic state, zooplankton 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΜΥΩΝ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΜΒΡΥΑ, ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ  

ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΑ ΑΤΟΜΑ 
 

Στασινοπούλου Μ.1,2, Φραγκοπούλου Α.Φ.1, Μαντζιάρας Γ.2, Παρώνης Ε.2, Σκουρολιάκου Α.3, 
Κωστοµητσόπουλος Ν.2, Λ.Χ. Μαργαρίτης1 

1Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας ΕΚΠΑ, Παν/πολη 15784 Αθήνα. 
 2Μονάδα Ζωικών Προτύπων, Κέντρο Πειραµατικής Χειρουργικής, ΙΙΒΕΑΑ, 11527 Αθήνα.  

3Τµήµα Φυσικής και Χηµείας, ΤΕΙ Αθήνας, Αιγάλεω 12210 Αθήνα 
 
Η πιθανότητα δυσµενών επιπτώσεων της µη ιονίζουσας ηλεκτροµαγνητικής 

ακτινοβολίας (ΗΜΑ) (κινητά τηλέφωνα, ασύρµατα δίκτυα, ασύρµατα τηλέφωνα) 
µελετάται σε πολλά εργαστήρια διεθνώς χωρίς να έχουν εξαχθεί µέχρι στιγµής σαφή 
συµπεράσµατα. Σκοπός της παρούσης έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της επικινδυνότητας 
της ακτινοβολίας βάσης ασύρµατου τηλεφώνου στην κύηση επίµυων και ειδικότερα στην 
ανάπτυξη των εµβρύων και των απογόνων. 
Χρησιµοποιήθηκαν 36 θηλυκοί επίµυες φυλής Wistar, ηλικίας 16-20 εβδοµάδων, οι 

οποίοι εµφάνιζαν κανονικό οιστρικό κύκλο. Τα ζώα χωρίστηκαν σε δύο οµάδες Α (n=18) 
και Β (n=18). Τα ζώα της οµάδας Α (exposed) υποβλήθηκαν σε διακοπτόµενη ανά µισή 
ώρα ακτινοβολία βάσης ασύρµατου τηλεφώνου τύπου DECT, µέσης έντασης ηλεκτρικού 
πεδίου 3.7±0.3 V/m, για όλο το 24ωρο καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Τα ζώα της 
οµάδας Β (sham-exposed) αποτέλεσαν την οµάδα εικονικής ακτινοβόλησης. Προκειµένου 
να εξασφαλίζεται η έκθεση ή µη στην ΗΜΑ όλα τα ζώα στεγάζονταν σε ειδικά 
διαµορφωµένους µεταλλικούς θαλάµους Faraday.  
Μελετήθηκαν: α) το ποσοστό γονιµότητας, β) ο αριθµός πολυδυµίας και γ) η ανάπτυξη 

των κυοφορούµενων εµβρύων µετά από υπερηχοτοµογραφική εξέταση την 14η, 18η και 21η 
ηµέρα της κύησης. Ως παράµετροι εκτίµησης της εµβρυϊκής ανάπτυξης χρησιµοποιήθηκαν 
το µήκος του εµβρύου, το µήκος και το πλάτος της κεφαλής, καθώς και το πλάτος του 
πλακούντα, ενώ υπολογίστηκε και η καρδιακή συχνότητα των εµβρύων. Επιπλέον, στα 
νεογέννητα ζώα µίας ηµέρας µετρήθηκαν το σωµατικό βάρος, το κεφαλο-ουριαίο µήκος 
και το ύψος ακρωµίου. Τα µέχρι στιγµής προκαταρκτικά αποτελέσµατα υποδεικνύουν 
καθυστέρηση στην ανάπτυξη των εµβρύων προς το τέλος της κύησης (όπως διαφαίνεται 
από τις µετρήσεις κατά την 3η υπερηχοτοµογραφική εξέταση) στην οµάδα ακτινοβόλησης, 
καθώς και µειωµένο αριθµό απογόνων σε ποσοστό 33.3%. Σχετικά µε την ανάπτυξη των 
νεογέννητων βρέθηκε πως οι απόγονοι των ακτινοβοληµένων θηλυκών επίµυων εµφάνισαν 
αυξηµένο σωµατικό βάρος (p< 0.05) και παράλληλα µια τάση για µειωµένο κεφαλο-
ουριαίο µήκος και ύψος ακρωµίου. Είναι συνεπώς σαφές ότι κάτω από τις συνθήκες του 
πειράµατος ένα τυπικό ασύρµατο τηλέφωνο που λειτουργεί διακοπτόµενα καθ’όλο το 
24ωρο, επιδρά στην ανάπτυξη των εµβρύων στους επίµυες. 
Σε εξέλιξη ευρίσκεται ιστολογική/ανοσοϊστοχηµική επεξεργασία εγκεφάλου και ήπατος 
νεογνών, νεαρών και ενήλικων επίµυων και από τις δύο πειραµατικές οµάδες προς 
διερεύνηση πιθανών αλλοιώσεων. 
 

Η έρευνα χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) – Ευρωπαϊκή Ένωση και 
Εθνικοί Πόροι – Ερευνητικό Πρόγραµµα «ΘΑΛΗΣ - UoA155» (Συντονιστής Λ.Χ. Μαργαρίτης). 
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EXPOSURE OF PREGNANT RATS TO WIRELESS DECT RADIATION: 
EFFECTS ON EMBRYOS, NEWBORNS AND ADULTS  

 
Stasinopoulou M.1,2, Fragopoulou A.F.1, Mantziaras G.2, Paronis E.2, Skouroliakou A.3,  

Kostomitsopoulos N.2, L.H. Margaritis1 
1Dept of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, UoA, Panepistimiopolis, 15784 Athens  

2Laboratory Animal Facilities, Centre of Experimental Surgery, BRFAA, 11527 Athens  
3Dept of Physics and Chemistry, TEI of Athens, Aigaleo, 12210 Athens 

 
The potential adverse effects of non-ionizing electromagnetic radiation (EMF) (mobile 

phones, wireless networks and cordless phones) is studied in many laboratories worldwide 
but so far the results have been inconclusive. The purpose of this research is to investigate 
the risk of exposure to radiation of the wireless telephone base during gestation period in 
rats and especially on the development of embryos and the overall state of the offspring. 

We used 36 female Wistar rats, 16-20 weeks old, which had normal oestrus cycle. The 
animals were divided into two groups A (n = 18) and B (n=18). The animals in Group A 
were exposed to electromagnetic radiation emitted from wireless DECT telephone base, 
intermittent every half an hour for 24 hours a day, at a mean electrical field intensity of 
3.7±0.3 V/m, immediately after the start of pregnancy. Animals in Group B were sham-
exposed. In order to exclude EMF exposure of group B animals, specially designed Faraday 
cages were used. 

We studied: a) the fertility percentage, b) the number of offspring and c) the development 
of fetuses after special ultrasonic examination at the 14th, 18th and 21st day of pregnancy. As 
parameters for assessment of fetal growth the length of the fetus, the length and width of 
the head and the width of the placenta were used, while the heart rate of the fetuses was 
also measured. In addition, body weight, crown-rump length and withers of the newborn 
pups were measured. The preliminary results so far indicate a delay in the development of 
embryos at the late days of pregnancy (as shown in the 3rd ultrasonic examination) in the 
exposed group and a reduced number of offspring at a rate of 33.3%. Regarding the 
development of newborns, we found that the offspring of the exposed female rats exhibited 
increased body weight (p< 0.05) compared to the sham-exposed group and a tendency to 
decreased crown-rump length and withers height. 

It is therefore clear that under the specific exposure conditions, a typical wireless DECT 
base that operates intermittently 24 hours a day, has an impact on fetal development in rats. 

Work is in progress at the histological level, in order to investigate the possibility of 
structural and functional alterations caused by DECT base radiation during pregnancy in 
the brain and liver of the newborn, young and adult rats. 
 
This study is supported by the European Social Fund – European Union and National Resources – 
“THALES - UoA 155” grant (Coordinator L.H. Margaritis). 
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ΤΑ ΜΙΚΡΟΝΗΜΑΤΙΑ ΑΚΤΙΝΗΣ ΩΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΟΙΣΤΡΟΓΟΝΟΥ                 
ΔΙΣΦΑΙΝΟΛΗ Α ΣΤΟΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟ (Zea mays L.) 

 
Σταυροπούλου Κ. Κωνσταντίνα, Αδαµάκης Σ. Ιωάννης-Δηµοσθένης, Ελευθερίου Π. 

Ελευθέριος 
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,  

Θεσσαλονίκη 541 24, e-mail: eelefth@bio.auth.gr 
 

Η δισφαινόλη Α (BPA, bisphenol A), λόγω της εκτεταµένης της χρήσης στη βιοµηχανία 
(παραγωγή ρητινών και πολυκαρβονικών πλαστικών) συνιστά έναν ανερχόµενο οργανικό 
ρυπαντή, µε τοξική δράση στις στεροειδείς ορµόνες τόσο των ζωικών όσο και των φυτικών 
οργανισµών. Εκτός των στεροειδών ορµονών, στόχο της τοξικής της δράσης αποτελούν 
και οι µικροσωληνίσκοι, γεγονός που έχει επιβεβαιωθεί τόσο σε ζωικά όσο και φυτικά 
κύτταρα. Ωστόσο ελλιπείς πληροφορίες υπάρχουν για τη δράση που µπορεί η BPA να έχει 
στα µικρονηµάτια ακτίνης. Μελετήθηκε λοιπόν µε συνεστιακή µικροσκοπία σάρωσης 
ακτίνων laser (CLSM) η επίδραση της BPA στα µικρονηµάτια ακτίνης και τους 
µικροσωληνίσκους κυττάρων ρίζας του αραβοσίτου (Zea mays L.). Βασιζόµενοι σε 
υπάρχουσα βιβλιογραφία πραγµατοποιήσαµε επιδράσεις 20, 50 και 100 mg/L BPA, για 1, 2 
και 3 h. Αναφορικά µε τους µικροσωληνίσκους, η BPA σε µικρούς χρόνους επίδρασης 
επέφερε τον αποπολυµερισµό τους και σε µεγαλύτερους χρόνους την αντικατάσταση του 
δικτύου αυτών µε δακτυλιοειδείς σχηµατισµούς. Στα µικρονηµάτια ακτίνης η BPA 
προκάλεσε έντονη διαταραχή, ενώ συχνά παρατηρήθηκαν και δακτυλιόµορφα σύµπλοκα 
ακτίνης. Τα παραπάνω φαινόµενα ήταν δοσο- και χρονο-εξαρτώµενα. Γενικά, οι 
µικροσωληνίσκοι φαίνεται να επηρεάζονται πρώτοι. Δεδοµένης της σχέσης που υπάρχει 
µεταξύ των µικροσωληνίσκων και των µικρονηµατίων ακτίνης, πραγµατοποιήθηκαν 
πειράµατα στα οποία έγινε ταυτόχρονη επίδραση BPA και ουσιών που επηρεάζουν τη 
δυναµική των µικροσωληνίσκων, όπως η ορυζαλίνη (αποπολυµερίζει τους 
µικροσωληνίσκους) και η ταξόλη (σταθεροποιεί τους µικροσκωληνίσκους και προάγει τον 
πολυµερισµό αυτών). Στα προαναφερθέντα πειράµατα εξετάστηκε η εικόνα των 
µικρονηµατίων ακτίνης. Ταυτόχρονη επίδραση BPA και ορυζαλίνης είχε ως αποτέλεσµα 
εξαιρετικά διογκωµένα κύτταρα, ωστόσο µε το δίκτυο της ακτίνης αυτών να διατηρείται 
σχεδόν ανεπηρέαστο από την BPA, µε µοναδική διαφορά από το µάρτυρα την απώλεια του 
παράλληλου προσανατολισµού των µικρονηµατίων ακτίνης. Υπό τη συνδυασµένη αυτή 
επίδραση δεν παρατηρούνται δακτυλιοειδείς σχηµατισµοί, ούτε έντονη δεσµίδωση, οι 
κυτταρικές φάσεις όµως, αν και ξεκινούν, αδυνατούν να ολοκληρωθούν, προφανώς 
εξαιτίας του αποπολυµερισµού των µικροσωληνίσκων. Συνδυασµένη επίδραση BPA και 
ταξόλης έδειξε επίσης µη επηρεασµένα µικρονηµάτια ακτίνης. Επιπλέον, φαίνεται πως η 
ταξόλη "προστατεύει" τους µικροσωληνίσκους από την τοξική δράση της BPA. Προκύπτει 
λοιπόν ότι, για να εκδηλωθεί η τοξική δράση της BPA στα µικρονηµάτια ακτίνης, 
απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη ενός ακέραιου, δυναµικού συστήµατος 
µικροσωληνίσκων. Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατά µας υποδεικνύουν ότι οι 
µικροσωληνίσκοι αποτελούν τη διάµεση οδό ώστε να επηρεαστεί και το δίκτυο των 
µικρονηµατίων ακτίνης από την BPA. 
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Stavropoulou K. Konstantina, Adamakis S. Ioannis-Dimosthenis, Eleftheriou P. Eleftherios 

Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, 
 Thessaloniki 541 24, e-mail: eelefth@bio.auth.gr 

 
Bisphenol A (BPA), due to its extensive use in industry (production of resins and 
polycarbonate plastics), is an emerging organic pollutant, with toxic action on the steroid 
hormones of animal and plant organisms. Apart from steroid hormones, microtubules have 
also been shown to constitute a target of BPA toxicity, which has been confirmed both in 
animal and plant cells. However, information regarding the action that BPA might have on 
actin microfilaments is currently missing. We therefore studied by confocal laser scanning 
microscopy (CLSM) the effects of BPA on both actin microfilaments and microtubules of 
root cells of maize (Zea mays L.). Considering the already existing bibliography, the effects 
of 20, 50 and 100 mg/L BPA for 1, 2 and 3 h were investigated. In short treatments, BPA 
depolymerized microtubules, while in long treatments ring-like structures replaced the 
microtubule network. BPA affected seriously actin microfilaments, while ring-like 
complexes of actin were also observed. The above effects were time- and concentration- 
dependent. Generally, microtubules were affected first. Given the microtubules-actin 
microfilaments interaction, simultaneous experiments with BPA and chemical compounds 
that disrupt microtubule dynamics,  such as oryzalin (it depolymerizes microtubules) and 
taxol (it stabilizes microtubules and enhances their polymerization), were also carried out. 
In these experiments, actin microfilament morphology was studied. Simultaneous treatment 
with BPA and oryzalin resulted in exceptionally swollen cells. Actin network remained 
almost unaffected by BPA, however actin microfilaments lost their parallel orientation as 
compared to the control. Under this combined effect, neither ring-like structures nor intense 
bundling were observed, however the cell cycle phases were unable to be completed even if 
they had begun, apparently because of the depolymerization of microtubules. Simultaneous 
exposure to BPA and taxol also showed that actin microfilaments were not affected. 
Moreover, it seems that taxol "protected" microtubules from the toxic action of BPA. So, in 
order for BPA to express its toxic action on actin microfilaments it requires the existence of 
an unaffected, dynamic system of microtubules. In conclusion, our results indicate that 
microtubules constitute the intermediate target for actin microfilaments to be affected by 
BPA. 
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ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ 
ΜΥΚΗΤΟΦΙΛΟΥ ΜΥΚΗΤΑ CLADOBOTRYUM  

 
Α. Σταύρου1, Ι. Καραγιάννης2, Ζ. Γκόνου-Ζάγκου2, Β. Ν. Κουβέλης1 

 1Τοµέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, 2Τοµέας Οικολογίας και Ταξινοµικής, Τµήµα Βιολογίας, 
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη 157 01 Αθήνα 

 
Το γένος Cladobotryum ανήκει στην τάξη Hypocreales η οποία περιλαµβάνει πολλά είδη 
µυκητόφιλων µυκήτων. Τα είδη του Cladobotryum  είναι ατελή, πολλά από τα οποία έχουν 
εγγενείς µορφές που ανήκουν στο γένος Hypomyces. Είναι η  πολυπληθέστερη οµάδα 
αποκλειστικά µυκητόφιλων µυκήτων, οι οποίοι αναπτύσσουν σταθερή τροφική σχέση µε 
άλλους µύκητες και ιδιαίτερα µε τα καρποσώµατά τους (µανιτάρια). Σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι η µορφολογική αναγνώριση 30 στελεχών Hypomyces/Cladobotryum και η 
µοριακή ανάλυση των στελεχών αυτών µε γονίδια τα οποία θα µπορούσαν να προσφέρουν 
διαφοροποίηση και/ή να οµαδοποιήσουν διαειδικά το συγκεκριµένο γένος. Από τη µέχρι 
τώρα ταξινοµική µελέτη των στελεχών έχει προσδιορισθεί µέρος αυτών, τα οποία ανήκουν 
στα είδη Cladobotryum dendroides, C. verticillatum, C. apiculatum και C. varium. 
Παράλληλα, µελετήθηκαν µε εµπλουτισµό αλυσιδωτής αντίδρασης (PCR) η περιοχή ITS1-
5.8S-ITS2 και τµήµα του µιτοχονδριακού γονιδίου της µικρής rRNA ριβοσωµικής 
υποµονάδας (rns). Η ITS1-5.8S-ITS2 περιοχή της πυρηνικής ριβοσωµικής rRNA 
επανάληψης παρουσιάζει ποικιλοµορφία η οποία είναι συνήθως χαρακτηριστική για κάθε 
είδος και χρησιµοποιείται για τη µοριακή ταυτοποίηση ειδών εντός του γένους. Η ανάλυση 
των αλληλουχιών της περιοχής αυτής από τα 30 υπό µελέτη στελέχη έως τώρα, απέδειξε µε 
σαφήνεια πως τα στελέχη αυτά ανήκουν στο γένος Cladobotryum. Το ποσοστό ταυτότητας 
των αλληλουχιών αυτών σε σύγκριση µε αντίστοιχες κατατεθειµένες αλληλουχίες για τα 
είδη Cladobotryum σε γονιδιακές τράπεζες, όπως η GenBank, κυµάνθηκε από 97%-100%. 
Προκειµένου να αποφευχθούν λάθη ταυτοποίησης λόγω της χρήσης µιας µόνο γονιδιακής 
περιοχής, η οποία θα µπορούσε να αναδεικνύει την εξέλιξη αυτής της περιοχής και όχι 
ολόκληρου του οργανισµού, χρησιµοποιήθηκε εναλλακτικά και προσθετικά το 
µιτοχονδριακό rns γονίδιο, µε χρήση δύο διαφορετικών ζευγών εκκινητών: των 
NMS1/NMS2 και rnsUF/rnsUR. Τα τµήµατα που εµπλουτίστηκαν µε το πρώτο ζευγάρι 
εκκινητών έδωσε σχεδόν πανοµοιότυπα σε µέγεθος προϊόντα (~550 ζ.β.), ενώ το δεύτερο 
ζεύγος εκκινητών οµαδοποίησε όλα τα στελέχη σε δύο οµάδες. Η πρώτη µε 21 στελέχη 
έδωσε προϊόντα µεγέθους ~500 ζ.β. και η δεύτερη (τα υπόλοιπα 9 στελέχη) παρουσίασαν 
προϊόντα των ~2400 ζ.β. Η κλωνοποίηση και αλληλούχιση των µεγάλων αυτών προϊόντων 
απέδειξε την ύπαρξη εσωνίων οµάδας Ι. Η φυλογενετική ανάλυση των εµπλουτισµένων 
περιοχών για τις δύο αυτές γονιδιακές περιοχές οµαδοποίησε τα στελέχη αυτά εντός των 
γνωστών µέχρι σήµερα ειδών του γένους Cladobotryum µε υψηλή υποστήριξη (bootstrap) 
των τοπολογιών µετά από χρήση των µεθόδων της Γειτνίασης (Neighbour-Joining) και της 
Bayesian. Η περαιτέρω µελέτη των αλληλουχιών µε συνένωση των δύο περιοχών ως µια 
οντότητα έδωσε τα καλύτερα αποτελέσµατα, αναδεικνύοντας τη χρησιµότητα δύο 
διαφορετικών εξελικτικά περιοχών ως µια µονάδα, καθώς υποδεικνύουν την εξέλιξη 
ολόκληρου του οργανισµού. 
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The genus Cladobotryum belongs to the order Hypocreales which includes a large number 
of fungicolous fungi. Cladobotryum species are anamorphs, the majority of which form 
teleomorphs belonging to the genus Hypomyces. It is the most abundant group of 
fungicolous fungi, which form a solid trophic interaction with other fungi and in particular 
their fruit bodies. The aim of this work is the morphological identification of 30 strains of 
Hypomyces/Cladobotryum and the molecular analyses of the strains with genes which offer 
discrimination and inter-specific clustering within the genus. So far, the taxonomic study of 
the strains showed that they belong to the species Cladobotryum dendroides, C. 
verticillatum, C. apiculatum and C. varium. At the same time, the ITS1-5.8S-ITS2 (ITS 
region) of the nuclear rRNA gene complex and the mitochondrial gene of the small rRNA 
subunit (rns) were amplified using the PCR method. The ITS region has been usually 
exploited for the molecular identification of the species. This fact was verified in this case, 
as all sequences acquired showed 97-100% identity with already known submitted 
sequences of Cladobotryum species in publically available databanks (e.g. GenBank). In 
order to avoid misleading species identification conclusions based on a single gene 
analysis, the mitochondrial rns gene was additionally amplified using two different pairs of 
primers, i.e. NMS1/NMS2 and rnsUF/rnsUR. The first pair provided identical in size 
amplicons of ca. 550 bp and the second pair discriminated the strains examined into two 
different amplicon size groups. The 1st group consisting of 21 strains amplified a region of 
ca. 500bp, while the 2nd group provided amplicons of ca. 2400bp. The cloning and 
sequencing of the largest amplicons revealed the existence of a group I intron. The 
phylogenetic analysis of the amplified regions clustered the strains among the known 
species of Cladobotryum with excellent bootstrap support, after employing two different 
methods, i.e. Neighbour-Joining and Bayesian Inference. When these datasets were 
combined and used as a single matrix, the results were optimised and thus, it is evident that 
this phylogenetic approach, which combines two different evolutionary lines (i.e. the 
nuclear and the mitochondrial), defines the evolutionary progress of not solely the gene 
itself, but of the whole organism. 
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ECOKNOWS: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΕΝΤΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΨΑΡΙΩΝ 

 
Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου, Παρασκευή Κ. Καραχλέ, Χαράλαµπος Αποστολίδης, Σµαράγδα 

Δεσπότη, Αµαλία Γιαννακάκη 

Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τοµέας Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ 
 

Το πρόγραµµα ECOKNOWS που χρηµατοδοτείται από την ΕΕ, στοχεύει στην ανάπτυξη 
µοντέλων, µε τη χρήση Bayesian στατιστικών µεθόδων, τέτοιων που θα συµβάλλουν στην 
καλύτερη διαχείριση των αποθεµάτων. Για την ανάπτυξη των µοντέλων αυτών είναι 
απαραίτητη η γνώση στοιχείων βιολογίας, ενώ θα χρησιµοποιηθούν ήδη υπάρχουσες 
πληροφορίες στη FishBase (προγενέστερη γνώση), καθώς και νέες που θα συλλεχθούν από 
τη σχετική βιβλιογραφία (νέα πληροφορία). Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα 
αποτελέσµατα για τα νέα βιολογικά δεδοµένα (σχέσεις βάρους-µήκους, κατά µήκος 
συνθέσεις (ΚΜΣ), παράµετροι αύξησης Von Bertalanffy, αναπαραγωγή), τις τροφικές 
συνήθειες, τους θηρευτές και την επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων, τα οποία 
συγκεντρώθηκαν από τη βιβλιογραφία, για τα πέντε Μεσογειακά είδη ψαριών που 
αποτελούν αντικείµενο του προγράµµατος: Diplodus annularis, Merluccius merluccius, 
Mullus surmuletus, Scorpaena porcus και Serranus cabrilla. Επιπρόσθετα, γίνονται 
συγκρίσεις µεταξύ της προγενέστερης γνώσης που ήδη είναι καταχωρηµένη στη FishBase, 
καθώς και της νέας πληροφορίας που συλλέχθηκε. 
Η αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας έγινε µε τη χρήση διαδικτυακών µηχανών 
αναζήτησης (Web of Science, Scopus και GoogleScholar). Όλη η βιβλιογραφία σχετική µε 
τα πέντε είδη, που αποτελείται από 324 δηµοσιεύσεις, δίνεται αναλυτικά στο διαδικτυακό 
τόπο http://dl.dropbox.com/u/45877455/Reference%20List%20MED%20case%20study 
%20species.xls. Η ανάλυση της σχετικής βιβλιογραφίας αποκάλυψε ότι οι σχέσεις βάρους-
µήκους ήταν το πιο καλά ενηµερωµένο πεδίο στη FishBase, ενώ οι κατά µήκος συνθέσεις 
το πεδίο µε τις λιγότερες πληροφορίες. Ακόµα, η γονιµότητα φαίνεται να είναι η λιγότερο 
µελετηµένη βιολογική παράµετρος, αφού πολύ λίγη πληροφορία περιλαµβάνεται στη 
FishBase, ενώ η βιβλιογραφική αναζήτηση έδωσε επίσης λίγη νέα πληροφορία. Εποµένως, 
µε εξαίρεση τις σχέσεις βάρους-µήκους, όπου η αύξηση της πληροφορίας κυµάνθηκε σε 
ποσοστά 20-25%, σε όλες τις άλλες παραµέτρους το ποσοστό αυτό ήταν µεγαλύτερο από 
50%, ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις έφτασε και το 100% (D. annularis: γονιµότητα, S. 
cabrilla: θηρευτές). Σε ό,τι αφορά την επιλεκτικότητα, οι εκτιµήσεις προήλθαν από 75 
συνολικά δηµοσιεύσεις, και αφορούν τα εργαλεία τράτα βυθού (79 περιπτώσεις), απλάδια 
(66 περιπτώσεις), παραγάδια (17 περιπτώσεις), µανωµένα δίχτυα (5 περιπτώσεις) και 
βιτζότρατα (1 περίπτωση). 
Όλη η νέα πληροφορία που συλλέχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος ECOKNOWS 
παρέχει τη δυνατότητα να µειωθεί η αβεβαιότητα στις εκτιµήσεις των αποθεµάτων και να 
βελτιωθεί η πιθανότητα επιτυχούς διαχείρισης των αποθεµάτων. 
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ECOKNOWS is an EU funded project, aiming in the development of Bayesian statistical 
models that will contribute to the better management of fisheries stocks. A prerequisite for 
the development of these models is the knowledge of the biology of the species, and hence 
information already existing in FishBase (priors), as well as any new information collected 
from the literature. In this study, we present the results on new biological data (weight-
length relationships, length-frequency distributions, Von Bertalanffy growth parameters, 
and reproduction), feeding habits, predators and gear selectivity for the five case-study fish 
species from the Mediterranean Sea: Diplodus annularis, Merluccius merluccius, Mullus 
surmuletus, Scorpaena porcus and Serranus cabrilla.  
Literature survey was conducted using on-line search engines (Web of Science, Scopus and 
Google Scholar). All relevant publications collected (a total of 324 papers), are available at  
http://dl.dropbox.com/u/45877455/Reference%20List%20MED%20case%20study 
%20species.xls. Examination of the literature revealed that the weight-length relationship 
field is the most up-dated field in FishBase, whereas length-frequency distribution field has 
the least available information. Additionally, fecundity is the least studied aspect of fish 
biology, since very little information is available in FishBase, whereas the searching of the 
literature also showed very few new data. With the exception of weight-length 
relationships, where there was an increase in information by 20-25%, in all the remaining 
parameters the percentage of new information exceeded 50%, and in a few cases reached 
100% (D. annularis: fecundity, S. cabrilla: predators). Selectivity estimates for the 5 
Mediterranean case study species were extracted from 75 published articles, and refer to 
trawls (79 cases), gill-nets (66 cases), longlines (17 cases), trammel nets (5 cases) and 
beach seines (1 case). 
The new information gathered in the framework of ECOKNOWS enables us to reduce 
uncertainty in stock assessments and enhance successful management of stocks. 
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ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ 
ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ   

 
 

Στεφανίδου Ν1, Κατσιάπη Μ2, Καραγιάννη Η1, Μουστάκα-Γούνη Μ2 
1Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών & Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 541 10,Ιωάννινα 

2Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,541 24, Θεσσαλονίκη 
 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας νερού της 
Λίµνης Παµβώτιδας κατά την περίοδο Ιούλιος-Δεκέµβριος 2011 µε βάση το βιολογικό 
στοιχείο φυτοπλαγκτό και σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60/ΕΚ. Για 
την εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας χρησιµοποιήθηκαν οι µετρικές συνολικός 
βιοόγκος φυτοπλαγκτού, βιοόγκος και ποσοστιαία συµµετοχή κυανοβακτηρίων στο 
συνολικό βιοόγκο, ο τροποποιηµένος για την Παµβώτιδα δείκτης φυτοπλαγκτού Q, η 
διάρκεια και συχνότητα ανθίσεων φυτοπλαγκτού. Κατά την περίοδο της έρευνας i) οι 
υψηλές τιµές βιοόγκου φυτοπλαγκτού µε κυρίαρχα τα γνωστά τοξικά κυανοβακτήρια 
Anabaena flos-aquae, Anabaena affinis, Aphanizomenon flos-aquae και είδη του γένους 
Microcystis ii) οι συχνές, παρατεταµένες ανθίσεις νερού iii) οι χαµηλές τιµές του δείκτη Q 
καθώς και iv) τα επίπεδα βιοόγκου των κυανοβακτηρίων που ξεπέρασαν τα ανώτερα όρια 
του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας για ασφαλή χρήση νερού σε υδάτινα σώµατα για 
αναψυχή, όπως η Λίµνη Παµβώτιδα, είναι ενδεικτικά ελλιπούς οικολογικής ποιότητας 
νερού της λίµνης.  
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PHYTOPLANKTON AND ECOLOGICAL WATER QUALITY OF LAKE 
PAMVOTIS 

 
Stefanidou N1,Katsiapi M2, Karayanni H1, Moustaka-Gouni M2 

1Department of Biological Applications & Technology, University of Ioannina, GR-541 10 
2School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki,GR-541 24 

 
The aim of the present study was to assess the ecological water quality of Lake Pamvotis 
during the period July-December 2011, based on the biological element of phytoplankton 
and according to the Water Framework Directive 2000/60/EU. The metrics used for the 
assessment were total phytoplankton biovolume, biovolume and percentage contribution of 
cyanobacteria in total phytoplankton biovolume, the modified phytoplankton assemblage 
index Q for Lake Pamvotis, the duration and frequency of phytoplankton blooms. During 
the study period i) the high phytoplankton biovolume dominated by the known toxic 
cyanobacteria Anabaena flos-aquae, Anabaena affinis, Aphanizomenon flos-aquae and 
species of Microcystis, ii) the occurrence of extended and frequent water blooms, iii) the 
low values of the phytoplankton assemblage index Q and iv) the cyanobacteria biovolume 
levels exceeding the upper thresholds for safe water use recommended by Water Health 
Organization for recreational waters such as Lake Pamvotis, were indicative of a poor 
ecological water quality. 
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Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ CDT1 ΥΠΕΡΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ ΣE ΟΓΚΟΥΣ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ 
KI67 ΚΑΙ HER2/NEU 

 
 

Συµεωνίδου Ι.Ε.1, Μπράβου Β2, Παπαδάκη Ε.2, Ταραβήρας Σ.3, Λυγερού Ζ.1 
 

1. Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών                                              
2. Εργαστήριο Ανατοµικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών 
3. Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Πατρών 

 
 

Ο ακριβής διπλασιασµός του γονιδιωµατικού DNA είναι απαραίτητος για τη 
διατήρηση της γονιδιωµατικής ακεραιότητας. Η πρωτεΐνη Cdt1 αποτελεί σηµαντικό 
παράγοντα αδειοδότησης της αντιγραφής του DNA, ο οποίος υφίσταται αυστηρή ρύθµιση 
έτσι ώστε να συσσωρεύεται κατά την G1 φάση του κυτταρικού κύκλου. Αρκετές µελέτες 
έχουν καταδείξει ότι η εκτοπική υπερέκφραση της πρωτεΐνης Cdt1 επάγει την επανέναρξη 
της αντιγραφής του DNA και τον υπερδιπλασιασµό του γονιδιώµατος συµάβλλοντας στην 
ογκογένεση. Εντούτοις, δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδοµένα σχετικά µε την πιθανή αξία 
του παράγοντα Cdt1 ως βιοδείκτη σε όγκους κυρίως λόγω έλλειψης κατάλληλων εµπορικά 
διαθέσιµων αντισωµάτων. Επιπλέον παρ’όλο που η υπερέκφραση της πρωτεΐνης Cdt1 έχει 
δειχθεί ότι συµβάλλει στην εµφάνιση ανευπλοειδίας, αυτή δεν έχει συσχετιστεί µε 
συγκεκριµένες γονιδιωµατικές ανωµαλίες. Στην παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε 
καθαρισµός και αποµόνωση πολυκλωνικού αντισώµατος ειδικού έναντι της πρωτεΐνης 
Cdt1. Το αντίσωµα ατυό χρησιµοποιήθηκε για την ανοσοϊστοχηµική ανάλυση 85 κλινικών 
δειγµάτων όγκου µαστού ως προς τα επίπεδα έκφρασης του παράγοντα Cdt1. Η στατιστική 
επεξεργασία των αποτελεσµάτων κατέδειξε σηµαντική υπερέκφραση της πρωτεΐνης Cdt1 
στις περιοχές του όγκου σε σύγκριση µε τον παρακείµενο µη νεοπλασµατικό ιστό. 
Ακολούθησε διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης της έκφρασης του παράγοντα Cdt1 µε 
κλινικοπαθολογοανατοµικές παραµέτρους της νόσου. Η ανάλυση αποκάλυψε στατιστικώς 
σηµαντική και αντίστροφη συσχέτιση µεταξύ των επιπέδων έκφρασης της πρωτεΐνης Cdt1 
και της παρουσίας ή µη οιστρογονικών (ER) ή προσγεστερονικών υποδοχέων (PR). Επίσης 
διαπιστώθηκε στατιστικώς σηµαντική συσχέτιση µεταξύ της έκφρασης του παράγοντα 
Cdt1 και της έκφρασης του δείκτη πολλαπλασιασµού Ki67. Επιπλέον η ανάλυση κατέδειξε 
σηµαντική υπερέκφραση της πρωτεΐνης Cdt1 σε όγκους θετικούς για τον υποδοχέα 
HER2/neu σε σύγκριση µε τα περιστατικά που δεν εξέφραζαν τον υποδοχέα. Σηµειώνεται 
ότι στο 95% των περιπτώσεων όγκων µαστού όπου διαπιστώνεται υπερέκφραση του 
υποδοχέα HER2/neu, αυτή οφείλεται σε ενίσχυση του αντίστοιχου γονιδίου. Συνεπώς έιναι 
πιθανό η γονιδιωµατική αστάθεια να αποτελεί λειτουργική επίπτωση της ογκογόνου 
δράσης του παράγοντα Cdt1 στον όγκο µαστού.  

 

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό 
Χρηµατοδοτούµενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ . Επένδυση στην κοινωνία της 
γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου.  
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CDT1 OVEREXPRESSION CORRELATES WITH  PROLIFERATION INDEX 
KI67 AND HER2/NEU STATUS IN BREAST CANCER 

 
 

Symeonidou I. E.1, Bravou V.2, Papadaki E.2, Taraviras S.3, Lygerou Z.1 
 

1. Laboratory of General Biology, School of Medicine, University of Patras                                              
2. Laboratory of Anatomy School of Medicine, University of Patras                                           

3.Laboratory of Physiology, School of Medicine, University of Patras 
 
 

Tight regulation of the DNA replication initiation is crucial for the maintenance of 
genomic integrity. Cdt1 is an essential regulator of replication licensing that accumulates 
only in G1 phase of the cell cycle. Cdt1 overexpression in cell lines and animals drives 
rereplication and contributes to genomic instability. However, limited data are available 
concerning Cdt1 potential use as molecular marker in human cancer mainly due to the lack 
of suitable commercial antibodies. Furthermore, even though Cdt1 overexpression has been 
linked to aneuploidy, it has not been associated with specific genomic aberrations. In order 
to determine Cdt1 protein expression levels in breast cancer, a specific anti-hCdt1 
polyclonal antibody was generated and tested for its specificity. This antibody was 
subsequently used for the immunohistochemical staining of hCdt1 protein in 85 breast 
cancer specimens. Cdt1 protein expression was correlated to clinicopathological parameters 
of the disease, proliferation index and HER2/neu status. Analysis revealed that Cdt1 was 
statistically significantly overexpressed in the invasive tumor areas compared to adjacent 
non-neoplastic tissue. Furthermore, a significant inverse correlation was established 
between Cdt1 expression levels and oestrogen receptor (ER) and progesterone receptor 
(PR) status. Moreover, a significant positive correlation of Cdt1 expression with the 
proliferation index Ki67 was demonstrated. Addiotionally, Cdt1 expression levels were 
significantly higher in HER2/neu score 3+ tumors (known to show HER2/neu gene 
amplification by FISH in 95% of cases) compared to HER2/neu negative tumors (known to 
show HER2/neu gene amplification by GISH in only 0-7% of cases). Therefore, it is 
possible that genomic instability may underlie the potential oncogenic role of Cdt1 in breast 
cancer. 

 
 
 
 
 
 
 

 

This research has been co-financed by the European Union (European 
Social Fund – ESF) and Greek national funds through the Operational 
Program "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic 
Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: 
Heracleitus II. Investing in knowledge society through the European 
Social Fund.  
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ΠΥΡΦΟΡΑ ΝΗΣΙΑ 

Σπύρος Σφενδουράκης 

Τµήµα Βιολογικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Κύπρου, P.O. Box 20537, 1678 Λευκωσία 

Όσο πιο µεγάλο το νησί της γνώσης τόσο πιο µακριά η ακτή της απορίας µας. 

Ralph Washington Sockman 

 

Είτε κοιτάξει κανείς από την Ευρασία είτε από ένα νησάκι του Αιγαίου, είτε από τον 
πλανήτη Γη είτε από το Γαλαξία, γύρω του θα δει περιοχές αφιλόξενες, ακατοίκητες. Όπου 
κι αν σταθούµε, βρισκόµαστε σε κάποιο νησί. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που τα νησιά, όπως 
συνήθως τα αντιλαµβανόµαστε ως σχετικά µικρές εκτάσεις στεριάς εν µέσω αλµυρού ή 
γλυκού νερού, ασκούν τόση γοητεία πάνω µας. Ούτε κι είναι τυχαίο που τόσο ο Δαρβίνος 
όσο κι ο Γουάλας εµπνεύστηκαν το σηµαντικότερο κοµµάτι της θεωρίας τους σε νησιά. 
Φυσικά και οι  MacArthur και Wilson δεν διάλεξαν τυχαία τους νησιωτικούς βιοκόσµους 
για ν’ αναπτύξουν την περίφηµη θεωρία. Για το βιογεωγράφο και τον οικολόγο η σηµασία 
των νησιών, είναι, πλέον, κοινός τόπος. Για τους Έλληνες ερευνητές, πάλι, τα νησιά έχουν 
ιδιαίτερη σηµασία, µιας και ο τόπος µας µοιάζει φτιαγµένος ως διαρκές πείραµα 
νησιωτικής βιογεωγραφίας. Αλλά κι όσοι προτιµούν τη γοητεία των ψηλών βουνών, ας µην 
απογοητευθούν: τα βουνά είναι κι αυτά νησιά µε τον τρόπο τους - αλλά µήπως και τα 
‘κανονικά’ νησιά βουνοκορφές δεν είναι;  

Στην οµιλία αυτή, θα ταξιδέψουµε σε ποικίλους νησιωτικούς προορισµούς, συζητώντας για 
τη γνώση που µας φέρνουν τα νησιά στην προσπάθεια να κατανοήσουµε τη βιοποικιλότητα 
που µας περιέχει, ακολουθώντας αξιοπρόσεκτες ερευνητικές προσπάθειες στο χώρο της 
Ελλάδας, αλλά όχι µόνο. Η περιδιάβαση αυτή έχει κι έναν κάπως επετειακό χαρακτήρα, 
µιας και φέτος συµπληρώνονται 30 χρόνια συστηµατικής µελέτης στη νησιωτική 
βιογεωγραφία από Έλληνες ερευνητές. 
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FIRE-BRINGER ISLANDS 

Spyros Sfenthourakis 

Department of Biological Sciences, University of Cyprus,P.O. Box 20537 
1678 Nicosia,Cyprus 

email: sfendour@ucy.ac.cy 

 
 

Either standing on Eurasia or on a tiny Aegean islet, either on planet Earth or in the Milky 
Way, one will always see around inhospitable, inhabitable areas. Wherever we stand, we 
stand on an island of some kind. There’s no wonder then that we find islands, commonly 
perceived as relatively small areas of land surrounded by salt or fresh water, so enchanting. 
It's not by chance either that both Darwin’s and Wallace’s most important part of theory 
was inspired on and by islands. Obviously, also, MacArthur and Wilson’s choice of island 
biota for the development of their infamous theory was not circumstantial. Today, the 
importance of islands is self-evident for the biogeographer and the ecologist. At the same 
time, for Greek researchers, islands are particularly interesting, given that our country looks 
as if designed for a long-termed experiment in island biogeography. Those whose heart 
beats stronger for mountains should not feel alienated, though: mountains are also islands in 
their special way – but is it not true that typical islands are themselves mountaintops?  

In this presentation, we shall travel to various insular destinations, exploring the knowledge 
(‘fire’) brought to us by islands in our struggle to understand the biodiversity that contains 
us,  following interesting research accomplished mainly, but by no means exclusively, in 
Greece. This walkabout is also of an anniversary flavour, since by 2012 we can count 30 
years of consistent research on island biogeography by Greek scientists. 
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Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑ 
ΣΤΟΥΣ 11 ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HAPMAP 

 
Σωτήρης Γεώργιος, Ασλανίδου Παρασκευή, Γρηγορίου Ελένη, Παπασωτηρίου Σπυρίδων, 

Σταθιάς Βασίλειος, Καραγιαννίδης Ιορδάνης, Πάσχου Περιστέρα 
 

Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη 
 
 
H σχιζοφρένεια είναι ένα σοβαρό και πολύπλοκο ψυχιατρικό σύνδροµο µε συχνότητα 
εµφάνισης περίπου 1%. Μελέτες συσχέτισης ολόκληρου του γονιδιώµατος έχουν 
ενοχοποιήσει πληθώρα υποψήφιων γονιδίων, συµπεριλαµβανοµένων των 
MTHFR, COMT, DRD1, DRD2 και PDE4B. Σε αυτή τη µελέτη, ερευνούµε τη δοµή 
ανισορροπίας σύνδεσης και τα πρότυπα διαφοροποίησης των προαναφερθέντων γονιδίων 
στους 11 πληθυσµούς αναφοράς του προγράµµατος HapMap. Στόχος αυτής της έρευνας 
είναι ο προσδιορισµός πιθανών παραγόντων πληθυσµιακής διαφοροποίησης, οι οποίοι 
µπορεί να οδηγούν στην ανάπτυξη της σχιζοφρένειας. Το γονίδιο ΜΤΗFR κωδικοποιεί ένα 
ένζυµο που συµµετέχει στην βιοσύνθεση των πουρινών και της θυµιδίνης, στην µεθυλίωση 
του DNA και των αµινοξέων και είναι απαραίτητο για τις αντιδράσεις δηµιουργίας 
νευροδιαβιβαστών. Το γονίδιο COMT συµµετέχει στο µεταβολισµό των κατεχολαµινών 
καθώς η έκφραση του εντοπίζεται στους µετασυναπτικούς νευρώνες, όπου 
αποικοδοµούνται οι κατεχολαµινικοί νευροδιαβιβαστές µετά την απελευθέρωσή τους. To 
ντοπαµινεργικό σύστηµα, ειδικά οι υποδοχείς της ντοπαµίνης D1 και D2, αποτελεί επίσης 
στόχο αυτής της µελέτης. Συγκεκριµένα, το γονίδιο DRD1 κωδικοποιεί την D1 υποοµάδα 
του υποδοχέα της ντοπαµίνης και το γονίδιο DRD2 κωδικοποιεί την υποοµάδα D2. Η 
ενεργοποίηση των D1 υποδοχέων οδηγεί σε ενεργοποίηση της αδενυλικής κυκλάσης και 
αύξηση των επιπέδων cAMP, ενώ η ενεργοποίηση των D2 έχει το αντίθετο αποτέλεσµα. 
Το γονίδιο PDE4B κωδικοποιεί µια cAMP ειδική φωσφοδιεστεράση που ρυθµίζει την 
κυτταρική συγκέντρωση των κυκλικών νουκλεοτιδίων αδενοσίνης και παίζει σπουδαίο 
ρόλο στη µεταγωγή σήµατος. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας θα βοηθήσουν σε 
µελλοντικές µελέτες επιβεβαίωσης που θα πραγµατοποιηθούν σε διαφορετικούς 
πληθυσµούς. Τέτοιες µελέτες έχουν την δυνατότητα να καθορίσουν γενετικούς παράγοντες 
για την ανάπτυξη της σχιζοφρένειας. 
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THE GENETIC STRUCTURE OF SCHIZOPHRENIA ASSOCIATED GENES IN 11 
HAPMAP POPULATIONS  

 
 

Sotiris Georgios, Aslanidou Paraskevi, Grigoriou Εleni, Papasotiriou Spyridon, Stathias 
Vasileios, Karagiannidis  Ιordanis, Paschou Peristera 

 
Department of Molecular Biology and Genetics, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis 

 
 
 

Schizophrenia is a severe and complex psychiatric syndrome and has a lifetime risk of 
approximately 1%. Genome-wide association studies have implicated a multitude of 
candidate susceptibility genes, including MTHFR, COMT, DRD1, DRD2 and PDE4B. In 
this study, we investigate the linkage disequilibrium structure and patterns of variation of 
the aforementioned genes in the 11 populations of the HapMap project. The goal of this 
study is to determine possible population differentiating factors that could lead to the 
development of schizophrenia. The MTHFR gene encodes an enzyme which is involved in 
the purine and thymidylate biosynthesis, the methylation of DNA and amino acids, and is 
necessary for reactions forming neurotransmitters. The COMT gene is involved in the 
metabolism of catecholamines, and its expression is localized to postsynaptic neurons 
where it degrades neurotransmitters following their release. The dopamine system, and 
particularly dopamine D1 and D2 receptors is another focus of this investigation. More 
specifically, the DRD1 gene encodes the D1 subtype of the dopamine receptor, while the 
DRD2 gene encodes the D2 subtype of the dopamine receptor. Activation of D1-like 
receptors leads to the activation of adenylyl cyclase and increase in cAMP levels, whereas 
activation of D2-like receptors has the opposite effect. Finally, the PDE4B gene encodes a 
cAMP specific phosphodiesterase that regulates the cellular concentrations of cyclic 
nucleotides and thereby play a role in signal transduction. The results of our research may 
help future replication studies realized in different populations. Such studies, have the 
potential to determine the responsible genetic factors for the development of schizophrenia. 
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ΣΤΕΛΕΧΗ ΖΥΜΩΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΠΟ ΜΟΥΣΤΟ 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 
 

Ταγαρούλια Ν.Α., Σαββίδης Α.Λ., Καραγκούνη Α.Δ. 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής, Οµάδα 

Μικροβιολογίας, 15781 Αθήνα, Ελλάδα 
 

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται µια συνεχής προσπάθεια αποµόνωσης ζυµών από 
διάφορα περιβάλλοντα µε σκοπό τη χρήση τους σε βιοµηχανική κλίµακα είτε για την 
παραγωγή αιθανόλης είτε για την παραγωγή οίνων µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Τα 
κριτήρια επιλογής αυτών των στελεχών µεταξύ των άλλων είναι και η ανθεκτικότητα σε 
αιθανόλη και γλυκόζη καθώς και η µειωµένη παραγωγή υδρόθειου κατά τη διάρκεια της 
αλκοολικής ζύµωσης. Συνολικά, αποµονώθηκαν 400 στελέχη ζυµών από δείγµατα µούστου 
και ανώριµου κρασιού της Σαντορίνης, τα οποία χαρακτηρίστηκαν µορφολογικά και 
διακρίθηκαν µε την ITS – PCR µεθόδου. Προέκυψαν 4 διαφορετικά πρότυπα ζωνών. 
Αντιπρόσωποι των διαφορετικών οµάδων ελέγχθηκαν αρχικά, για ανθεκτικότητα σε 
αιθανόλη, υπό αναερόβιες συνθήκες, σε υγρές καλλιέργειες µε θρεπτικό υπόστρωµα ΜΕB 
(Malt Extract Broth), στις συγκεντρώσεις 8-12% (v/v) αιθανόλη. Τα στελέχη τα οποία 
παρουσίασαν ανθεκτικότητα πάνω από 9% µελετήθηκαν περαιτέρω για ανθεκτικότητα σε 
γλυκόζη, σε υγρές καλλιέργειες µε θρεπτικό υπόστρωµα MEB, υπό αερόβιες συνθήκες, 
στις συγκεντρώσεις: 20-45% (w/w). Τα στελέχη µε την υψηλότερη ανθεκτικότητα 
συγχρόνως σε αιθανόλη και γλυκόζη µελετήθηκαν σε στερεές καλλιέργειες µε θρεπτικό 
υπόστρωµα BIGGY-Αgar, όπου αποικίες χρώµατος καφέ µαρτυρούν την παραγωγή 
υδρόθειου. Όλα τα διαφορετικά στελέχη ζυµών ταυτοποιήθηκαν µέσω ενίσχυσης της ITS1-
5,8S-ITS2 ριβοσωµικής περιοχής. Τα αποτελέσµατα της αλληλούχισης συγκρίθηκαν µε τις 
αλληλουχίες της βάσης δεδοµένων της GenBank και βρέθηκαν ότι τα αποµονωθέντα 
στελέχη ζυµών αντιστοιχούν στα γένη: Saccharomyces, Candida, Zygosaccharomyces and 
Pichia.   
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ETHANOL AND SUGAR TOLERANCE OF YEASTS ISOLATED FROM MUST 
SAMPLES ORIGINATED FROM SANTORINI 

 
Tagaroulia N.Α., Savvides A.L., Karagouni A.D. 

National and Kapodistrian Univeristy of Athens, Faculty of Biology, Department of Botany, 
Microbiology Group, 15781 Athens, Greece 

 
The last few years it has been noticed an effort to isolate yeasts from many sources for 
industrial use (for ethanol production or in winemaking). In assessing a yeast strain for 
industrial use, specific physiological properties are required. Ethanol tolerance, sugar 
tolerance and low H2S production are some of the important properties. The aim of this 
work was to isolate yeasts from wine samples originated from a Greek winery in Santorini, 
and to examine these for the above properties that could be of value in the production of 
ethanol or in the processing of wine. 400 yeasts were isolated from wine samples. The 
isolated yeasts were characterized phenotypically and discriminated through ITS–PCR 
analysis at the strain level. This discrimination yielded 4 different patterns. Representatives 
of each group were screened, primarily, for ethanol tolerance, anaerobically, in batch 
cultures with Malt Extract Broth (MEB) at the concentrations 8, 9, 10, 11 and 12% (v/v). 
The increase in optical density in a flask was recorded as evidence of growth. The 
concentration of alcohol at which the growth of the yeast was just inhibited was assessed as 
the ethanol tolerance of the yeast. Only the yeast strains that showed growth in 9% ethanol 
(v/v) were further examined for sugar tolerance, aerobically, in batch cultures with MEB at 
the concentrations 20, 25, 30, 35, 40 and 45% (w/w).  Additionally, the production of H2S 
was determined by the color formation of the yeast on BIGGY agar plates. The degree of 
browning colonies was associated with the amount of the produced H2S.  Finally, all strains 
were classified by the amplification of the ribosomal region ITS1–5,8S–ITS2, followed by 
sequencing analysis. Sequence data were compiled, aligned and compared with sequences 
obtained from the GenBank database. The yeasts strains were assigned to the wine-
associated genera: Saccharomyces, Candida, Zygosaccharomyces and Pichia.  
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ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΑ ΠΡΙΝ ΤΗ 

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 
 

Τάιχερτ Μ.,1 Αντωνέλου Μ.,1 Τζούνακας Β.,1 Βελέντζας Α.,1 Σταµούλης Κ.,3 Κριεµπάρδης  
Α.,2 Παπασιδέρη Ι.1 

 (1)Tοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών, 
Πανεπιστηµιόπολις, Αθήνα, (2) Εργαστήριο Αιµατολογίας-Αιµοδοσίας, Τµήµα Ιατρικών 

Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθήνας, (3) Κέντρο Μετάγγισης Αίµατος , Νίκαια, Πειραιάς 
 
Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης σε τράπεζες αίµατος, παρατηρείται µία σταδιακή 
επιδείνωση της δοµικής και λειτουργικής ακεραιότητας των ερυθροκυττάρων, η οποία 
είναι γνωστή ως αποθηκευτική βλάβη. Ορισµένες από τις τροποποιήσεις που εµφανίζονται 
σε αποθηκευµένα ερυθροκύτταρα, όπως η αιµόλυση και η σηµατοδότηση εκκαθάρισης, πχ. 
εξωκυττάρια έκθεση φωσφατιδυλοσερίνης (PS) και µόνιµη απώλεια µεµβρανικής 
επιφάνειας µε την έκκριση εξω-κυστιδίων,  σχετίζονται µε µειωµένη επιβίωση µετά τη 
µετάγγιση και αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης παρενεργειών στους δέκτες. Κατά την 
αποθήκευση, η προοδευτική µετατροπή των δισκοκυττάρων σε εχινοκύτταρα σχετίζεται 
άµεσα µε την κυστιδιοποίηση της  µεµβράνης. Ο σχηµατισµός κυστιδίων συµβάλλει στην 
επιβίωση των µητρικών κυττάρων, διαµέσου της αποτελεσµατικής αποµάκρυνσης µη 
λειτουργικών ή δυνητικά επιβλαβών  παραγόντων και µεσολαβητών σηµατοδότησης 
θανάτου από τα ερυθροκύτταρα. Ταυτόχρονα όµως, η µικροκυστιδιοποίηση οδηγεί σε 
µόνιµη απώλεια επιφάνειας και µείωση της ικανότητας ελαστικής παραµόρφωσης των 
κυττάρων καθώς και στη συσσώρευση κυστιδίων που λόγω της έκθεσης PS είναι ιδιαίτερα 
προ-φλεγµονώδη και προ-θροµβωτικά. Στην παρούσα µελέτη εκτιµήθηκε ο βαθµός 
κυστιδιοποίησης της µεµβράνης και εξωτερίκευσης PS σε αποθηκευµένα ερυθροκύτταρα, 
σε δύο συνθήκες αποθήκευσης που χρησιµοποιούνται για µεταγγίσεις: µε ή χωρίς προ-
αποθηκευτική αφαίρεση των λευκοκυττάρων (n = 4 και n = 8 αντίστοιχα), µέσω  (1) 
υπερφυγοκέντρησης και (2) συνεστιακής σαρωτικής µικροσκοπίας λέιζερ (CSLM)  σε 
αποθηκευµένα ερυθροκύτταρα σηµασµένα µε ανεξίνη V, σε τρία χρονικά σηµεία της 
περιόδου αποθήκευσης. Η κυστιδιοποίηση αυξάνεται και στις δύο οµάδες (n=4) προϊόντος 
του χρόνου αποθήκευσης, επιβεβαιώνοντας παλαιότερες µελέτες. Παρ' όλα αυτά, 
σηµειώνεται  µια στατιστικά σηµαντική αύξηση της συσσώρευσης κυστιδιακών πρωτεϊνών 
στις µη-λευκαφαιρεµένες  µονάδες σε σύγκριση µε τις λευκαφαιρεµένες µετά το µέσο της 
αποθήκευσης, κάτι το οποίο δείχνει ότι τα εναποµείναντα λευκοκύτταρα επηρεάζουν 
δυσµενώς την αρτιότητα και την ακεραιότητα της µεµβράνης. Επιπλέον, παρατηρήθηκε 
µια µικρή αλλά σηµαντική και προοδευτική αύξηση της εξωτερίκευσης PS και στις  δύο 
οµάδες ερυθροκυττάρων, ιδιαίτερα στις µη λευκαφαιρεµένες, από την πρώτη κιόλας ηµέρα 
της αποθήκευσης. Παρότι τα εναποµείναντα λευκοκύτταρα και αιµοπετάλια δεν είναι η 
αιτία της αυξηµένης έκθεσης PS, η παρουσία τους φαίνεται να επιδεινώνει το φαινόµενο, 
τόσο στα ίδια τα ερυθροκύτταρα όσο και στο υπερκείµενο των ασκών το οποίο περιέχει 
κυστίδια που εξωτερικεύουν PS.  
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PERMANENT MEMBRANE LOSS AND REMOVAL SIGNALING IN STORED 
ERYTHROCYTES BEFORE TRANSFUSION 

 
Taihert M.,1 Antonelou M.,1 Tzounakas V.,1 Velentzas A.,1 Stamoulis K.,3 Kriebardis A.,2 

Papassideri I.1  
(1) Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, NKUA, Greece, (2) Laboratoty 

of Hematology and Transfusion Medicine, Dpt. of Medical Laboratories, Faculty of Health and 
Caring Professions, TEI of Athens, Greece, (3) Blood Transfusion Center, Nikea, Piraeus, Greece 

 
During storage in blood banks, red blood cells (RBCs) undergo gradual structural and 
functional deterioration, collectively referred to as storage lesion. Some modifications seen 
in stored RBCs, like hemolysis, removal signaling eg. exposed phosphatidylserine (PS) and 
permanent membrane loss in the form of exo-vesicles, are associated with reduced post-
transfusion survival/efficacy and increased risk of adverse reactions in the recipients. The 
storage-associated progressive transformation of discocytes to echinocytes is closely 
associated with membrane vesiculation. Vesicles formation contributes to the survival of 
the maternal cells through the effective extrusion of non functional or potentially harmful 
agents and death signaling mediators from RBCs. At the same time, the microvesiculation 
leads to permanent loss of critical surface area and deformability in maternal cells as well 
as to accumulation of PS-positive vesicles that are highly pro-inflammatory and pro-
thrombotic.  In the present study we estimated the degree of membrane microvesiculation 
and PS removal signaling in stored RBCs under two storage conditions currently followed 
for RBCs transfusions: with or without pre-storage leukocyte removal (n=4 and n=8 
respectively), by means of (1) ultracentrifugation and (2) confocal laser scanning 
microscopy (CSLM) in stored RBCs labeled with annexin V, at three time points of the 
storage period. Membrane vesiculation was increased in both groups (n=4) over storage 
time, as previously reported. Nevertheless, there was a statistically significant increase in 
the amount of vesicular protein collected from the non-leukoreduced units compared to the 
leukoreduced ones after the middle of the storage period, showing that the residual 
leukocytes militate against the structural integrity and membrane preservation of stored 
RBCs. Furthermore, there was a small but significant and progressive increase in PS 
externalization in both groups RBCs, especially in the non-leukoreduced ones, already after 
the first day in blood bank conditions. Although the residual leukocytes are definitely not 
the cause of increased PS exposure, they seem to exacerbate it in both RBCs and 
supernatants that contain PS-positive microvesicles. 
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ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ 3 ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΓΛΥΚΟΓΟΝΟΥ (GSK-3) ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΑΝΤΙ-ΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΗ 

Drosophila melanogaster 
 
 

Ταλλάς Δ. Κωνσταντίνος 1, Τσακίρη Ν. Ελένη 1, Παπασιδέρη Ισιδώρα 1,Σκαλτσούνης Α.Λ.2, 
Τρουγκάκος Π. Ιωάννης 1 

 

1 Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη, Αθήνα, Ελλάδα 

2 Εργαστήριο Φαρµακογνωσίας και Χηµείας Φυσικών Προϊόντων, Τµήµα Φαρµακευτικής, Εθνικό & 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιόπολη, Αθήνα, Ελλάδα 

 
Η γήρανση είναι µια πολύπλοκη µοριακή διαδικασία που καθοδηγείται από διαφορετικά 
µοριακά µονοπάτια και βιοχηµικά γεγονότα. Εµφανίζεται µε µείωση της λειτουργικής 
ικανότητας και της αντοχής στο στρες κατά τη πάροδο του χρόνου, και σχετίζεται µε 
αυξηµένο κίνδυνο νοσηρότητας και θνησιµότητας. Η κινάση 3 της συνθετάσης του 
γλυκογόνου [Glycogen Synthase Kinase 3 (GSK-3)] είναι µια κινάση σερίνης-θρεονίνης µε 
κύριο ρόλο τη µετατροπή της γλυκόζης σε γλυκογόνο. Το µονοπάτι της GSK-3 έχει 
εµπλακεί σε διάφορες ασθένειες, συµπεριλαµβανοµένων της ογκογένεσης, του 
νευροεκφυλισµού και του διαβήτη. Παρόλα αυτά, ο ρόλος της στην εµφάνιση της 
γήρανσης παραµένει αµφιλεγόµενος. Στο εργαστήριο µας χρησιµοποιούµε τον οργανισµό 
µοντέλο Drosophila melanogaster ως in vivo πλατφόρµα ελέγχου της βιοδραστικότητας 
φυσικών ουσιών. Στην παρούσα µελέτη, αναλύσαµε τις επιπτώσεις που προκαλούνται στην 
οργανισµική οµοιοστασία της Drosophila melanogaster, µετά από συνεχή έκθεση σε 6-
bromoindirubin-3'-oxime (6-BIO), ενός ειδικού αναστολέα της GSK-3. Οι προκαταρκτικές 
αναλύσεις µας έδειξαν ότι η έκθεση των εντόµων σε διαφορετικές συγκεντρώσεις της 6-
BIO παρέτεινε τόσο το µέγιστο (lifespan) όσο και το µέσο προσδόκιµο ζωής (healthspan). 
Επιπλέον, διαπιστώσαµε ότι η ειδική αναστολή της GSK-3 οδήγησε σε αύξηση 
ενεργότητας των κύριων πρωτεολυτικών συστηµάτων καθώς και σε µείωση της 
συσσώρευσης οξειδωµένων πρωτεϊνών. Οι τρέχουσες αναλύσεις µας έχουν ως στόχο να 
αποσαφηνίσουν τη µοριακή βάση των παραπάνω ευρηµάτων. 
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PHARMACOLOGICAL INHIBITION OF GLYCOGEN SYNTHASE KINASE 3 
HAS ANTI-AGEING EFFECTS IN Drosophila melanogaster 

 
Tallas D. Konstantinos 1, Tsakiri N. Eleni 1 , Papassideri Ιsidora1, Skaltsounis A.L.2, Trougakos 

P. Ioannis 1 
1 Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, National & Kapodistrian 

University of Athens, Athens, Greece 
2 Laboratory of Pharmacognosy and Natural Products Chemistry, Faculty of Pharmacy, University 

of Athens, Athens, Greece 
 
Organismal ageing is a complex molecular process driven by diverse molecular pathways 
and biochemical events. It has been defined as the time-dependent decline of functional 
capacity and stress resistance, associated with increased risk of morbidity and mortality. 
Glycogen Synthase Kinase 3 (GSK-3) is a serine-threonine kinase originally identified for 
its role in the conversion of glucose to glycogen. GSK-3 signalling has been implicated in 
various diseases including tumorigenesis, neurodegeneration and diabetes. Nevertheless its 
role during ageing remains controversial. We are using the model organism Drosophila 
melanogaster as an in vivo screening platform of natural compounds bioactivity. In the 
present study, we analyzed the effects induced in Drosophila melanogaster organismal 
homeostasis by culturing flies in the continuous presence of 6-bromoindirubin-3'-oxime (6-
BIO), a specific pharmacological inhibitor of GSK-3. Our preliminary analyses indicated 
that exposure of the flies to different concentrations of 6-BIO prolonged both healthspan 
and lifespan. Moreover, we have found that specific GSK-3 inhibition resulted in higher 
activities of main proteolytic systems and reduced accumulation of oxidized proteins. Work 
in progress in our labs aims to clarify the molecular basis of these findings. 
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Η ΙΧΘΥΟΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ 
 

Τασκούδης Θωµάς, Οικονόµου Ανθή και Λεονάρδος Δ. Ιωάννης  
 

Εργαστήριο Ζωολογίας, Τµήµα Βιολογικών εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
45110, Ιωάννινα, e-mail: ileonard@uoi.gr 

 
Ο Ποταµός Λούρος (Δυτική Ελλάδα) παρουσιάζει µεγάλο οικολογικό ενδιαφέρον σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο και ιδιαίτερα οι εκβολές του στο Βόρειο τµήµα του Αµβρακικού 
κόλπου οι οποίες προστατεύονται  από το συνθήκη Ramsar, τη συνθήκη Νatura 2000 και 
τη συνθήκη της Βαρκελώνης. Ανήκει στη βιογεωγραφική περιοχή του Ιονίου και φιλοξενεί 
ιχθυοπανίδα, η οποία παρουσιάζει µικρό αριθµό ειδών αλλά µεγάλο βαθµό ενδηµισµού. 
πολλά από αυτά τα είδη χαρακτηρίζονται ως απειλούµενα µε εξαφάνιση.  
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της ιχθυοπανίδας του ποταµού Λούρου. Για 
το σκοπό αυτό, επελέγησαν εννιά αντιπροσωπευτικοί σταθµοί δειγµατοληψίας σε 
χαρακτηριστικά οικοσυστήµατα. Τα δείγµατα συλλέχθηκαν την περίοδο Δεκέµβριος 2011 
έως Μάρτιος 2012 µε τη χρήση διχτυών και ηλεκτραλιείας. Τα άτοµα αναγνωρίστηκαν σε 
επίπεδο είδους και καταµετρήθηκαν για τον προσδιορισµό της αφθονίας. Στη συνέχεια, 
έγινε εκτίµηση της ευρωστίας των πληθυσµών των ειδών σύµφωνα µε την IUCN και το 
κόκκινο βιβλίο των απειλούµενων σπονδυλόζωων της Ελλάδας. 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο συνολικός αριθµός των ειδών που βρέθηκαν, η 
κατανοµή τους στο ποτάµιο οικοσύστηµα καθώς και οι σχετικές αφθονίες τους, ενώ γίνεται 
σύγκριση µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Τα αποτελέσµατα της παρούσης µελέτης 
αποτελούν την πρώτη ολοκληρωµένη προσπάθεια διερεύνησης της ιχθοπανίδας του 
Ποταµού Λούρου σε όλο το µήκος του και συνεισφέρουν στην καλύτερη κατανόηση της 
βιοποικιλότητας στην βιογεωγραφική περιοχή του Ιονίου. 
 

  

284

Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών 
Τρίκαλα 17-19 Μαϊου 2012



 

 

 

ICHTHYOFAUNA OF LOUROS RIVER  
 

Thomas Taskoudis, Anthi Oikonomou and Ioannis D. Leonardos 
 

Laboratoryof Zoology, Department of Biological Applications and Technology, University of 
Ioannina, 45110, Ioannina, e-mail: ileonard@uoi.gr 

  
Louros River (Western Greece) is of great ecological interest at national and international 
scale and particularly its estuaries in the northern part of Ambracian Gulf which are 
protected by the Ramsar Convention, Natura 2000 and the Barcelona Convention. It 
belongs to the Ionian sub-ecoregion and holds a long-isolated fish fauna which presents a 
small number of species but a high degree of endemism. In addition, many of these species 
are endangered and threatened with extinction. 
The purpose of the current project is the study of the overall ichthyofauna of Louros River. 
In total, nine representative sampling stations were chosen in n the major habitat types of 
the ecosystem. Samples were collected during a period from December 2011 to March 
2012, using fishing nets and electro-fishing gear. The specimens were identified and 
counted for the determination of abundance. Subsequently, the conservation status of the 
species was assessed according to the IUCN and the Red Book of Endangered Vertebrates 
of Greece. 
The total number of species that were identified, their distribution in the whole catchment 
area of the riverine ecosystem, as well as the relative abundance of the populations is 
discussed; results are discussed in comparison to the existing literature. The present study 
represents the first comprehensive effort of investigating the ichthyofauna along Louros 
River and will contribute to a better understanding of the biodiversity in the Ionian 
biogeographic region.  
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ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΟ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ 

 
Μ. Τερζενίδου1 • Ζ. Δανιήλ2 • Ε. Σκουµή1 • Μ. Σταύρου1• 

Κ. Παπαδηµητρίου1 •  Κ. Κωστίκας2 • Β. Μπαγιάτης1 • Κ. Γουργουλιάνης2 • Ζ.  Μαµούρης1 • 
Α. Ζίφα1 

1Εργαστήριο Γενετικής, Συγκριτικής και Εξελικτικής Βιολογίας, Τµήµα Βιοχηµείας και 
Βιοτεχνολογίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πλούτωνος 26, 41221 Λάρισα 

2Πνευµονολογική Κλινική, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο 
Λάρισας, Λάρισα 41110 

 
Το άσθµα είναι µια χρόνια φλεγµονώδης πάθηση των πνευµόνων που χαρακτηρίζεται από 
απόφραξη των αεραγωγών, αυξηµένη υπερευαισθησία και συµπτώµατα όπως συριγµό, 
δύσπνοια, σφίξιµο στο στήθος και βήχα. Τα τελευταία χρόνια δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία 
στη συµµετοχή των µιτοχονδρίων στην παθογένεια του άσθµατος. Πλήθος 
επιδηµιολογικών και κλινικών µελετών υποστηρίζουν τη σχέση µεταξύ των αυξηµένων 
επιπέδων δραστικών ριζών οξυγόνου ως παραπροϊόν της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης και 
της παθογένειας του άσθµατος. Επιπλέον, η συµµετοχή του µιτοχονδριακού γονιδιώµατος 
θα µπορούσε να εξηγήσει την µητρική κληρονοµικότητα, η οποία είναι χαρακτηριστική 
στις επιδηµιολογικές µελέτες ως παράγοντας κινδύνου για την εµφάνιση του άσθµατος. 
Προκειµένου να διερευνήσουµε το ρόλο του µιτοχονδριακού γονιδιώµατος στην αιτιολογία 
του άσθµατος αναλύσαµε τα µιτοχονδριακά γονίδια tRNA σε 76 ασθενείς µε άσθµα σε 
σύγκριση µε µια οµάδα ελέγχου. 
Η ανάλυση των 22 µιτοχονδριακών γονιδίων tRNA κατέδειξε συνολικά 10 µεταλλάξεις σε 
56 από τους 76 ασθενείς µε άσθµα που εξετάσθηκαν. 4 από αυτές τις µεταλλάξεις δεν 
βρέθηκαν στην οµάδα ελέγχου, 5 παρατηρήθηκαν σε σηµαντικά µικρότερη συχνότητα σε 
σχέση µε την οµάδα ελέγχου αλλά κανένας από τους συνδυασµούς των µεταλλάξεων που 
βρέθηκαν στους ασθενείς µε άσθµα δεν παρατηρήθηκε στην οµάδα ελέγχου. Επιπλέον, 
παρατηρήσαµε ότι 27.6% των ασθενών µε άσθµα (vs. 4% της οµάδας ελέγχου) ανήκε στην 
απλοοµάδα U (Fisher test P = 0.00). Βρέθηκε θετική συσχέτιση µεταξύ της εµφάνισης της 
απλοοµάδας U και της βαρύτητας της νόσου (Fisher test P = 0.02).  
Αν και απαιτούνται περαιτέρω µελέτες σε µεγαλύτερη οµάδα ατόµων προκείµενου να 
επιβεβαιωθούν αυτές οι παρατηρήσεις, και αλληλούχιση ολόκληρου του µιτοχονδριακού 
γονιδιώµατος η οποία ίσως εντοπίσει και άλλες µεταλλάξεις που συνεισφέρουν στο 
φαινότυπο της νόσου, η παρούσα µελέτη προτείνει ότι η απλοοµάδα  U συνδέεται µε 
αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης άσθµατος καθώς και µε τη βαρύτητα της νόσου στον 
Ελληνικό πληθυσµό.  
 

. 
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MITOCHONDRIAL GENETIC BACKGROUND PLAYS A ROLE IN 
INCREASING RISK TO ASTHMA 

 
M. Terzenidou1 • Z. Daniil2 • E. Skoumi1 • M. Stavrou1 • 

K. Papadimitriou1 • K. Kostikas2 • V. Bagiatis1 • K. Gourgoulianis2 • Z. Mamuris1 E. Zifa1 
1Laboratory of Genetics, Comparative and Evolutionary Biology, 

Department of Biochemistry and Biotechnology, University 
of Thessaly, 26 Ploutonos St., 41221 Larissa, Greece 

2Respiratory Medicine Department, University of Thessaly 
School of Medicine, University Hospital of Larissa, Larissa 41110, Greece 

 
Asthma is a chronic inflammatory disorder of the lungs that causes intermittent airway 
obstruction, increased airway hyperresponsiveness and recurrent respiratory symptoms such 
as wheezing, breathlessness, chest tightness and coughing. Involvement of mitochondria in 
asthma pathogenesis has received recently considerable attention. A significant number of 
epidemiological and clinical studies support the relationship between increased reactive 
oxygen species (ROS) as an inevitable byproduct of oxidative phosphorylation and the 
pathogenesis of bronchial asthma. Furthermore, mitochondrial involvement could be an 
explanation for the predominantly maternal transmission of asthma which is characteristic 
in epidemiologic studies. To shed light for the first time on the role of the mitochondrial 
genome in the aetiology of asthma we analyzed the mitochondrial tRNA genes and part of 
their flanking regions in 76 patients with asthma compared with a set of healthy controls. 
Analysis of the 22 mt-tRNA genes revealed a total of 10 mutations in 56 of the 76 
asthmatic patients examined. 4 of these mutations were not found in the control group, 5 
were observed at a significantly lower frequency in controls, but none of the combinations 
of mutations detected in asthma patients was observed in the controls. Furthermore, we 
observed that 27.6% of the asthma patients (vs. 4% of the controls) belonged to the 
haplogroup U (Fisher test P = 0.00) and a positive significant correlation was found 
between the occurrence of the haplogroup U and the severity of the disease (Fisher test P = 
0.02). 
Although further studies in larger cohorts are needed to confirm this observation, and 
sequencing of the entire mitochondrial genome might lead to the identification of other 
mutations that contribute to the disease phenotype, our study consolidates that haplogroup 
U is associated with increased risk of developing asthma and severity of the disease in 
Greek population. 

. 
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ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ: ΧΡΟΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 
Τζούνακας Β.,1 Αντωνέλου M.,1 Σταµούλης K.,3 Kριεµπάρδης A.,2 Παπασιδέρη I.1 

(1)Tοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών, 
Πανεπιστηµιόπολις, Αθήνα, (2) Εργαστήριο Αιµατολογίας-Αιµοδοσίας, Τµήµα Ιατρικών 

Εργαστηρίων, ΤΕΙ Αθήνας, (3) Κέντρο Μετάγγισης Αίµατος , Νίκαια, Πειραιάς 
 

Η επαρκής καταγραφή και κατανόηση της αποθηκευτικής βλάβης των ερυθροκυττάρων σε 
σχέση µε τις διάφορες στρατηγικές αποθήκευσης που ακολουθούνται στην κλινική πράξη, 
αποτελούν ίσως το µόνο τρόπο για να µετριαστούν οι διαταραχές που καθιστούν τις 
µεταγγίσεις επικίνδυνες ή λιγότερο αποδοτικές. Ανάµεσα στις σύγχρονες τεχνικές που 
χρησιµοποιούνται για την παρασκευή συµπυκνωµένων ερυθροκυττάρων προς µετάγγιση, 
είναι και το προ-αποθηκευτικό φιλτράρισµα του αίµατος, ώστε να αφαιρεθεί η πλειονότητα 
των λευκών αιµοσφαιρίων και αιµοπεταλίων του δότη. Ωστόσο, η προ-αποθηκευτική 
λευκαφαίρεση δεν εξαλείφει όλες τις βιοχηµικές και µορφολογικές αλλαγές που 
συµβαίνουν στα ερυθροκύτταρα, ως συνέπεια της γήρανσης και της αποθήκευσης. 
Επιπρόσθετα, υπάρχουν µελέτες που δείχνουν ότι η λευκαφαίρεση µπορεί να επιδεινώσει 
την αποθηκευτική βλάβη. Σήµερα, περίπου το 20% των µεταγγίσεων στις Ηνωµένες 
Πολιτείες και πολύ µεγαλύτερο ποσοστό εκείνων που πραγµατοποιούνται σε διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να είναι συντηρητικές, δηλαδή χωρίς λευκαφαίρεση. Ως 
εκ τούτου, η παρούσα µελέτη αποσκοπεί στην αποσαφήνιση των πιθανών επιπτώσεων της 
λευκαφαίρεσης στην εξέλιξη της αποθηκευτικής βλάβης των ερυθροκυττάρων, εστιάζοντας 
σε µοριακές και κυτταρικές τροποποιήσεις που σχετίζονται µε τη γήρανση και το 
οξειδωτικό στρες. Για το σκοπό αυτό, αξιολογήθηκαν µια σειρά από δείκτες γήρανσης και 
θανάτου σε αποθηκευµένα ερυθροκύτταρα, παρουσία ή απουσία λευκοκυττάρων (n=8). 
Βρέθηκε ότι προϊόντος του χρόνου η αποθηκευτική βλάβη εντείνεται, µε τη λευκαφαίρεση 
όµως να βελτιώνει την εικόνα είτε για µέρος είτε για το σύνολο της αποθηκευτικής 
περιόδου. Ανιχνεύθηκαν σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα αιµόλυσης, ενδοκυττάριας 
συσσώρευσης ROS, τροποποιήσεων γήρανσης που σχετίζονται µε τη ζώνη 3 και την 
αιµοσφαιρίνη, καρβονυλίωσης πρωτεϊνών της µεµβράνης και βιοδεικτών στρες, στα 
λευκαφαιρεµένα ερυθροκύτταρα σε σχέση µε τα αντίστοιχα µη λευκαφαιρεµένα. Επιπλέον, 
µέσω κλασµάτωσης νεαρών και γηρασµένων ερυθροκυττάρων, εντοπίστηκε φαινότυπος 
γήρανσης σε νεαρά µη λευκαφαιρεµένα ερυθροκύτταρα, σε επίπεδα που δεν αντιστοιχούν 
στην ηλικία τους. Κατά συνέπεια, τα εναποµείναντα λευκοκύτταρα και αιµοπετάλια  
φαίνεται να πυροδοτούν τη γήρανση και τη σηµατοδότηση κυτταρικής εκκαθάρισης στα 
αποθηκευµένα ερυθροκύτταρα. Η µερική, αλλά σηµαντική, µείωση τόσων αποθηκευτικών 
βλαβών στα λευκαφαιρεµένα δείγµατα εν συγκρίσει µε τα µη λευκαφαιρεµένα, 
παρουσιάζεται για πρώτη φορά και παρέχει µια ορθολογική µηχανιστική ερµηνεία της 
βελτίωσης στην ποιότητα της αποθήκευσης και των µεταγγίσεων που παρατηρούνται µετά 
την εισαγωγή της προ-αποθηκευτικής λευκαφαίρεσης. 
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CELLULAR SENESCENCE AND MEMBRANE PROTEOME STRESS IN 
ERYTHROCYTES STORED IN BLOOD BANKS:  TIME COURSE EVALUATION 

OF STORAGE LESION AND LEUKOCYTE EFFECTS 
 

Tzounakas V.,1 Antonelou M.,1 Stamoulis K.,3 Kriebardis A.,2 Papassideri I.1 
(1) Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, NKUA, Greece, (2) Laboratoty 

of Hematology and Transfusion Medicine, Dpt. of Medical Laboratories, Faculty of Health and 
Caring Professions, TEI of Athens, Greece, (3) Blood Transfusion Center, Nikea, Piraeus, Greece 

 
 

Adequate inventory and understanding of red blood cells (RBCs) storage lesion in relation 
to various storage strategies currently followed in clinical practice is probably the only way 
to mitigate the disturbances that render RBC transfusions dangerous or less effective. The 
currently used techniques for the preparation of standard RBCs concentrates for transfusion 
include the pre-storage filtration of blood to remove the contaminating donor leukocytes 
and platelets. However, pre-storage leukocyte reduction has not eliminated all the 
biochemical and morphological changes that occur to RBCs as a consequence of aging and 
storage, while there are studies suggesting that pre-storage filtration may aggravate blood 
storage lesions. Today, approximately 20% of the transfusions in the United States and 
much higher percentage of those performed in several European countries are still 
conservative, namely non-leukoreduced. Therefore, this study aimed at clarifying the 
probable effects of leukoreduction on RBCs storage lesion progression, with emphasis to 
the senescence and oxidative stress associated molecular and cellular modifications. To this 
purpose, we evaluated a series of senescence and death markers in RBCs stored in either 
leukoreduced (L) or non-leukoreduced (N) units (n=8). We found that length of storage 
enhances RBCs lesions but leukoreduction alleviates them either for a part of for the whole 
of the storage period. Significantly lower levels of hemolysis, intracellular ROS 
accumulation, band 3- and Hb-associated senescence modifications, membrane proteome 
carbonylation and stress biomarkers, have been detected in L-RBCs compared to the N-
RBCs. Furthermore, by density fractionation of young vs. old RBCs we detected the 
emergence of a senescence phenotype in young N-RBCs that was disproportionate to their 
age. Consequently, the residual leukocytes and platelets trigger senescence and removal 
signaling in stored RBCs. The partial, yet significant, alleviation of so many storage-related 
lesions in the L-RBCs compared to the N-RBCs, is presented for the first time and provides 
a rational mechanistic interpretation of the improved storage quality and transfusions 
observed by the introduction of pre-storage leukoreduction. 
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ΠΡΩΤΕΩΜΙΚΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
 

Γεώργιος Θ. Τσάγκαρης, Ph.D. 
Ερευνητική Μονάδα Πρωτεωµικής 
Κέντρο βασικής Έρευνας ΙΙ,  

Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών 
 

Μετά την ολοκλήρωση της χαρτογράφησης του ανθρώπινου γονιδιώµατος, έγινε 
κατανοητό ότι τα δισεκατοµµύρια των βάσεών του δεν δίνουν επαρκείς πληροφορίες για 
την λειτουργία των γονιδίων, για τον µηχανισµό την κυτταρικής διαίρεσης και ανάπτυξης, 
για το τι συµβαίνει στις παθολογικές καταστάσεις ή ακόµη και πως δρα µία χηµική ή 
φαρµακευτική ουσία. Εν αντιθέσει µε το γένωµα, που παραµένει ιδιαίτερα σταθερό και 
µεταβάλλεται ελάχιστα, το  πρωτέωµα εµφανίζει µία δυναµική και είναι συνεχώς 
µεταβαλλόµενο. Το πρωτέωµα (proteome), παράγεται από τον συνδυασµό των λέξεων 
πρωτεΐνες (proteins) και γένωµα (genome) και ορίζεται ως την οµάδα των πρωτεϊνών που 
παράγονται ή µεταβάλλονται τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο σε επίπεδο οργανισµού, 
ιστού ή κυττάρου, σε µία φυσιολογική ή παθολογική κατάσταση ή από την επίδραση 
εξωγενών παραγόντων.  Η πρωτεωµική περιλαµβάνει δύο κυρίως βήµατα: 1) Τον 
διαχωρισµό των πρωτεϊνών και 2) Την ταυτοποίησή τους. Στο πρώτο µέρος της 
παρουσίασης θα γίνει εκτεταµένη αναφορά στις τεχνικές διαχωρισµού των πρωτεϊνών από 
διάφορα βιολογικά δείγµατα καθώς και στην ταυτοποίησή τους µε φασµατοσκοπία µάζας. 
Στη συνέχεια θα γίνει εκτεταµένη αναφορά στη πειραµατική διαδικασία ολοκληρωµένης 
ανάλυσης βιολογικών δειγµάτων από την κατεργασία του δείγµατος για την αποµόνωση 
των πρωτεϊνών µέχρι την βιοπληροφορική ανάλυση και εκτίµηση των αποτελεσµάτων. 
Τέλος θα γίνει αναφορά σε εφαρµογές της πρωτεωµικής, στην ανάλυση πρωτεωµάτων 
βιολογικών υλικών, στην διαφορική πρωτεωµική, στην ανίχνευση βιοδεικτών και την 
αναγνώριση βιολογικών οδών.  
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PROTEOMICS: CURRENT TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS 
 

George Th. Tsangaris, Ph.D. 
Proteomics Research Unit, 

Center of Basic Research II, 
Biomedical Research Foundation of the Academy of Athens 

 
 

Nowadays, after the identification of human genome it is evident that the billions of 
nucleotide bases do not offer sufficient information about the gene function, the cellular 
and molecular mechanisms, the disturbances in pathological situations or even more about 
the action of chemical and pharmaceutical substrates. Thus, in contrast to the genome 
which remains generally stable, the proteome is constantly changing. The term proteome is 
produced by combination of the words proteins and genome and is referred to the group of 
proteins produced or generally changed in an organism, a tissue or a single cell, in normal 
or pathological states or in response to extra cellular factors. Proteomic analysis consists of: 
1) protein isolation and 2) protein identification. The first part of the current presentation 
includes a detailed introduction of protein separation from biological samples as well as 
their identification by mass spectrometry. Furthermore the experimental process for the 
complete analysis of biological samples will presented, from the sample preparation for the 
protein extraction up to the bioinformatics analysis and the evaluation of the results. 
Finally, applications of proteomics on the analysis of biological samples, on differential 
proteomics, on biomarker detection and the identification of pathways will be discussed. 
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Η ΕΞΩΓΕΝΩΣ ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΠΡΩΤΕΑΣΩΜΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ 
ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΩΙΜΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΣΤΗ Drosophila melanogaster 
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Ένας από τους κύριους µηχανισµούς διατήρησης και συντήρησης της οµοιοστασίας του 
κυτταρικού πρωτεόµατος είναι το πρωτεάσωµα. Στο πρωτεάσωµα αποικοδοµούνται τόσο 
φυσιολογικές πρωτεΐνες µε µικρό χρόνο ηµιζωής όσο και µη λειτουργικές πρωτεΐνες. Έχει 
δειχθεί in vitro σε ανθρώπινα κύτταρα ότι η ενεργότητα του πρωτεασώµατος µειώνεται 
κατά τη κυτταρική γήρανση καθώς και ότι η µερική αναστολή του οδήγησε σε πρόωρη 
γήρανση. Στη παρούσα εργασία µελετήσαµε τη ρύθµιση του πρωτεασώµατος κατά την in 
vivo γήρανση αλλά και υπό συνθήκες εξωγενούς επαγόµενης πρωτεασωµικής 
δυσλειτουργίας. Τα ευρήµατα µας δείχνουν την µείωση της έκφρασης και της ενζυµικής 
λειτουργίας του πρωτεασώµατος κατά την in vivo γήρανση στους σωµατικούς ιστούς του 
εντόµου σε αντίθεση µε τις γονάδες (ωοθήκες και σπερµατοθήκες) όπου δεν 
παρατηρήσαµε σηµαντική δυσλειτουργία. Επιτύχαµε τη µερική εξωγενή µείωση της 
πρωτεασωµικής ενεργότητας σε νεαρά έντοµα µέσω ειδικών αναστολέων που είχε ως 
αποτέλεσµα την εµφάνιση πρώιµης γήρανσης. Τα ευρήµατα µας δεικνύουν τη συµβολή του 
πρωτεασώµατος στην εµφάνιση της γήρανσης και την ιστοειδική ρύθµιση του 
πρωτεασώµατος κατά τη γήρανση. 
 

 

 

292

Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών 
Τρίκαλα 17-19 Μαϊου 2012



 

 

 

THE IMPAIRED PROTEASOME FUNCTIONALITY INDUCES PREMATURE 
AGEING IN Drosophila melanogaster 

 
Tsakiri EN.1, Antonelou MH.1, Papassideri IS.1, Bohmann D.2, Sykiotis GP.3, Trougakos IP.1 

 
1 Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens, 

Panepistimiopolis, Athens 15784, Greece 
2 Department of Biomedical Genetics, University of Rochester Medical Center, Rochester, NY 

14642, USA 
3 Division of Endocrinology, Department of Internal Medicine, University of Patras Medical 

School, 26500 Patras, Greece 
 
Organisms are constantly exposed to environmental and physiological stress and therefore 
require an efficient surveillance of protein quality to prevent disruption of proteostasis. The 
ubiquitin-proteasome system is central in this surveillance system as it is involved in the 
degradation of ubiquitinated short-lived and of damaged proteins. It has shown in previous 
in vitro studies in cells that the proteasome activity declines during ageing and the partial 
inhibition of proteasomal activity resulted in premature ageing. Herein we report on the 
proteasome regulation during in vivo ageing of Drosophila as well as on the molecular 
effects induced by its impaired function. In all somatic tissues studied the proteasomal 
enzymatic activities as well as the mRNA and protein expression levels of its main subunits 
declined during ageing. Surprisingly, we found neither significant decrease of the 
proteasome activities, nor accumulation of damaged proteins in the gonads (ovaries, 
spermathecae) of aged flies. Exposure of young insects to proteasome inhibitors resulted in 
the disruption of proteostasis and the triggering of premature ageing. Our findings indicate 
that the proteasome contributes significantly to the appearance of ageing and is under 
differential regulation according to tissue-specific proteolytic demands. 
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Για την εκτίµηση της οικολογικής ποιότητας των λιµνών µε βάση την Οδηγία 2000/60/ΕΚ 
για τα νερά, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη παράµετροι που αφορούν στη σύνθεση, την 
αφθονία και την κατανοµή κατά ηλικία της ιχθυοπανίδας. Ωστόσο για την πλειονότητα των 
ελληνικών λιµνών δεν υπάρχουν ανάλογα δεδοµένα που να πληρούν τις απαιτήσεις της 
Οδηγίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της ιχθυοπανίδας της λίµνης 
Πετρών (Νοµός Φλώρινας) µε βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας 2000/60 και του 
εγχειρίδιου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Προδιαγραφών για τις δειγµατοληψίες ψαριών σε 
λίµνες (CEN 2005). Πραγµατοποιήθηκε µια δειγµατοληψία τον Ιούλιο του 2011 µε δίχτυα 
τύπου Nordic (άνοιγµα µατιού 5-55 mm από κόµπο σε κόµπο), διάρκειας 2 ηµερών. Η 
πόντιση των διχτυών έγινε σε 16 διαφορετικές θέσεις στη λίµνη, µε διάρκεια αλίευσης 10-
12 ώρες. Το αλίευµα χωρίστηκε ανά σταθµό και µέγεθος µατιού και συντηρήθηκε σε 
διάλυµα φορµόλης 10%. Τα ψάρια που αλιεύθηκαν αναγνωρίστηκαν σε επίπεδο είδους και 
µετρήθηκαν το ολικό µήκος (TL, cm ± 0,1) και το σωµατικό βάρος (W, g ± 0,1). Από τα 
δεδοµένα αυτά εκτιµήθηκαν oι συλλήψεις µε βάση τον αριθµό των ατόµων (NPUE) και το 
βάρος (WPUE, g) ανά µονάδα αλιευτικής επιφάνειας διχτυού (100 m2) για κάθε είδος και 
ανά µέγεθος µατιού.   
Συνολικά αλιεύθηκαν 2258 άτοµα που ανήκαν σε 6 είδη (Carassius gibelio, Lepomis 
gibbosus, Pachychilon macedonicum, Perca fluviatilis, Rhodeus meridionalis και Rutilus 
rutilus). Οι υψηλότερες τιµές NPUE και WPUE υπολογίστηκαν για το είδος Rutilus rutilus 
(177,9 άτοµα/100 m2 και 3447,5 g/100 m2 αντίστοιχα; TL: 63-234 mm) και για το Perca 
fluviatilis (96 άτοµα/100 m2 και 1449 g/100 m2 αντίστοιχα; TL: 35-315 mm). Η υψηλότερη 
τιµή των συλλήψεων µε βάση τον αριθµό των ατόµων (796,7 άτοµα/100 m2) εκτιµήθηκε 
για το µάτι των 10 mm, ενώ µε βάση τη βιοµάζα για το µάτι των 19,5 mm (15658,1 g/100 
m2). Για το σύνολο του αλιεύµατος ανά δίχτυ βρέθηκε ότι δεν υπήρχε κορεσµός (< 6 
kg/δίχτυ), µε εξαίρεση το δίχτυ των 19,5 mm (>120 g/ m2). Οι µέσες τιµές ΝPUE και 
WPUE που εκτιµήθηκαν για το σύνολο του αλιεύµατος στη λίµνη Πετρών βρέθηκαν µέχρι 
και 43 φορές υψηλότερες από ανάλογες που έχουν εκτιµηθεί σε άλλες λίµνες µε την ίδια 
µεθοδολογική προσέγγιση.  
Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας αποτελούν τα πρώτα δεδοµένα διερεύνησης της 
ιχθυοπανίδας της λίµνης Πετρών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60. Η 
έρευνα εντάχθηκε στο πλαίσιο προγράµµατος για τη δηµιουργία ιχθυολογικού 
πολυµετρικού δείκτη εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας των λιµνών που 
συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) 
και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό 
Χρηµατοδοτούµενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 
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The Water Framework Directive 2000/60/EC requires the use of fish-based metrics 
(composition, abundance and age structure of the fish fauna) for the assessment of the 
ecological quality of lakes. However, for the majority of Greek lakes there are no such 
available data. Our aim was to study the fish fauna in Lake Petron (Florina Prefecture) in 
accordance to the requirements of the Directive 2000/60 and the manual of the European 
Commission Standards for fish sampling in lakes (CEN 2005).  
Fishing was conducted in July 2011 by Nordic type gillnets (12 mesh sizes between 5.0 and 
55 mm) in benthic habitats. Nets were set for 10-12 hours for 2 days at a total of 16 
sampling stations. Catches were separated by station and mesh size and fish were preserved 
in 10% formalin solution. Specimens were identified to species level and for each 
individual the total length (TL, cm ± 0,1) and weight (W, g ± 0,1) were recorded. The 
species-specific catch per unit effort was calculated as average number and biomass (g) of 
fish per 100 m2 net (number per unit effort, NPUE; biomass per unit effort, WPUE, 
respectively).  
A total of 2258 specimens were caught, belonging to 6 species: Carassius gibelio, Lepomis 
gibbosus, Pachychilon macedonicum, Perca fluviatilis, Rhodeus meridionalis and Rutilus 
rutilus. The later exhibited the highest NPUE and WPUE values (177.9 individuals/100 m2 
and 3447.5 g/100 m2, respectively; TL: 63-234 mm), followed by the species Perca 
fluviatilis (96 individuals/100 m2 and 1449 g/100 m2 respectively; TL: 35-315 mm). The 
highest NPUE (796.7 individuals/100 m2) was estimated for the mesh size of 10 mm, while 
in terms of biomass for the mesh size of 19.5 mm (15658.1 g/100 m2). No saturation was 
observed concerning the whole net (< 6 kg/net), except for the mesh size of 19.5 mm (> 
120 g/m2). The mean NPUE and WPUE values estimated for the fish caught in Lake Petron 
were up to 43 times higher than those calculated for other lakes, based on the same 
methodological procedure. 
These are the first results concerning the fish fauna of Lake Petron according to the 
Directive 2000/60. The study is part of a research project aiming in the development of a 
multimetric fish-based index for the assessment of the ecological quality of lakes, co-
financed by the European Union (European Social Fund – ESF) and Greek national funds 
through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the National 
Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: Heracleitus II. 
Investing in knowledge society through the European Social Fund. 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΗ SGF11 ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 
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Η δοµή της χρωµατίνης διαδραµατίζει θεµελιώδες ρόλο στην έκφραση των γονιδίων. 
Βασική δοµική µονάδα οργάνωσης της χρωµατίνης αποτελεί το νουκλεόσωµα, το οποίο 
περιλαµβάνει ορισµένες πρωτεΐνες που λέγονται ιστόνες. Το σύµπλοκο SAGA, σε µελέτες 
που έχουν γίνει στη ζύµη, έχει βρεθεί πως παίρνει µέρος στην ακετυλίωση, µεθυλίωση, 
ουβικιτίνωση και αποουβικιτίνωση των ιστονών, τροποποιώντας τη δοµή της χρωµατίνης 
µε άµεσο αντίκτυπο στην µεταγραφή των γονιδίων. Όσον αφορά την αποουβικιτίνωση των 
ιστονών έχει βρεθεί πως µια οµάδα πρωτεϊνών που αποτελείται από τις SGF11, UPB8 και 
SUS1 αφαιρεί µόρια ουβικιτίνης από την ιστόνη Η2Β. Η πρωτεΐνη SGF11 είναι 
απαραίτητη για τη σύνδεσή των άλλων δύο πρωτεϊνών στο  σύµπλοκο SAGA, η έλλειψη 
του όµως δε σχετίζεται µε τη διατήρηση της ακεραιότητας ολόκληρου του συµπλόκου. 
Σύµφωνα µε προηγούµενες µελέτες, στο Arabidopsis thaliana ο φαινότυπος των 
µεταλλαγµάτων του γονιδίου SGF11 δεν εµφανίζει προβλήµατα στην αύξηση και 
ανάπτυξη του φυτού. Με σκοπό την εξακρίβωση του µοριακού µηχανισµού στον οποίο 
συµµετέχει ο παράγοντας SGF11, χρησιµοποιήθηκαν τρία µεταλλάγµατα του γονιδίου 
SGF11 , τα sgf11-1, sgf11-2 και sgf11-3, και µελετήθηκε η επίδρασή τους στο χρόνο 
άνθισης. Τα µεταλλάγµατα έδειξαν καθυστερηµένη άνθιση σε µεγάλες ηµέρες και 
αυξηµένη έκφραση του αναστολέα της άνθισης FLC. Συνεπώς, προκύπτει το συµπέρασµα 
ότι η πρωτεΐνη SGF11 είναι θετικός ρυθµιστής της έναρξης της άνθισης. 
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Chromatin structure plays important role in gene expression.  Basic unit of chromatin is the 
nucleosome, which consists of special proteins called histones. SAGA complex is known to 
have roles in the acetylation, methylation, ubiquitination and deubiquitylation of histones, 
modifying chromatin structure and effecting gene expression. As far as deubiquitylation is 
concerned, a group of proteins which consists of SFG11, UPB8 and SUS1 removes 
ubiquitin molecules from histone H2B. SGF11 is necessary for the interaction of the other 
two proteins with the SAGA complex, although in the absence of it the integrity of the 
complex is not affected. Previous studies have shown that mutants of SGF11 seem to have 
normal growth and development. To verify the molecular mechanism in which the 
transcriptional adaptor SGF11 is involved, three mutants (sgf11-1, sgf11-2, and sgf11-3) 
have been used to examine the effect of SGF11 in the flowering initiation. The mutants 
showed delayed flowering in long days and also induced expression of the flowering 
repressor gene FLC. These data suggest that SGF acts as a positive regulator of flowering. 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. 
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Η παρούσα µελέτη διερευνά τις πιθανές εποχιακές µεταβολές/διακυµάνσεις της σύστασης 
των στραγγισµάτων, καθώς και την πιθανή συσχέτισή τους µε την πρόκληση τοξικών 
επιπτώσεων σε υδρόβιους οργανισµούς. Επιπλέον, εκτιµάται η κατάσταση του ΧΥΤΑ, όσο 
αφορά την ηλικία και την ικανότητα λειτουργίας του, µε βάση το λόγο BOD5/NH4-N των 
στραγγισµάτων. Συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν 6 δειγµατοληψίες συλλογής 
στραγγίσµατος (ανά 2 µήνες, από Φεβρουάριο έως Δεκέµβριο) κατά τη διάρκεια του έτους 
2011 από το ΧΥΤΑ του Δ. Αιγιαλείας (Νοµός Αχαϊας). Η ανάλυση των φυσικοχηµικών 
παραµέτρων και των βαρέων µετάλλων στα δείγµατα έδειξε σηµαντικές εποχιακές 
διακυµάνσεις, µε τις υψηλότερες τιµές να παρατηρούνται κατά τους µήνες Οκτώβριο και 
Δεκέµβριο, ενώ παρόµοια διακύµανση παρατηρήθηκε και στο λόγο BOD5/NH4-N σε κάθε 
περίπτωση. Παράλληλα, η τοξικολογική ανάλυση των δειγµάτων που πραγµατοποιήθηκε 
µε τη χρήση διάφορων υδρόβιων οργανισµών, όπως τα ανόστρακα καρκινοειδή 
Thamnocephalus platyurus και Artemia franciscana, το τροχόζωο Brachionus plicatilis και 
τον µονοκύτταρο φυτοπλαγκτονικό οργανισµό Dunaliella tertiolecta, έδειξε σηµαντική 
αύξηση της τοξικότητας του στραγγίσµατος (LC50 & IC50) κατά τους µήνες Οκτώβριο και 
Δεκέµβριο, συγκριτικά µε τις τιµές που παρατηρήθηκαν κατά τους προηγούµενους µήνες 
(Φεβρουάριο, Απρίλιο, Ιούνιο και Αύγουστο). Οι εποχιακές διακυµάνσεις των 
φυσικοχηµικών παραµέτρων του στραγγίσµατος, καθώς και του λόγου BOD5/NH4-N 
φαίνεται να σχετίζονται σηµαντικά µε τις τιµές τοξικότητας του στραγγίσµατος σε όλους 
τους οργανισµούς, καθώς και µε τα επίπεδα/ποσοστά βροχόπτωσης που µετρήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του έτους. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, η 
βροχόπτωση αποτελεί µια σηµαντική παράµετρο που µπορεί να επηρεάσει την κατάσταση 
του ΧΥΤΑ, τη σύσταση των στραγγισµάτων και κατεπέκταση την τοξικότητά τους. 
Επιπρόσθετα, ο προσδιορισµός του λόγου  BOD5/NH4-N µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα 
έγκυρο εργαλείο εκτίµησης της κατάστασης του ΧΥΤΑ, καθώς και πρόβλεψης της 
ποιότητας και της τοξικότητας του στραγγίσµατος. 
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SEASONAL ALTERATIONS OF LANDFILL LEACHATE CONTENT AND 
TOXICITY: AN INTEGRATED APPROACH WITH THE USE OF CHEMICAL 

AND TOXICOLOGICAL ANALYSES. 
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Landfill leachate is a by-product of the landfill operation, produced mainly due to the 
percolation of rainwater through the disposed wastes. The present study investigates 
whether there are seasonal variations among leachate physicochemical parameters and to 
what extent these variations are correlated with the induction of leachate toxic effects in 
different species, such as the brine shrimp Artemia franciscana, the fairy shrimp 
Thamnocephalus platyurus, the estuarine rotifer Brachionus plicatilis and the microalgal 
flagellate Dunaliella tertiolecta. In parallel, estimation of BOD5/NH4-N ratio, commonly 
used to characterize both landfill general status and leachates as well, was performed. 
According to the results of the present study, physicochemical parameters, heavy metal 
content as well as BOD5/NH4-N ratio measured in leachate samples collected every 2 
months (from February to December, which means 6 sampling periods) during the year 
2011, showed seasonal variations. Specifically, BOD5/NH4-N ratio showed low values in 
samples collected in October and December, while there was a significant increase in the 
majority of leachate parameters tested during the aforementioned periods. In addition, 
leachate toxic effects on all species tested showed type- and time-dependent alterations, 
with the most toxic leachate samples for all species tested being those collected during 
October and December. Seasonal variations of either leachate content or BOD5/NH4-N ratio 
seemed to be significantly correlated with the leachate toxic effects on all species tested, as 
well as with the rainfall data currently measured during the sampling periods. The results of 
the present study reveal that among others, rainfall and the BOD5/NH4-N ratio are 
important parameters that should be taken into account for facilitating the ecological 
management of leachate. 
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥ 
ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ DUNALIELLA TERTIOLECTA, ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ CARBAMAZEPINE. 
 

Τσιάκα Πηνελόπη1, Τσαρπαλή Βασιλική1, Ντάϊκου Ιωάννα2, Beatrix Haulik1 και Νταïλιάνης 
Στέφανος1 

 

1Τοµέας Βιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο 
Πατρών, 26500, Πάτρα 

2 Ινστιτούτο Χηµικής Μηχανικής και Χηµικών Διεργασιών Υψηλής Θερµοκρασίας, 265 04, Πάτρα  
 
Τα τελευταία χρόνια, η αύξηση της κατανάλωσης φαρµακευτικών σκευασµάτων έχει 
οδηγήσει στην ανίχνευση σηµαντικών συγκεντρώσεών τους σε υδάτινους αποδέκτες, 
γεγονός που δηµιουργεί εύλογους προβληµατισµούς και ανησυχίες για τις πιθανές 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Μία φαρµακευτική ουσία, που αποτελεί κύριο 
συστατικό φαρµακευτικών σκευασµάτων και εντοπίζεται  συχνά στο υδάτινο περιβάλλον 
είναι το αντιεπιληπτικό Carbamazepine (CBZ). Η παρούσα εργασία εστιάζει στη µελέτη 
των φυσιολογικών αποκρίσεων που µπορεί να επιφέρει η συγκεκριµένη ουσία σε 
υδρόβιους οργανισµούς, όπως το µικροφύκος Dunaliella tertiolecta. Σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα της µελέτης, έκθεση του µικροφύκους σε διαφορετικές συγκεντρώσεις 
CBZ (1, 10, 20, 50, 100 και 200 ppm) για χρονικό διάστηµα 96h, προκάλεσε σηµαντική 
µείωση τόσο του αριθµού των κυττάρων, όσο και του ρυθµού ανάπτυξής του (αναστολή 
του ρυθµού αύξησης) από την πρώτη µέρα έκθεσης (24 h). Παρά το γεγονός ότι οι 
επιπτώσεις του φαρµάκου παρουσίαζαν φθίνουσα πορεία κατά τη διάρκεια του χρόνου, η 
αναστολή του ρυθµού αύξησης του µικροφύκους, παρέµειναν σε σηµαντικά υψηλότερα 
επίπεδα, σε σχέση µε την αύξηση των ατόµων ελέγχου. Παράλληλα, προσδιορίστηκαν τα 
επίπεδα της µηλονικής διαλδεΰδης (MDA), µε κύριο στόχο την µελέτη της οξειδωτικής 
ικανότητας του φαρµάκου και κατ’ επέκταση την ικανότητά του να προκαλεί φαινόµενα 
οξειδωτικής καταπόνησης (oxidative stress). Τα αποτελέσµατα έδειξαν σηµαντική 
αύξηση των επιπέδων MDA, µετά από την επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων της 
ουσίας από την πρώτη µέρα, φαινόµενο το οποίο παρατηρήθηκε και στις επόµενες µέρες 
έκθεσης. Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης δείχνουν ότι φαρµακευτικές ουσίες, 
όπως η CBZ, µπορεί να επηρεάσουν τη φυσιολογική οµοιόσταση υδρόβιων οργανισµών, 
όπως το µικροφύκος Dunaliella tertiolecta, προκαλώντας αύξηση της θνησιµότητας και 
µείωση του ρυθµού ανάπτυξής τους, πιθανώς µέσω της πρόκλησης οξειδωτικών 
φαινοµένων, όπως η υπεροξείδωση λιπιδίων. 
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PHYSIOLICAL RESPONSES OF DUNALIELLA TERTIOLECTA, AFTER 

EXPOSURE TO THE ANTIEPILEPTIC DRUG CARBAMAZEPINE. 
 
Tsiaka Pinelopi1, Tsarpali Vasiliki1, Ntaikou Ioanna2, Beatrix Haulik1 and Dailianis Stefanos1 

 

1Section of Animal Biology, Department of Biology, School of Natural Sciences, University of 
Patras, 26500, Patra, Greece 

2 Institute of Chemical Engineering and High Temperature Chemical Processes, 265 04 Patras, 
Greece 

 
During the last decades, the increased consumption of drugs has lead to a significant 
accumulation of pharmaceutical substances or their degraded products into the aquatic 
environment. Indeed, one of the most common pharmaceuticals being present into the water 
is the antiepileptic drug carbamazepine (CBZ), and its environmental impact is now 
questioned. In this light, the aim of the present study was to investigate the potential effects 
of CBZ on the physiological responses of the unicellular alga Dunaliella tertiolecta, 
commonly used as a biological model in ecotoxicological studies. Specifically, algal 
cultures were exposed to different concentrations of CBZ (1, 10, 20, 50, 100 and 200 ppm) 
for 96h. Cell count and inhibition of growth rate (% I) were estimated every 24 h. 
Moreover, in order to investigate the potential oxidative ability of CBZ, malondialdehyde 
(commonly known as MDA) was determined in microalgae exposed to CBZ in any case. 
The results showed that there was a significant time- and dose- dependent decrease of cell 
number, as well a significant inhibition of growth rate in cells exposed to each CBZ 
concentration tested from the first day of exposure (24h). Regarding MDA levels, CBZ-
exposed cells showed significantly increased MDA levels, compared with those occurred in 
control cells in any case. In overall, the presence of CBZ could lead to physiological 
alterations of microalgae, such as Dunaliella tertiolecta, thus affecting its growth rate and 
survival, a fact that could be due to CBZ oxidative effects. 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

 
1,2 Τσίκληρας Α., 2 Πολύµερος Κ.  

1 Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τµήµα Βιολογίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη  
2 Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος, 

Εmail: tsikliras@uth.gr, polikos@uth.gr  
 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει τη σχέση τιµής-µεγέθους, αν δηλαδή τα 

µεγαλύτερα ψάρια, τόσο διαειδικά (τα µεγαλόσωµα είδη), όσο ενδοειδικά (τα µεγαλύτερα σε 
µέγεθος άτοµα ενός είδους), στοχεύονται επιλεκτικά και κατά προτεραιότητα από την αλιεία 
επειδή αποφέρουν µεγαλύτερο κέρδος. 
Καταγράφηκε η ελάχιστη, µέγιστη και µέση τιµή (ευρώ/κιλό) 45 ειδών ψαριών, για το 

διάστηµα 1996-2010 στο σύνολο των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το 
µέγιστο και σύνηθες µήκος σώµατος (cm), αλλά και το τροφικό τους επίπεδο. Επίσης, 
καταγράφηκαν οι ηµερήσιες τιµές ανά µέγεθος πέντε εµπορικών ειδών του Ατλαντικού από το 
2010, για τα οποία υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα για µικρά, µεσαία και µεγάλα άτοµα. 
Η µέση τιµή των ψαριών κυµάνθηκε από 0.01 (για την παπαλίνα Sprattus sprattus) έως 9.17 

ευρώ/κιλό (για τον κυανόπτερο τόννο του Νότου Thunnus maccoyii) και συσχετίστηκε 
γραµµικά θετικά (correlation coefficient r=0.70, n=45, P<0.05) µε το µέγιστο µήκος (που 
κυµάνθηκε από 16 έως 470 cm για την παπαλίνα και τον ιππόγλωσσο Hippoglossus 
hippoglossus, αντίστοιχα). Λιγότερο ισχυρή συσχέτιση (r=0.50, n=45, Ρ<0.05) της µέσης τιµής 
βρέθηκε µε το σύνηθες µήκος σώµατος (κυµάνθηκε από 12 έως 300 cm για για την παπαλίνα 
και τον ιππόγλωσσο, αντίστοιχα) και το τροφικό επίπεδο (κυµάνθηκε από 2.43 για τη σαρδέλα 
Sardinops spp. έως 4.53 για τον ιππόγλωσσο). Η ενδοειδική ανάλυση των τιµών των πέντε 
ειδών του Ατλαντικού έδειξε ότι τα µεγαλύτερα άτοµα των περισσότερων ειδών (ιδιαίτερα του 
γάδου Gadus morhua) αξιώνουν υψηλότερες τιµές σε σχέση µε τα µεσαία και τα µικρότερα 
(ANOVA: F>7.21, P<0.01, σε όλες τις περιπτώσεις), συχνά χωρίς επικάλυψη στις τιµές.  
Η θετική σχέση τιµής - µεγέθους υποδηλώνει ότι οι δυνάµεις της αγοράς µπορούν να 

αποτελέσουν ικανοποιητικό κίνητρο για τη στόχευση µεγαλύτερων ατόµων, ενδοειδικά και 
διαειδικά, από την αλιεία και πιθανώς τη γρηγορότερη εξαλίευσή τους. Δεδοµένου δε οτι 
τα µεγαλόσωµα είδη είναι περισσότερο ευάλωτα στην αλιευτική δραστηριότητα, εξαιτίας 
της αργής στρατηγικής ζωής τους, τότε είναι σαφές οτι η επιλεκτική τους στόχευση οδηγεί 
στην υπεραλίευση και στην αλιευτική ταπείνωση (βαθµιαία αφαίρεση των µεγαλύτερων σε 
µέγεθος ειδών στο χρόνο). 
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DO MARKET FORCES INFLUENCE FISHING ACTIVITIES? 
 

1,2 Tsikliras Α., 2 Polymeros K.  
1Laboratory of Ichthyology, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 

 2Department of Ichthyology and Aquatic Environment, University of Thessaly, Volos, Email: 
tsikliras@uth.gr, polikos@uth.gr  

 
The aim of the present work was to examine the relationship between price and size in 
fishes, i.e. the hypothesis whether large fish, both among (large-bodied species) and within 
species (large-sized individuals of a species) are being selectively targeted by fisheries 
because they yield greater profit.  

The minimum, maximum and average price (in euros/kg) of 45 fish species was 
recorded for the period 1996-2010 in the E.U Member – States, as well as their trophic 
level, maximum attainable and common lengths (cm). In addition, the daily prices per size 
(small, medium, large) of five commercial species of the Atlantic were also recorded since 
2010. 

Mean fish price ranged from 0.01 (for the sprat Sprattus sprattus) to 9.17 euros/kg (for 
southern bluefin tuna Thunnus maccoyii) and was positively correlated (correlation 
coefficient r=0.70, n=45, P<0.05) with maximum attainable length (which ranged from 16 
to 470 cm for sprat and Atlantic halibut Hippoglossus hippoglossus, respectively). A weaker 
correlation (r=0.50, n=45, Ρ<0.05) of mean price was observed with common fish length 
(ranged between 12 and 300 cm for sprat and Atlantic halibut, respectively) and trophic 
level (ranged from 2.43 for the pilchard Sardinops spp. to 4.53 for Atlantic halibut). Within 
species price analysis for the five Atlantic species showed that the larger individuals of most 
species (especially those of the Atlantic cod Gadus morhua) were consistently sold at 
higher prices compared to medium and small sized individuals (ANOVA: F>7.21, P<0.01, 
in all cases). 

The positive relationship between fish price and size clearly indicates that market forces 
may stimulate the targeting of larger individuals (within and among species) by fishing and 
hence, their rapid depletion. Given that the large-bodied species are more vulnerable to 
fishing because of their slow life history strategy, then it is clear that their selective 
harvesting will lead to fishing down the marine food web (gradual selective removal of 
large-bodied species with time). 
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Η ΦΥΛΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΗΜΙΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ Tenuiphantes miguelensis 
(Arachnida ) ΣΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΤΩΝ ΑΖΟΡΩΝ 

 
Τσίντζουρα Ι.1, Μουρίκης Θ.1, Τριάντης Κ.2,3, Borges P.A.V.2, Παρµακέλης Α.1 

 
1Τοµέας Οικολογίας και Ταξινοµικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

Πανεπιστηµιούπολη, Ιλίσια, 15784, Αθήνα. 
2CITA-A (Azorean Biodiversity Group), Dep. de Ciências Agrárias, Universidade dos 

Açores. Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal. 
3Biodiversity Research Group, Oxford University, Centre for the Environment. 

 
 

Τα ωκεάνια νησιά αποτελούν καλά συστήµατα µελέτης της εξελικτικής ιστορίας 
ενδηµικών ειδών, καθώς είναι γνωστή η γεωλογική τους ιστορία. Συγκεκριµένα, το 
αρχιπέλαγος των Αζορών αποτελείται από  εννέα ηφαιστειακής προέλευσης νησιά των 
οποίων η ηλικία κυµαίνεται από 0,3 έως 8 εκ. χρόνια. Η Santa Maria, όντας το παλαιότερα 
διαµορφωµένο νησί, έχει ηλικία 8 εκ. χρόνια. Το Sao Miguel, που αποτελεί το µεγαλύτερο 
νησί του συγκροτήµατος, πήρε το παρόν του σχήµα περίπου πριν από 0,05 εκ. χρόνια. 
Αν και το συγκρότηµα χαρακτηρίζεται από πλούσια χλωρίδα και πανίδα, η εξελικτική 
ιστορία των ειδών είναι γνωστή µόνο για ελάχιστες οµάδες. Σε ότι αφορά τις αράχνες, το 
συγκρότηµα φέρει 22 ενδηµικά είδη, για τα οποία, εκτός από την κατανοµή και λίγα 
στοιχεία οικολογίας τους, δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιµες πληροφορίες. Αυτή η µελέτη 
είναι µια πρώτη προσπάθεια διερεύνησης των προτύπων κατανοµής και της εξελικτικής 
ιστορίας του ενδηµικού είδους αράχνης, Tenuiphantes miguelensis. 
Στη εργασία αυτή χρησιµοποιήθηκαν άτοµα από εφτά νησιά του νησιωτικού 
συγκροτήµατος των Αζορών και η εκτίµηση της γενετικής ποικιλότητας των ατόµων τόσο 
σε ενδοπληθυσµιακό όσο και σε διαπληθυσµιακό επίπεδο έγινε µε τη χρήση  
µιτοχονδριακών µοριακών δεικτών. Νουκλεοτιδικές αλληλουχίες από τα δείγµατα 
χρησιµοποιήθηκαν για την εκτίµηση γενετικών αποστάσεων και την κατασκευή 
φυλογενετικού δέντρου. Το φυλογεωγραφικό πρότυπο που προέκυψε συγκρίθηκε ως προς 
τη σύγκλιση του µε τα παλαιογεωγραφικά δεδοµένα των Αζορών και µε τις αντίστοιχες 
µελέτες ασπονδύλων που κατανέµονται στο συγκρότηµα. 
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PHYLOGEOGRAPHY OF THE ENDEMIC SPECIES Tenuiphantes miguelensis  
(Arachnida) IN THE AZOREAN ARCHIPELAGO 

 
Tsintzoura I.1, Mourikis, T.1, Triantis C.2,3, Borges P.A.V.2, Parmakelis A.1 

 
1Dept. of Ecology and Systematics, Faculty of Biology, University of Athens, 

Panepistimioupoli Ilisia, GR-15784, Athens, Greece. 
2CITA-A (Azorean Biodiversity Group), Dep. de Ciências Agrárias, Universidade dos 

Açores. Terra-Chã, 9700-851 Angra do Heroísmo, Terceira, Açores, Portugal. 
3Biodiversity Research Group, Oxford University, Centre for the Environment. 

 
Oceanic islands are well-documented systems for the investigation of endemic species 
evolutionary history, as their geological history is well known. Specifically, the Azorean 
archipelago consists of nine volcanic-origin islands and their age ranges from 0.3 to 8 
million years ago. Santa Maria being the oldest with an age of 8my and S. Miguel, the 
largest, exhibiting a complex geomorphology with its current shape attained during the last 
0.05mya.  
Although this group of islands is characterized by a great number of flora and fauna 
species, their evolutionary history is not well-documented. Especially, the Azorean spider 
fauna comprises 22 endemic species, for which, besides their distribution and some 
ecological attributes, no other information is available. This study is a first attempt to 
investigate the evolutionary processes shaping the distribution and evolutionary history of 
the Azorean endemic spider Tenuiphantes miguelensis. 
In this study, samples from seven Azorean islands were used in order to estimate the 
genetic diversity in intra and inter-population level using mitochondrial markers. 
Nucleotide sequences obtained from the above-mentioned samples were used for the 
calculation of the genetic distances and the construction of the phylogenetic tree. The 
phylogeographical pattern was contrasted, in terms of its congruence, to the Azorean 
paleogeography and previous phylogeographic studies concerning other invertebrate 
species distributed in these islands. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΛΙΠΑΣΗΣ C ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ 

 
Τσιντή Γ.*, Οικονοµίδη Ι.*, Γαλάτης Β., Αποστολάκος Π.  

 
Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ, Αθήνα, 15784  

 
    Οι φωσφολιπάσες C και D (PLC και PLD), είναι ένζυµα που διασπούν δοµικά 
φωσφολιπίδια των βιοµεµβρανών παράγοντας µόρια τα οποία συµµετέχουν σε πολλές 
πορείες κυτταρικής σηµατοδότησης. Μία από τις δραστηριότητες της PLD είναι η 
συµµετοχή της στη δηµιουργία µικροσωληνίσκων (ΜΣ) και άτυπων πολυµερών σωληνίνης 
(Komis και συν. New Phytol.171:737,2006· Μήτση και συν. 12ο Συνέδριο ΕΒΕ, Ρέθυµνο, 
2011), ενώ η PLC συµµετέχει στη δηµιουργία άτυπων πολυµερών σωληνίνης 
(µακροσωληνίσκων· Komis και συν. New Phytol. 178:267, 2008). Στην παρούσα εργασία 
διερευνήθηκε εάν η PLC συµµετέχει στη δηµιουργία και των ΜΣ. Για τον σκοπό αυτό 
µελετήθηκαν οι επιπτώσεις της ανάσχεσης της δραστηριότητας της PLC στην 
επανεµφάνιση των ΜΣ σε κύτταρα που ανακάµπτουν σε φυσιολογικές συνθήκες, µετά από  
επίδραση ψύχους. Η ανάσχεση της δραστηριότητας της PLC πραγµατοποιήθηκε µε την 
επίδραση των χηµικών ενώσεων: (α) U73122 που αναστέλλει εκλεκτικά τη δραστηριότητα 
του ενζύµου και (β) νεοµυκίνης που δεσµεύει το κύριο υπόστρωµα της PLC, τη 4,5-
διφωσφορική φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη (PIP2). Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε ακρόρριζα 
του φυτού Triticum turgidum και οι ΜΣ εντοπίστηκαν µε τη µέθοδο της ανοσοσήµανσης 
της σωληνίνης. Τα δεδοµένα συνοψίζονται στα εξής: (1) Οι χαµηλές θερµοκρασίες (0ο-4ο 
C) καταστρέφουν τους ΜΣ στο ακρόρριζο. (2) Η επίδραση µε νεοµυκίνη περιορίζει ή 
αναστέλλει την καταστροφή των ΜΣ στις χαµηλές θερµοκρασίες, ενώ αντίθετα η επίδραση 
µε U73122 επιταχύνει την καταστροφή των ΜΣ και επάγει τη δηµιουργία άτυπων 
πολυµερών σωληνίνης. (3) Όταν τα επηρεασµένα από το ψύχος ακρόρριζα ανακάµπτουν, 
δηλαδή µεταφέρονται σε φυσιολογικές συνθήκες, επανεµφανίζονται τα τυπικά συστήµατα 
ΜΣ. (4) Όταν η ανάκαµψη πραγµατοποιείται παρουσία νεοµυκίνης ευνοείται η 
επανεµφάνιση πολυµερών σωληνίνης, ενώ όταν πραγµατοποιείται παρουσία U73122 
επιβραδύνεται ή αναστέλλεται πλήρως αυτή η διαδικασία. (5) Η ανάσχεση της 
δραστηριότητας της PLC έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία άτυπων πολυµερών 
σωληνίνης στα ανακάµπτοντα κύτταρα. Τα παραπάνω δεδοµένα υποστηρίζουν ότι: (α) η 
PIP2 εµπλέκεται στη διαδικασία καταστροφής των ΜΣ στις χαµηλές θερµοκρασίες και (β) 
τα προϊόντα της καταλυτικής δραστηριότητας της PLC συµµετέχουν στο µηχανισµό 
δηµιουργίας των τυπικών ΜΣ.  
 
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από το Πανεπιστήµιο Αθηνών. *Η συµµετοχή των δύο πρώτων 
συγγραφέων στην εκτέλεση του έργου ήταν ισότιµη. 
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THE ROLE OF PHOSPHOLIPASE C IN MICROTUBULE FORMATION 

Tsinti G.*, Oikonomidi I.*, Galatis B., Apostolakos P. 

Department of Botany, Faculty of Biology, University of Athens, Athens, 15784 

Phospholipases C and D (PLC and PLD), are enzymes that cleave structural 
membrane phospholipids to generate molecules that are involved in many cell signaling 
processes. There is evidence that PLDs are involved in microtubule (MTs) formation and in 
assembly of atypical tubulin polymers (Komis et al. New Phytol. 171:737, 2006; Mitsi et 
al., 12th Congress of HBS, Rethymno, 2011), while PLC is involved in the formation of 
atypical tubulin polymers (macrotubules; Komis et al., New Phytol. 178:267, 2008). This 
work, attempts to investigate the probable involvement of PLC in MT formation. In this 
direction, the consequences of PLC inhibition in MT reassembly during cell recovery to 
normal conditions, after cold treatment, were studied. PLC inhibition was achieved by: (a) 
U73122, a chemical substance that selectively inhibits PLC activity and b) neomycin, 
which binds to phosphatidylinositol (4, 5) biphosphate (PIP2) that is the main substrate of 
PLC. As plant material, were used root tips of Triticum turgidum. The effects of all 
treatments were assessed with tubulin immunofluorescence. The main findings are 
summarized in the following: (1) MTs were disassembled in low temperatures (0o -4o C). 
(2) Treatment with neomycin reduced or inhibited MT disassembly at low temperatures, 
while treatment with U73122 accelerated MT disassembly and induced atypical tubulin 
polymer formation. (3) The cold-treated root tips recovered, after their transfer to normal 
conditions and typical MT systems reappeared. (4) However, when the recovery was 
carried out in the presence of neomycin, the reappearance of tubulin polymers was favored.  
This process was slowed down or inhibited in the presence of U173122. (5) The inhibition 
of PLC activity led to formation of atypical tubulin polymers in recovering cells. The above 
data favor the hypothesis that: (a) PIP2 is involved in MT disassembly at low temperatures, 
and (b) the products derived from the catalytic activity of PLC are implicated in the 
mechanism of MT formation. 

This project was founded by the University of Athens. * Equal contribution to this work.    
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IN VITRO ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΕΠΤΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΘΥΜΟΥ ΑΔΕΝΑ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ HL-60 

 
Α.Τσίτσου-Καµπελή*, Σ. Βαλµά*, Π. Σαµαρά, Κ. Ιωάννου, Ο. Τσιτσιλώνη 

Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ 
 

Η ανθρώπινη προµυελοκυτταρική λευχαιµική σειρά HL-60, διαφοροποιείται in vitro σε 
διάφορους τύπους λευκοκυττάρων παρουσία γνωστών επαγωγικών παραγόντων, όπως 
προς κοκκιοκύτταρα, κυρίως ουδετερόφιλα, παρουσία DMSO ή/και ρετινοϊκού οξέος, προς 
µονοκύτταρα παρουσία TNF και προς µακροφάγα παρουσία TPA. Σκοπός µας ήταν η 
διαφοροποίηση HL-60 σε κοκκιοκύτταρα και η µελέτη της επίδρασης του πολυπεπτιδίου 
προθυµοσίνη α (προΤα), και του ανοσοδραστικού της δεκαπεπτιδίου, προΤα(100-109) 
τόσο κατά τη διαφοροποίησή τους, όσο και σε βασικές λειτουργίες τους. Για τη 
διαφοροποίηση των HL-60 προς κοκκιοκύτταρα, χρησιµοποιήθηκαν ως παράγοντες: 1,3% 
v/v DMSO (πρότυπη συνθήκη διαφοροποίησης), 200 ng/ml προΤα, 25 ng/ml προΤα(100-
109) και 25 ng/ml συνθετικού πεπτιδίου scrambled (πεπτίδιο µε ίδια αµινοξική σύσταση µε 
το προΤα(100-109) αλλά διαφορετική πρωτοδιάταξη), µεµονωµένα ή σε συνέργεια µε 
0,65% DMSO. Για να ελέγξουµε το βαθµό διαφοροποίησης µελετήσαµε: 1) την αναστολή 
της ανάπτυξης των κυττάρων µε Τrypan blue, 2) τις µορφολογικές κυτταρικές αλλαγές µε 
χρώση May-Grünwald/Giemsa και 3) την παραγωγή ενεργών ριζών οξυγόνου (ROS) µέσω 
αναγωγής του Nitro Blue Tetrazolium (NBT) µετά από διέγερση µε 200 ng/ml φορβολικού 
εστέρα (PMA). Διαπιστώσαµε ότι το µέγιστο ποσοστό διαφοροποίησης επιτεύχθηκε µε τη 
χρήση 1,3% v/v DMSO κατά την 4η ηµέρα επώασης µε τον παράγοντα αυτό. Αντίθετα, η 
προΤα και το προΤα(100-109) δεν µπόρεσαν να διαφοροποιήσουν τα HL-60 προς 
κοκκιοκύτταρα, τόσο όταν χρησιµοποιήθηκαν µεµονωµένα όσο και σε συνέργεια µε 0,65% 
v/v DMSO. Στη συνέχεια, ελέγξαµε αν τα διαφοροποιηµένα µε 1,3% v/v DMSO 
κοκκιοκύτταρα παράγουν ενδοκυτταρικά υπεροξειδικά ανιόντα (·Ο2-) παρουσία προTα ή 
προΤα(100-109). Τα διαφοροποιηµένα HL-60 επωάστηκαν µε τα πεπτίδια για 20 min, 
χρόνος ικανός για να επάγει την παραγωγή ROS από ουδετερόφιλα και µονοκύτταρα. 
Παρατηρήθηκε ότι η προΤα και το προΤα(100-109) δεν ενισχύουν την ικανότητα των in 
vitro διαφοροποιηµένων κοκκιοκυττάρων να παράγουν ·Ο2-, σε αντίθεση µε προηγούµενες 
µελέτες µας που έδειξαν ότι ενισχύουν τις βασικές αντιµικροβιακές ιδιότητες 
ουδετερόφιλων προερχόµενων από υγιείς και καρκινοπαθείς και µονοκυττάρων από υγιείς 
δότες. Επιπλέον, βιβλιογραφικά είναι γνωστό ότι τα δύο πεπτίδια µπορούν να ωριµάζουν 
ανώριµα δενδριτικά κύτταρα -προερχόµενα από µονοκύτταρα- σε ώριµα δενδριτικά, αλλά 
όχι να τα διαφοροποιούν. Η παρούσα µελέτη υποδεικνύει απουσία διαφοροποιητικής 
δράσης της προΤα και του προΤα(100-109) και σε κύτταρα HL-60, καθώς και ενισχυτικής 
τους δράσης σε κοκκιοκύτταρα που προέρχονται από διαφοροποίηση της εν λόγω σειράς. 
Πιθανόν, αυτό οφείλεται στη διαφορική έκφραση του υποδοχέα τύπου Toll 4 (TLR4) ή/και 
των συνοδών του µορίων (CD14, MD-2) από τα διαφοροποιηµένα ή µη HL-60, υποδοχέας 
µέσω του οποίου η προΤα και το ανοσοδραστικό της πεπτίδιο δρουν ειδικά, σε 
ουδετερόφιλα και µονοκύτταρα περιφερικού αίµατος. 
*Ισότιµη συµµετοχή 
Χρηµατοδότηση: IKYDA 2010/165, ΕΛΚΕ 70/4/11242, FP7 REGPOT-CT-2011-284460, INsPiRE 
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IN VITRO EFFECT OF THYMIC PEPTIDES ON CELLS OF THE HUMAN 
LEUKEMIC LINE HL-60 

 
Α.Tsitsou-Kabeli*, S.Valma*, P.Samara, K.Ioannou, O.Tsitsilonis 

Department of Animal and Human Physiology, Faculty of Biology, University of Athens 
 
The human promyelocytic leukemic cell line HL-60 can differentiate in vitro towards 
different types of leukocytes in the presence of established inducing agents, as to 
granulocytes, mainly neutrophils, when treated with DMSO or/and retinoic acid, to 
monocytes when treated with TNF and to macrophages when treated with TPA. Our aim 
was to differentiate HL-60 to granulocytes and study the effect of the polypeptide 
prothymosin α (proTα), and its immunoreactive decapeptide proTα(100-109), both οn their 
differentiation as well as οn their basic functions. For differentiating HL-60 to 
granulocytes, the following inducing factors were used: 1.3% v/v DMSO (standard 
differentiation factor), 200 ng/ml proTα, 25 ng/ml proTα(100-109) and 25 ng/ml synthetic 
scrambled peptide (a peptide with the same amino acids as proTα(100-109) but placed in a 
different order) individually or in synergy with 0.65% v/v DMSO. To estimate the degree 
of HL-60 differentiation, we studied: 1) inhibition of cell growth with Trypan blue, 2) 
morphological cell changes upon staining with May-Grünwald/Giemsa and 3) production 
of reactive oxygen species (ROS) by Nitro Blue Tetrazolium (NBT) reduction assay 
following stimulation with 200 ng/ml of phorbol ester (PMA). Maximal percentages of HL-
60 cell differentiation were achieved with 1.3% v/v DMSO on the 4th day of induction with 
this agent. In contrast, proTα as well as proTα(100-109) could not differentiate HL-60 to 
granulocytes, either when used individually or in synergy with 0.65% v/v DMSO. We 
further tested whether the 1.3% v/v DMSO differentiated granulocytes produce intracellular 
superoxide anion (·Ο2-) in the presence of proTα or proTα(100-109). Differentiated HL-60 
were incubated with the peptides for 20 min, a time interval sufficient to induce ROS 
production by neutrophils and monocytes. We observed that proTα and proTα(100-109) do 
not increase the ability of in vitro differentiated granulocytes to produce ·Ο2-, in contrast to 
our previous studies showing that they can enhance basic antimicrobial properties of 
neutrophils derived either from healthy or cancer patients and of monocytes from healthy 
donors. In addition, recent reports have shown, that both peptides can induce the 
maturation, but not the differentiation, of monocyte–derived dendritic cells to mature 
dendritic cells. The present study indicates that proTα and proTα(100-109) can not 
differentiate HL-60 cells to granulocytes and can not enhance basic functions of 
granulocytes derived upon differentiation of this cell line. Probably, this can be attributed to 
the differential expression of Toll like receptor 4 (TLR4) or/and its co-expressed molecules 
(CD14, MD-2) by DMSO-differentiated or non-differentiated HL-60. It should be noted, 
that proTα and its immunoreactive peptide specifically ligate TLR4, present on the surface 
of peripheral blood neutrophils and monocytes. 
 
*Equal Contribution 
Funding: IKYDA 2010/165, SARS 70/4/11242, FP7 REGPOT-CT-2011-284460, INsPiRE 
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΥΤΩΝ ΤΗΣ CYMODOCEA NODOSA ΣΕ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΣΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΥ 

ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 
 

Τσιώλη Σουλτάνα, Παπαθανασίου Βασίλειος, Ορφανίδης Σωτήρης 
Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών, Νέα Πέραµος, 64007, Καβάλα  

 
Η παρούσα εργασία εξετάζει τη σύνθεση της κοινωνίας των επίφυτων του 

φανερόγαµου Cymodocea nodosa (Ucria) Aschers σε διαβάθµιση ανθρωπογενούς πίεσης, 
στις ακτές του Κόλπου Καβάλας. Επιλέχθηκαν δύο λιβάδια µε µικρή ανθρωπογενή 
επιβάρυνση ως σταθµοί αναφοράς (Θάσος: σταθµοί TH1, TH2; Βρασίδας: σταθµοί Β1, 
Β2) και ένα λιβάδι µε υψηλή ανθρωπογενή επιβάρυνση (Νέα Καρβάλη: σταθµοί NΚ1, 
NΚ2). Ακολουθήθηκε η µέθοδος της τυχαίας ιεραρχικής (nested) καταστρεπτικής 
δειγµατοληψίας, που επέτρεψε τις συγκρίσεις σε τρεις χωρικές κλίµακες  από εκατοστά 
έως χιλιόµετρα (φύλλο, σταθµός, λιβάδι). Στις 22 Οκτωβρίου 2009 συλλέχθηκαν µε 
αυτόνοµη κατάδυση 5 φύλλα από κάθε σταθµό, δηλαδή 30 φύλλα συνολικά, σε βάθη 1,5-
3 m. Αναγνωρίστηκαν τα τάξα-είδη που εποικούν στα φύλλα και µετρήθηκε η % κάλυψή 
τους στο φύλλο σε επίπεδο τάξου-είδους και οµάδας οικολογικής κατάστασης (ESG I και 
ESG II), χρησιµοποιώντας φωτογραφίες στερεοσκοπίου και το πρόγραµµα ανάλυσης 
εικόνας Image Pro-Plus. Αναλύθηκαν 140 φωτογραφίες για κάθε λιβάδι και συνολικά 420.  
Συνολικά προσδιορίστηκαν 21 είδη-τάξα (περιλαµβάνονται τα είδη που βρέθηκαν 

κατά την φάση προετοιµασίας διάρκειας ενός έτους) να εποικούν στα φύλλα της 
Cymodocea nodosa, από τα οποία τα 12 ανήκουν στα Rhodophyta, 4 στα 
Heterokontophyta, 4 στα Chlorophyta και τα Κυανοβακτήρια.  
Ιεραρχική οµαδοποίηση (cluster analysis) και πολυδιάστατη διάταξη (multi-

dimensional scaling plot) των σταθµών δειγµατοληψίας µε βάση το δείκτη οµοιότητας 
Bray-Curtis ανέδειξε τρεις οµάδες σταθµών µε στατιστικά σηµαντική διαφοροποίηση 
(Anosim, p<0,001): στην οµάδα Α ανήκαν οι σταθµοί της Νέας Καρβάλης, NΚ1, NΚ2; 
Στην οµάδα Β οι σταθµοί Β2, ΤΗ1; Και στην οµάδα Γ οι σταθµοί Β1, ΤΗ2. Με βάση τη 
SIMPER ανάλυση στην οµάδα Α κυριαρχούσαν τα είδη Hydrolithon cruciatum (% 
συµµετοχή 57,61) και Hincksia mitchelliae (% συµ. 42.16), ενώ στην οµάδα Β και Γ το 
είδος Hydrolithon cruciatum (97.25, 98.45 % συµ., αντίστοιχα).  
Η ιεραρχική παραµετρική και µη παραµετρική ANOVA έδειξε στατιστικά σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις (p<0,05) ως προς την % κάλυψη των ειδών στα φύλλα της Cymodocea 
nodosa σε διαφορετικά επίπεδα χωρικής κατανοµής, επιβεβαιώνοντας το πρότυπο του 
µωσαϊκού τύπου αύξησης. Με την αύξηση της ανθρωπογενούς πίεσης από τους σταθµούς 
αναφοράς προς την επιβαρυµένη περιοχή παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική µείωση 
(ανάλυση post hoc) της κάλυψης του κρουστώδους ροδοφύκους Hydrolithon cruciatum 
(ESG I), το οποίο αποτέλεσε και το µοναδικό κοινό είδος όλων των σταθµών 
δειγµατοληψίας. Αντίθετα, στα είδη της οικολογικής οµάδας ESG II παρατηρήθηκε 
στατιστικά σηµαντική  αύξηση της κάλυψής της από τα λιβάδια µάρτυρες προς το 
επιβαρυµένο λιβάδι. Εφαρµόζοντας τον Δείκτη Οικολογικής Εκτίµησης (ΕΕΙ-c) στα 
ποσοτικά δεδοµένα της εργασίας τα δύο λιβάδια µάρτυρες ταξινοµήθηκαν στην άριστη 
και η επιβαρηµένη περιοχή στη µέτρια κλάση οικολογικής ποιότητας. 
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A SCALE BASED STUDY OF CYMODOCEA NODOSA EPIPHYTIC 
COMMUNITIES IN A EUTROPHICATION GRADIENT IN THE KAVALA GULF, 

GREECE  
 

Tsioli Soultana, Papathanasiou Vasillis, Orfanidis Sotiris 
Fisheries Research Institute, Nea Peramos, 64007, Kavala  

 
The composition of the epiphytic community of the seagrass Cymodocea nodosa 

(Ucria) Aschers along a eutrophication gradient in the Kavala Gulf was studied. Two 
meadows with low anthropogenic pressure were chosen as reference sites (Thassos, sites 
TH1, TH2; Brasidas, sites B1, B2), and a third meadow (Nea Karvali, sites NK1, NK2) 
with high anthropogenic pressure for comparison. Samples were collected by means of 
random nested destructive sampling, which enabled comparisons at three spatial scales, 
from centimeters to kilometers (leaf, station, meadow).  On October 22th, 2009 five leaves 
were collected from each station by means of scuba diving, i.e. thirty leaves in total, at a 
depth of 1.5-3m. The species-taxa that colonize the leaves were identified and then 
coverage (%) was estimated both at species-taxa level and at Ecological Status Group level 
(ESG I and ESG II), using stereoscope photographs and the image analysis software Image 
Pro-Plus. 140 photographs of each meadow were analyzed, adding to 420 photographs in 
total.   

Overall, 21 species-taxa (including those identified during a one year preparatory 
phase) were found to colonize the leaves of Cymodocea nodosa, of which 12 belong to 
Rhodophyta, 4 to Heterokontophyta, 4 to Chlorophyta and Cyanobacteria. 
       Hierarchical cluster analysis and multidimensional scaling plot of sampling sites based 
on Bray-Curtis similarity index indicated three site groups with statistically significant 
differences (Anosim, p<0.001); Nea Karvali’s sites (K1, K2) belong to group A, sites B2, 
TH1 to group B and sites B1, TH2 to group C. Based on SIMPER analysis, group A was 
dominated by the species Hydrolithon cruciatum (57.61% contribution) and Hincksia 
mitchelliae (42.16% contribution), while the groups B and C were dominated by the 
species Hydrolithon cruciatum (97.25 and 98.45 % contribution, respectively). 
       Hierarchical parametric and non-parametric ANOVA demonstrated statistically 
significant differences (p<0.05 for both approaches) on % species coverage on Cymodocea 
nodosa leaves at different spatial scales, confirming a patchy growth model. Along the 
eutrophication gradient moving from the reference meadows towards the highly stressed 
meadow, statistically significant decrease in coverage of the red alga Hydrolithon 
cruciatum (ESG I) was recorded (post-hoc analysis), which was the only common species 
in all sampling sites. On the contrary, statistically significant increase in coverage from the 
reference sites towards the more degraded ones was found for species that belong to group 
ESG II. The quantitative analysis, based on the Ecological Evaluation Index (EEI-c) 
classified the two reference meadows in the high Ecological Status Class and the highly 
stressed meadow in the moderate ESC.  
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Ο G-CSF ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΝΩΣΗΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΧΡΟΝΙΑΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΜΕ ΠΛΕΙΟΤΡΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

 
Τσολάκη Ελευθερία1,2, Γούναρη Ελένη1,2, Αθανασίου Ευαγγελία1, Σιώτου Ελένη1, Γιάγκου 

Μηνάς2, Αναγνωστόπουλος Αχιλλέας1, Γιαννάκη Ευαγγελία1 
1Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Αιµ/κή Κλινική-ΜΜΜΟ, Νοσοκοµείο 

Γ.Παπανικολάου Θεσσαλονίκη, 2Τοµέας  Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας, Τµήµα 
Βιολογίας, Α.Π.Θ,  Θεσσαλονίκη 

 
Με βάση την αναγνωρισµένη δυνατότητα των αιµοποιητικών στελεχιαίων κυττάρων 
(HSCs) του µυελού των οστών να δίνουν γένεση σε ηπατοκύτταρα, διερευνήθηκαν οι 
µηχανισµοί δράσης του G-CSF (Granulocyte-colony stimulating factor) και  ιχνηλατήθηκε 
η προέλευση των κυττάρων που αποκαθιστούν το ήπαρ σε πειραµατικό µοντέλο χρόνιας 
ηπατικής βλάβης. Σε θηλυκά C57Bl/6 ποντίκια που είχαν προηγουµένως λάβει 
θανατηφόρο δόση ακτινοβολίας και έλαβαν κύτταρα µυελού των οστών (ΜΟ) από 
GFP+δότες, προκειµένου να µπορεί να ιχνηλατηθεί η πορεία των στελεχιαίων κυττάρων, 
προκλήθηκε χρόνια ηπατική βλάβη µε χορήγηση τετραχλωράνθρακα, (CCl4), 2 ml/kg × 
2ηµ/εβδ. Μετά από δίµηνη αγωγή µε CCl4 η µία πειραµατική οµάδα έλαβε G-CSF σε δόση 
κινητοποίησης (250 µg/kg) για 6 ηµέρες και η δεύτερη για 12 ηµέρες προκειµένου να 
διερευνηθεί η δράση του G-CSF ως κυτοκίνης και λιγότερο ως κινητοποιητή. Με 
κυτταροµετρία ροής πιστοποιήθηκε στο αίµα των µεταµοσχευµένων ζώων η πλήρης 
χίµαιρα του δότη και ελέγχθηκε η αποτελεσµατικότητα της κινητοποίησης των HSCs για 
τον Lin-sca1+ckit+ (LSK) κυτταρικό πληθυσµό. H ηπατική ίνωση εκτιµήθηκε µε τις 
χρώσεις Masson και Gomori και µε ανοσοϊστοχηµεία για την παρουσία a-sma+ κυττάρων. 
Ο βαθµός της αγγειογένεσης εκτιµήθηκε µε ανοσοιστοχηµεία για τον FVIII και ELISA για 
τον αυξητικό παράγοντα VEGF. Ανοσοϊστοχηµεία διενεργήθηκε για τον δείκτη ki67 
(δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασµού). Τα προερχόµενα από τον ΜΟ ηπατοκύτταρα 
ανιχνεύθηκαν µε διπλό ανοσοφθορισµό ως GFP+/ck8,18+. Με ανοσοϊστοχηµεία για τον 
δείκτη ck19 και διπλό ανοσοφθορισµό για τους δείκτες GFP/ck19 ανιχνεύθηκαν τα 
ηπατικά προγονικά κύτταρα. Η ηπατική βλάβη µε βάση το συνολικό σκορ ίνωσης και τον 
αριθµό των a-sma+ κυττάρων µειώθηκε σηµαντικά στα ζώα που έλαβαν G-CSF. Η ELISA 
επιβεβαίωσε τα αποτελέσµατα της ανοσοιστοχηµείας, καθώς η συγκέντρωση του VEGF 
αυξήθηκε όπως και ο αριθµός των FVIII+ κυττάρων στο ήπαρ των ζώων στα οποία 
χορηγήθηκε G-CSF. Αυξηµένη αναγεννητική δραστηριότητα παρατηρήθηκε στα ζώα που 
έλαβαν G-CSF (ki67+κύτταρα). Οµοίως, το ποσοστό των προερχόµενων από τον ΜΟ 
ώριµων ηπατοκυττάρων (EGFP+/ck8,18+) καθώς και των ενδογενών ηπατοκυττάρων 
(EGFP-/ck19+) ήταν υψηλότερο στην οµάδα του G-CSF. Με βάση τα παραπάνω, ο G-CSF 
διευκολύνει την ηπατική αναγέννηση µε πλειοτροπική δράση, µειώνοντας τον αριθµό των 
ενεργοποιηµένων µυοϊνοβλαστών, βελτιώνοντας το αγγειακό δίκτυο του ήπατος, 
αυξάνοντας το ποσοστό των HSCs που µεταναστεύουν στο ήπαρ και επάγοντας κυρίως τον 
in-situ πολλαπλασιασµό των προγονικών ηπατικών κυττάρων. 
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και 
από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ.  Επένδυση στην 
κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου 
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G-CSF ATTENUATES THE FIBROTIC PROCESS IN A CHRONIC LIVER 
INJURY MODEL BY A PLEIOTROPIC FASHION 

 
Tsolaki Eleftheria1,2,Gounari Eleni1,2, Athanasiou Evangelia1, Siotou Eleni1, Yiangou Minas2, 

Anagnostopoulos Achilles1, Yannaki Evangelia1 
1Gene and Cell Therapy Lab, Hematology and BMT Department, G.Papanicolaou Hospital, 

Thessaloniki, 2Department of Genetics, Development and Molecular Biology, School of Biology,  
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki 

 
On the basis of the recognized potential of bone marrow (bm) cells to give rise to 
hepatocytes, we investigated the effect of G-CSF (Granulocyte-colony stimulating factor) 
in a mouse model of chronic liver damage. We sought to investigate the contribution of bm-
derived and endogenous liver stem cells (oval cells) in the regeneration process of the 
chronically injured liver after G-CSF mobilization by tracking the origin of cells 
reconstituting liver after injury. GFP mice were used as bm donors to transplant lethally 
irradiated C57Bl6 recipients. Predominant donor chimerism was determined by flow 
cytometry (FCM) in peripheral blood (PB) of transplanted mice at 2 months post-transplant 
and recipients were injected with 1,5 ml/kg CCl4 twice a week for 2 months to induce 
chronic liver damage. G-CSF was administered after approximately 20 doses of CCl4, 
intraperitoneally at 250 µg/kg/day, for either 6 or 12 days. At sacrifice, Lin-sca1+ckit+ 
(LSK) cells in PB were measured by FCM to confirm mobilization of HSCs. Hepatic 
fibrosis was evaluated by Gomori and Masson histostains and by immunohistochemistry 
for a-sma+ cells which represent activated hepatic stellate cells producing collagen. 
Immunohistochemistry in liver sections for ck19 and ki67 was used to detect hepatic stem 
cells and to estimate the proliferation status, respectively. Double immunofluoresence for 
GFP/ck8,18 and GFP/ck19 was used to detect bm-derived mature hepatocytes 
(GFP+/ck8,18+) or endogenous liver stem cells (GFP-/ck19+). The degree of angiogenesis 
was evaluated by immunohistochemistry for FVIII and ELISA for VEGF. In CCl4+G-CSF-
treated mice, hepatic parenchyma maintained a rather normal architecture with limited 
fibrosis in contrast to extensive fibrosis seen in liver sections of CCl4-treated animals. An 
increased regeneration process evidenced by high liver mitotic activity (ki-67 positivity) 
was prominent in the CCl4+G-CSF group. Likewise, higher numbers of both bm-derived 
mature hepatocytes (GFP+/ck8,18+) as well as in situ hepatic stem cells (GFP-/ck19+) 
could be detected in G-CSF-treated than in control group. In addition, well-shaped and 
dense vessels were detected in liver sections of G-CSF-treated mice in contrast to the 
disorganized liver microvascular network of control mice. ELISA confirmed the results of 
immunohistochemistry as the concentration of VEGF was in accordance with the increased 
presence of FVIII+cells in G-CSF-treated mice. G-CSF attenuates liver fibrosis and 
facilitates hepatic regeneration in a pleiotropic fashion, by reducing the number of the 
activated hepatic stellate cells, promoting angiogenesis, increasing the migration of bm-
derived progenitors to the liver and inducing the in-situ proliferation of hepatic progenitors. 
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund – ESF) and Greek national funds 
through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference 
Framework (NSRF) - Research Funding Program: Heracleitus II. Investing in knowledge society through the 
European Social Fund. 
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AMYLPRED2: ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΗΣ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗΣ 
 

Τσώλης Α.Χ., Χαµόδρακας Σ.Ι. 
Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας,, Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

Αθήνα 157 01 
 

Πρόσφατες µελέτες δείχνουν ότι, όλα τα τµήµατα µιάς πολυπεπτιδικής αλυσίδας δεν είναι 
εξίσου σηµαντικά στον καθορισµό της τάσης συσσωµάτωσης που αυτή εµφανίζει. 
Φαίνεται ότι, η συσσωµάτωση των πρωτεϊνών ευνοείται και πραγµατοποιείται από µικρά 
τµήµατα (πεπτίδια) που είναι επιρρεπή προς συσσωµάτωση. Αυτές οι περιοχές που 
αποτελούν τους πυρήνες συσσωµάτωσης µπορούν να εντοπισθούν στην αλληλουχία µιάς 
πρωτεΐνης µε προγνωστικές µεθόδους βιοπληροφορικής, µε βάση φυσικοχηµικές αρχές 
(φαινοµενολογικά µοντέλα) ή/και προσεγγίσεις µοριακής προσοµοίωσης. Πολλοί 
προγνωστικοί αλγόριθµοι έχουν αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία για την εκπλήρωση 
αυτού του σκοπού. Οι αµυλοειδείς δοµές αποτελούν ένα ειδικό υποσύνολο αδιάλυτων 
ινωδών πρωτεϊνικών συσσωµατωµάτων που σχηµατίζονται από αλληλουχίες που 
επιτρέπουν διαµοριακές β-πτυχωτές επιφάνειες να πακεταριστούν σε µια τρισδιάστατη 
δοµή, καταλήγοντας στο σχηµατισµό πολύ σταθερών αµυλοειδών ινιδίων. Οι βιολογικές 
ιδιότητες αυτών των ινιδίων διαφέρουν από αυτές των άµορφων συσσωµατωµάτων. Τα 
αµυλοειδή ινίδια απαντώνται µε λειτουργικούς ρόλους, σε όλα τα βασίλεια της ζωής, ως 
δοµικά ικριώµατα, δοµές προσκόλλησης, ρυθµιστές της επιφανειακής τάσης του νερού, 
προστατευτικοί σχηµατισµοί κλπ.  Επιπλέον, πρωτεϊνικές εναποθέσεις που εντοπίζονται σε 
συσχέτιση µε πλήθος ασθενειών στον άνθρωπο είναι συχνά πλούσιες σε αµυλοειδή δοµή. 
Για την πρόγνωση πιθανών αµυλοειδογενών περιοχών/πεπτιδίων, είχε αναπτυχθεί στο 
εργαστήριό µας µια συναινετική µέθοδος, το διαδικτυακό εργαλείο AMYLPRED (2009), 
που συνδύαζε 5 διαφορετικές µεθόδους. Πρόσφατα, βελτιώσαµε αυτό το εργαλείο, 
δηµιουργώντας το AMYLPRED2 (http://biophysics.biol.uoa.gr/AMYLPRED2/), µε την 
προσθήκη 6 νέων µεθόδων. Έτσι, το AMYLPRED2 συνδυάζει συνολικά 11 διαφορετικές 
µεθόδους και παρέχει πιο αντικειµενικά αποτελέσµατα.  Επίσης, επιτρέπει τη σύγκριση των 
επιµέρους προγνώσεων. Οι µέθοδοι πρόγνωσης πρωτεϊνικής συσσωµάτωσης και 
σχηµατισµού αµυλοειδών ινιδίων µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη διερεύνηση 
θεραπευτικών προσεγγίσεων στις αµυλοειδώσεις (‘στερεοδιαταξικές ασθένειες’) και στον 
έλεγχο και τη λεπτή ρύθµιση της διαλυτότητας των πρωτεϊνών στο πεδίο της 
βιοτεχνολογίας. Επίσης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη βελτίωση της διαλυτότητας 
µονοκλωνικών αντισωµάτων, στη βιοθεραπευτική (π.χ. σε µονοκλωνικά αντισώµατα που 
στοχεύουν σε διάφορες µορφές καρκίνου).  Τέλος, είναι σηµαντικό ότι αυτές οι µέθοδοι 
µπορούν να συµβάλλουν στην κατανόηση της διαδικασίας του σχηµατισµού των 
αµυλοειδών ινιδίων. 
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AMYLPRED2: PREDICTION OF PROTEIN AGGREGATION 
 

Tsolis A.C., Hamodrakas S.J. 
Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens,  

Athens 157 01 
 

Recent studies suggest that not all regions of a polypeptide chain are equally important for 
determining its aggregation tendency.  It seems that protein aggregation is mediated by 
short ‘aggregation prone’ segments.  These aggregation nucleating regions can be detected 
in the sequence of a protein utilizing bioinformatics prediction methods, based on 
physicochemical principles (phenomenological models) or/and molecular simulation 
approaches.  Many prediction algorithms have been developed during the last decade to 
perform this task.  Amyloid structures constitute a specific subset of insoluble fibrous 
protein aggregates formed by sequences that allow intermolecular beta-sheet arrangements 
to pack in a three dimensional structure, resulting in the formation of highly stable amyloid 
fibrils.  The biological properties of these fibrils differ from those of amorphous aggregates. 
Amyloid fibrils have functional roles throughout all kingdoms of life as structural scaffolds, 
adhesives, water tension modulators, protective formations etc. Furthermore, protein 
deposits found in association with a range of human diseases are often enriched in amyloid 
structure.  For the prediction of potential amyloidogenic regions, a consensus method had 
been developed in our lab, the web-based tool AMYLPRED (2009), which combined 5 
different methods.  We have improved this tool recently, creating AMYLPRED2 
(http://biophysics.biol.uoa.gr/AMYLPRED2/), by adding 6 novel, recently published, 
algorithms.  Therefore, AMYLPRED2 combines 11 different methods in total and provides 
more objective results.  It also allows comparison of the individual predictions.  Protein 
aggregation and amyloid fibril formation prediction methods might be used for screening 
therapeutic approaches against amyloidoses (‘conformational diseases’) and the control and 
fine-tuning of protein solubility in the field of biotechnology.  Furthermore, they may be 
used to improve protein solubility in the field of monoclonal antibodies, in biotherapeutics 
(e.g. against various type of cancer).  Last but not least, these methods may improve our 
understanding of amyloid-fibril formation pathways/processes. 
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ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΜΥΩΝ Mus musculus  
ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ 

 
Αδαµαντία Φ. Φραγκοπούλου και Λουκάς Χ. Μαργαρίτης 

Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών 
 

Είναι αόρατη, άγευστη και άοσµη, αλλά θεωρείται ένας από τους πιο διεισδυτικούς 
περιβαλλοντικούς παράγοντες ρύπανσης (electrosmog) σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης 
σήµερα. Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ΗΜΑ) –ή αλλιώς τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία 
(ΗΜΠ)– προέρχεται από τη σύγχρονη ενσύρµατη και ασύρµατη τεχνολογία και έχει 
κατακλύσει τη ζωή µας. Οι προεκτάσεις των εφαρµογών είναι πολλές και ευεργετικές, 
αλλά πιθανά και επιβλαβείς. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η διερεύνηση 
συστηµικών αποκρίσεων του µυός Mus musculus σε δύο ευρείας χρήσης πηγές ΗΜΑ, τoυ 
κινητού (ΚΤ) και του ασύρµατου τηλεφώνου (ΑΤ) τύπου DECT και µάλιστα σε συνθήκες 
«ανθρώπινης έκθεσης» και σε τιµές SAR πολύ χαµηλότερες από τις συστάσεις της ICNIRP 
[Health Phys 1998, 74:494-522]. Συνδυάζοντας µια ευρεία κλίµακα πειραµατικών 
τεχνικών, ερευνήσαµε τις επιπτώσεις σε επίπεδο µοριακό, κυτταρικό και συµπεριφοράς. 
Ιστολογική µελέτη σε νεογέννητα έδειξε ότι η ακτινοβολία ΚΤ κατά τη διάρκεια της 
κύησης προκαλεί διαταραχές στην οστεοποίηση των εµβρύων [Pathophysiology 2010, 
17(3):169-177]. Μελέτες συµπεριφοράς σε ενήλικα ζώα έδειξαν διαταραχές στη χωρική 
µνήµη και τη µνήµη αναγνώρισης, µετά από βραχύχρονη και µακρόχρονη έκθεση σε 
ακτινοβολία κινητού και ασύρµατου τηλεφώνου αντίστοιχα, χρησιµοποιώντας τον υδάτινο 
λαβύρινθο κατά Morris [Pathophysiology 2010, 17(3):179-187] και τη δοκιµασία 
αναγνώρισης καινοφανούς αντικειµένου. Η πιθανή επαγωγή στρες και άγχους στους µυς, 
έπειτα από έκθεση σε βάση DECT, ελέγχθηκε µε τη µέτρηση των επιπέδων 
κορτικοστερόνης στο πλάσµα του αίµατος, όπου και βρέθηκε αυξηµένη µια µέρα µετά την 
ακτινοβόληση, όχι όµως τις επόµενες ηµέρες, κάτι που υποδηλώνει προσαρµογή στο 
στρεσογόνο παράγοντα ΗΜΑ. Τα αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκαν και από τις δοκιµασίες 
συµπεριφοράς ανοιχτού πεδίου και υπερυψωµένου λαβύρινθου σχήµατος σταυρού. 
Οξειδωτικό στρες δεν παρατηρήθηκε σε πρωτεΐνες ερυθροκυτταρικών µεµβρανών έπειτα 
από µέτρηση του δείκτη καρβονυλίωσης. Στην προσπάθειά µας να εξηγήσουµε τα 
ευρήµατα των ως άνω διαταραχών σε µοριακό επίπεδο, εφαρµόσαµε πρωτεωµική ανάλυση 
σε τρεις κύριες περιοχές του εγκεφάλου, τον µετωπιαίο φλοιό, τον ιππόκαµπο και την 
παρεγκεφαλίδα. 143 πρωτεΐνες βρέθηκε να µεταβάλλουν την έκφρασή τους και στις τρεις 
περιοχές, µετά από µακρόχρονη έκθεση 8 µηνών, συµπεριλαµβανοµένων πρωτεϊνών 
νευρολογικής φύσεως, κυτταροσκελετικών, µεταβολισµού και πρωτεϊνών θερµικού 
πλήγµατος [Electromagn Biol Med 2012, 20 Ιανουαρίου], ενώ έρευνα σε εξέλιξη δείχνει 
πως ίδιες, αλλά και νέες πρωτεΐνες επηρεάζονται ακόµα και µετά από σύντοµη έκθεση 
ηµερών. Οι αλλαγές αυτές στο πρωτέωµα εγκεφάλου µυός έπειτα από έκθεση σε ΗΜΑ 
αναφέρονται για πρώτη φορά διεθνώς και αναµένεται να συµβάλλουν στην ερµηνεία 
ΗΜΑ-επαγόµενων διαταραχών στην πλαστικότητα του εγκεφάλου. 
 
Η ΑΦΦ είναι διδακτορική υπότροφος του ΙΚΥ (Κληροδότηµα Νικ. Δ. Χρυσοβέργη). Η έρευνα χρηµατοδοτείται 
εν µέρει από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) – Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικοί Πόροι – Ερευνητικό 
Πρόγραµµα «ΘΑΛΗΣ - UoA155» που συντονίζει ο ΛΧΜ. 
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SYSTEMIC RESPONSES OF Mus musculus MICE 
TO RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS 

 
Adamantia F. Fragopoulou and Lukas H. Margaritis 

Department of Cell Biology & Biophysics, Faculty of Biology, University of Athens 
 

You cannot see it, taste it or smell it, but it is one of the most pervasive environmental 
pollutants (electrosmog) throughout all countries today. Electromagnetic radiation (EMR) 
or electromagnetic fields (EMFs) are the terms that broadly describe exposures created by a 
vast array of wired and wireless technologies that have altered the landscape of our lives in 
countless beneficial but also harmful ways. This kind of radiation does not have sufficient 
energy to break off chemical bonds directly, but it does so indirectly through non-thermal 
processes, possibly involving free radicals’ increase followed by oxidative stress induction. 
The aim of this study, within the framework of a PhD dissertation, was to investigate the 
systemic responses of Mus musculus mice at two major radiofrequency/microwave 
(RF/MW) EMR sources (the mobile phone -MP- and the cordless DECT phone) and in 
particular at “human-mode” exposure conditions, at SAR values far below ICNIRP’s 
recommendations [Health Phys 1998, 74:494-522]. 
By combining a large scale of experimental techniques, we investigated the potential effects 
at the molecular, cellular and behavioral level. Exposing pregnant mice revealed that RF 
radiation causes ossification disorders in the embryos [Pathophysiology 2010, 17(3):169-
177], whereas exposure of adult animals impairs the normal spatial and recognition 
memory performance as detected by the Morris water maze [Pathophysiology 2010, 
17(3):179-187] and the novel object recognition task respectively. Stress induction has been 
observed by the increase of blood plasma corticosterone levels one day after exposure but 
not after chronic exposure, result also confirmed by the open field and the elevated plus 
maze task. No oxidative stress increase has been observed by the carbonylation index in red 
blood cell membrane proteins in different time points. In an attempt to explain the above 
findings at the protein expression level, we applied the high-throughput proteomics 
approach in three main regions of the brain, the frontal lobe, the hippocampus and the 
cerebellum, all involved in cognitive functions of the brain. We showed that 143 proteins 
alter their expression after long-term exposure to both EMR sources (MP and DECT), 
including neurological, cytoskeletal, HSPs and metabolic proteins [Electromagn Biol Med, 
2012, Jan 20], whilst ongoing research shows similar and different proteins to change their 
expression after short-term DECT exposure in hippocampus. These proteome changes are 
reported for the first time in the mouse brain following exposure of mice to MP or DECT 
radiation and may provide molecular clues explaining reported brain plasticity alterations 
caused by EMFs.  
 
AFF is a PhD fellowship recipient of the Hellenic State Scholarship Foundation IKY (N.D. Xrysovergis 
Bequest). The study is partially supported by the European Social Fund – European Union and National 
Resources – “THALES - UoA 155” grant coordinated by LHM. 
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BYTHINELLA MOQUIN-TANTON, 1856 ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΕΝΟΣ 
ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΩΝ (RISOOIDEA: HYDROBIIDAE) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:  

ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ 
  

Χαρού Δέσποινα, Ραδέα Κανέλλα και Οικονόµου-Αµίλλη Αθηνά 
Τοµέας Οικολογίας & Ταξινοµικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 

Αθηνών, 15784 Πανεπιστηµιούπολη 
 
Τα υδρόβια γαστερόποδα της οικογένειας Hydrobiidae έχουν µικροσκοπικό µέγεθος 
(µήκος κελύφους <6mm) και παρουσιάζουν πολλές ιδιαιτερότητες στην εξάπλωση, τις 
οικολογικές απαιτήσεις και τον κύκλο ζωής τους. Μέχρι σήµερα έχουν ανευρεθεί > 1000 
αρτίγονα είδη, πολλά εκ των οποίων περιλαµβάνονται στον Κατάλογο Ερυθρών 
Δεδοµένων των Απειλούµενων Ειδών της IUCN (2011.2). Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 
100 είδη και υποείδη, τα περισσότερα εκ των οποίων συγκαταλέγονται στα ενδηµικά της 
χώρας. 
Tο γένος Bythinella περιλαµβάνει 83 είδη και υποείδη, τα οποία διαθέτουν κυλινδρικό 
κέλυφος και πέος µε χαρακτηριστικό σχήµα και εξαρτήµατα. Πρόκειται για κρηνόβια είδη 
που διαβιούν σε πηγές µε χαµηλή θερµοκρασία ύδατος. Σποραδικά εµφανίζονται σε µικρά 
ρυάκια που σχηµατίζονται από τις εκροές των πηγών και σπανιότερα σε σπήλαια και 
υπόγεια ύδατα. Η εξάπλωση του γένους είναι ευρεία και περιλαµβάνει περιοχές της νότιας, 
κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, την Ιβηρική χερσόνησο, τη δυτική Ασία και τη βόρεια 
Αφρική. Μολονότι το γένος έχει µελετηθεί εκτενώς, υπάρχουν ακόµη πολλά ταξινοµικά 
προβλήµατα λόγω της υψηλής ενδοειδικής ποικιλοµορφίας του.   
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διάκριση των διαφόρων ειδών του γένους Bythinella µε 
βάση τη µορφοµετρία του κελύφους και τα χαρακτηριστικά του γεννητικού συστήµατος 
των αρσενικών ατόµων.  
Συγκεκριµένοι χαρακτήρες του κελύφους (ύψος και πλάτους κελύφους, ύψος και πλάτους 
στοµίου, ύψος και πλάτος τελευταίας περιέλιξης και αριθµός περιελίξεων) µετρήθηκαν σε 
οκτακόσια (800) άτοµα, τα οποία ανήκουν σε έντεκα (11) διαφορετικούς πληθυσµούς: 
πέντε (5) πληθυσµοί προερχόµενοι από την κεντρική Ελλάδα, ένας (1) από την 
Πελοπόννησο και πέντε (5) από τη νησιωτική χώρα. Επίσης έγινε ανατοµή ενός ικανού 
αριθµού ατόµων από κάθε πληθυσµό µε βοήθεια στεροσκοπίου (Stemi 2000-C, Zeiss). 
Ακολούθησε ανάλυση των δεδοµένων µε τα στατιστικά πακέτα STATISTICA 7 and 
CANOCO 4.5. 
Τα αποτελέσµατα της στατιστικής ανάλυσης έδειξαν ότι οι χαρακτήρες του κελύφους  
έχουν ασθενή διακρίνουσα ικανότητα και ότι η ανατοµή του µαλακού σώµατος είναι 
απαραίτητη για την αναγνώριση των ειδών του γένους Bythinella.  
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BYTHINELLA MOQUIN-TANTON, 1856 AN INTERESTING GENUS OF 
GASTROPODA (RISOOIDEA: HYDROBIIDAE) IN GREECE: SHELL 
MORPHOMETRY AND ANATOMY 

 
Charou Despoina, Radea Canella and Economou-Amilli Athena 

Department of Ecology and Systematics, Faculty of Biology, National and Kapodistrian University 
of Athens, 15784 Panepistimiopolis, Greece 

 
The small-sized aquatic gastropods (shell length <6mm) of the family Hydrobiidae exhibit 
considerable morphological variation due to the peculiar distributional, ecological and life 
history attributes. A great number (>1000) of extant hydrobiids species have been found 
globally and many of them are included in the IUCN Red Data List of Threatened Species 
(2011.2). In Greece, 100 species and subspecies have already been recorded, most of them 
being endemic. 
Within genus Bythinella a total number of 83 species and subspecies have been recorded up 
to the present, and all of them possess cylindrical shell, and penis bearing an appendix with 
a flagellum. Representatines of this genus are crenobiont gastropods and usually are 
cryobionts, restricted to springs with low water temperature. They occur occasionally in 
spring outlets and associated creeks, and rarely in caves or ground waters. This genus has a 
rather wide distribution, spreading in southern, central, and eastern Europe, Iberian 
peninsula, western Asia and north Africa.  
Even though a plethora of morphometrical and molecular data exists, there is a confusion 
concerning the taxonomy of the genus, as it shows high intraspecific variability resulting in 
a particularly high uncertainty in species delimitation.  
The aim of this study is the species discrimination of genus Bythinella using shell 
characters and male genitalia. Shells characters were measured in eight hundred (800) 
specimens derived from eleven (11) populations. The populations studied were collected 
from central Greece (five populations), the Peloponnese (one population) and the insular 
country (five populations). Several specimens of each population were dissected under a 
stereomicroscope (Stemi 2000-C, Zeiss). 
Data were analyzed using the programs STATISTICA 7 and CANOCO 4.5. 
The results derived from the statistical analysis reveal that the shell characters themselves 
possess only weak discrimination ability. Therefore, shell morphometry should be used in 
combination with the soft body anatomy for the identification of Bythinella species. 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ 
ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (BMPs) ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΣΤΕΟΥ 

 
Χ. Γ.1Χασανίδης, 2Π. Κόλλια, 3Σ. Βαρυτιµίδης, 1Σ. Σαµαρά, 2Θ. Κοροµηλά, 3,4K. Μαλίζος, 

3Ζ. Νταϊλιάνα 

 
1 Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής και Κυτταρογενετικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λάρισα 

2 Εργαστήριο Γενετικής Ανθρώπου, Σχολή Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 
3Ορθοπαιδική Κλινική, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Λάρισα, 
4Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας, Λάρισα 

 
Εισαγωγή: Το περιόστεο περιέχει προγονικά κύτταρα, ικανά να διαφοροποιηθούν σε 
οστεοβλάστες. Η παρουσία των οστεο-προγονικών κυττάρων σε συνδυασµό µε αυξητικούς 
παράγοντες όπως οι BMPs, διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο σχηµατισµό, ανάπτυξη 
και αναδόµηση του οστού. Στόχος της εργασίας µας ήταν η αποτίµηση της επίδρασης του 
καπνίσµατος στην έκφραση των BMPs σε δείγµατα ανθρώπινου περιοστέου που 
προέρχονται από κάταγµα καθώς και σε φυσιολογικά. 
Υλικό και Μέθοδοι: Σε 55 φυσιολογικά δείγµατα περιοστέου (20 καπνιστές/35 µη 
καπνιστές) και 26 προερχόµενα από κάταγµα (11 κανιστές/15 µη καπνιστές) εφαρµόσαµε 
ποσοτικοποίηση της έκφρασης για τα γονίδια BMP-2, -4, -6, -7 (Q-RT-PCR). 
Αποτελέσµατα: Παρατηρήθηκε ένα ιεραρχικό µοντέλο γονιδιακής έκφρασης των BMPs 
όπου BMP-2 > BMP-6 > BMP-4 > BMP-7, σε όλες τις συγκρίσεις. Στα φυσιολογικά 
δείγµατα τα επίπεδα mRNA ήταν χαµηλότερα στους καπνιστές [µ.ό.: 7.66, 1.18, 1.73 
καπνιστές/14.5, 1.98, 3.14 µη-καπνιστές (p>0.05)], ενώ η έκφραση για την BMP-7 ήταν 
παρόµοια [0.059/0.045]. Επιπλέον, στα δείγµατα από κάταγµα, η γονιδιακή έκφραση των 
BMP-2, -6, -7 ήταν µικρότερη στους καπνιστές σε σχέση µε τους µη καπνιστές [4.79, 3.11, 
0.031/2.16, 1.84, 0.0039, αντίστοιχα, (p<0.05, µόνο BMP7)], όπου η BMP-4 είχε παρόµοια 
έκφραση [0.46/0.49]. Τα επίπεδα mRNA των BMPs των φυσιολογικών δειγµάτων 
(καπνιστές και µη καπνιστές) ήταν υψηλότερα από τα δείγµατα προερχόµενα από κάταγµα. 
Συζήτηση: Η γονιδιακή έκφραση των BMPs των δειγµάτων του ανθρώπινου περιοστέου 
µειώθηκε χαρακτηριστικά στους καπνιστές τόσο στα φυσιολογικά δείγµατα όσο και στα 
κατάγµατα. Μετά από κάταγµα, όλες οι BMPs µειώθηκαν, ιδιαίτερα όµως στην οµάδα των 
καπνιστών. Τέλος, η γονιδιακή έκφραση της BMP-2 βρέθηκε συγκριτικά υψηλότερη σε 
σχέση µε τις BMP-4, -6 ,-7, υπογραµµίζοντας το σηµαντικό ρόλο της BMP-2 στην 
οµοιοστασία του οστού. 
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SMOKING HABIT AFFECTS BONE MORPHOGENETIC PROTEIN mRNA 

EXPRESSION IN HUMAN PERIOSTEUM 
1C.Chassanidis, 

2
P.

 
Kollia, 

3
S.

 
Varitimidis, 1S. Samara, 

2
T.

 
Koromila, 

3,4
K.N.

 
Malizos, 

3
Z.

 
Dailiana 

1
Laboratory of Medical Genetics and Cytogenetics, University of Thessalia, Larissa, Greece 

2
Laboratory of Human Genetics, University of Athens, Athens, Greece

 

3
Department of Orthopaedic Surgery, University of Thessalia, Larissa, Greece 

4Institute for Biomedical Research and Technology, Larissa, Greece 
 
Introduction: Periosteum contains progenitor cells that may develop into osteoblasts. The 
presence of osteo-progenitor cells combined with growth factors, such as BMPs, play 
critical role in bone formation, development, and reconstruction. The aim of this study was 
to evaluate the effect of smoking on the expression of BMPs in samples of human 
periosteum obtained from fractured and non-fractured bones. 
Material and methods: Gene expression of BMPs -2, -4, -6, -7 was performed in 55 non-
fractured (20 smokers/35 non-smokers) and 26 fractured periosteal samples (11 smokers/15 
non-smokers) using quantitative RT-PCR. 
Results: A hierarchical model of BMPs gene expression, BMP-2> BMP-6> BMP-4> BMP-
7, was demonstrated in all confrontations. In non-fractured samples BMPs -2, -4, -6 mRNA 
levels were lower in the smokers group   [median: 7.66, 1.18, 1.73 for smokers vs 14.5, 
1.98, 3.14 for non-smokers (p>0.05)], while BMP-7 expression was similar [0.059 vs 
0.045]. Furthermore, in fractured samples, BMPs -2, -6, -7 gene expression was lower in 
smokers compared to non-smokers [4.79, 3.11, 0.031 vs 2.16, 1.84, 0.0039, respectively, 
(p<0.05, only in BMP-7)], whereas BMP-4 had similar expression [0.46 vs 0.49]. BMPs 
mRNA levels of non-fractured samples (smokers & non-smokers) were higher than those of 
fractured samples. 
Discussion: BMPs gene expression of human periosteal samples is characteristically 
reduced in smokers, in samples obtained from both fractured and non-fractured bones. 
After a fracture all BMPs are reduced in all groups but this reduction is more pronounced in 
the smokers group. Finally, the gene expression of BMP-2 is significantly higher in 
comparison to BMPs -4, -6, -7, highlighting the critical role of BMP-2 in bone homeostasis.  
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ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΗΣ 
J/ΚΛΑΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 

 
Χατζηγεωργίου Σοφία1, Σιγάλα Φραντζέσκα 2, Κοµσέλη Σ.Ειρήνη1, Κοτσίνας 

Αθανάσιος3, Γοργούλης Γ.Βάσιλης 3, Τρουγκάκος Π.Ιωάννης 1  
1 Τοµέας Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστηµιούπολη, Αθήνα, Ελλάδα 
2 Πρώτο Τµήµα Προπαιδευτικής Χειρουργικής, Iπποκράτειο Νοσοκοµείο, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & 

Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα 
3 Οµάδα Μοριακής Καρκινογένεσης, Τοµέας Ιστολογίας και Εµβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & 

Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα 
 
Η εκκρινόµενη κλαστερίνη (CLU), επίσης γνωστή ως Απολιποπρωτεΐνη J (ApoJ), είναι µια 
γλυκοπρωτεΐνη που εκφράζεται ευρέως στους ανθρώπινους ιστούς και εντοπίζεται στα 
περισσότερα σωµατικά υγρά. Η CLU δρα ως µοριακή συνοδός και εµπλέκεται σε πληθώρα 
φυσιολογικών διαδικασιών, όπως η ρύθµιση του συµπληρώµατος, η µεταφορά λιπιδίων, η 
ανακύκλωση των µεµβρανών, η απόπτωση, η αναδόµηση των ιστών, η κυτταρική 
προσκόλληση, η επιδιόρθωση του DNA και η ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου. 
Προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει αυξηµένα επίπεδα CLU σε αθηρωµατικές αλλοιώσεις, 
όπως επίσης και στον ανθρώπινο ορό κατά την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου ή στο 
έµφραγµα του µυοκαρδίου. Ωστόσο, ο λειτουργικός ρόλος της CLU κατά τη διάρκεια της 
αρτηριοσκλήρυνσης παραµένει ασαφής. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η µελέτη της 
έκφρασης των επιπέδων της CLU σε αθηρωµατικές πλάκες της καρωτίδας, σε σύγκριση µε 
φυσιολογικές θυρεοειδικές αρτηρίες. Τα προκαταρκτικά ευρήµατα υποδεικνύουν ότι η 
CLU συσσωρεύεται σε παθολογικές αρτηρίες και, πιο συγκεκριµένα, σε περιοχές 
εναπόθεσης λιπιδίων. Οι τρέχουσες µελέτες εστιάζονται στη διευκρίνιση της προέλευσης 
της CLU στις αθηρωµατικές πλάκες και στη συσχέτισή της µε άλλους ρυθµιστές της 
σταθερότητας του πρωτεόµατος. 
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APOLIPOPROTEIN J/ CLUSTERIN EXPRESSION AND TISSUE 
LOCALIZATION IN ATHEROMATIC PLAQUES 

 
Chatzigeorgiou Sofia1, Sigala Frajeska2, Komseli S.Ειrini1, Kotsinas Athanasios3,  

Gorgoulis G.Vasilios3, Trougakos P. Ioannis1. 
1 Department of Cell Biology and Biophysics, Faculty of Biology, National & Kapodistrian 

University of Athens, Athens, Greece 
2 First Department of Propaedeutic Surgery, Hippocrateion Hospital, Medical School, National & 

Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece 
3 Molecular Carcinogenesis Group, Department of Histology-Embryology, Medical School, 

National & Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece 
 
Secretory Clusterin (CLU), also known as Apolipoprotein J, is a secreted glycoprotein 
being widely expressed in human tissues and detected in most biologic fluids. CLU 
functions as a molecular chaperone and it has been involved in a number of physiological 
processes, such as complement regulation, lipid transportation, membrane and tissue 
recycling, cell adhesion, apoptosis, DNA repair and cell cycle regulation. Previous studies 
have shown higher expression levels of CLU in atheromatic lesions, as well as in human 
serum during development of coronary heart disease or at myocardial infarction. 
Nevertheless, the functional role of CLU during atherosclerosis remains elusive. The aim of 
this project is to study CLU expression levels in the carotid atheromatic plaques as 
compared to normal thyroid arteries. Our preliminary findings indicate that CLU 
accumulates in pathological arteries and particularly at sites showing high amounts of lipid 
deposition. Current studies are focusing on the clarification of CLU origin in atheromatic 
plaques and its association with other regulators of proteome stability. 
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ΚΡΑΝΙΑΚΟΣ ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΔΙΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ  

 
Χοβαλοπούλου Μ.-Ε., Βαλάκος Ε., Μανώλης Σ.Κ.  

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

Πανεπιστηµιόπολη 157 84 Αθήνα. 
E-mails: chovalopoulou.eleni@gmail.com ; evalakos@biol.uoa.gr ; smanol@biol.uoa.gr  

 
Η µελέτη του φυλετικού διµορφισµού στον ανθρώπινο σκελετό, αποτελεί ένα κεντρικό 
ερευνητικό πρόβληµα για την Βιολογική και τη Δικαστική Ανθρωπολογία. Στην έρευνα 
αυτή µελετήσαµε τον φυλετικό διµορφισµό σε 25 κρανιακές µεταβλητές. Συλλέξαµε τα 
κρανιακά βιοµετρικά δεδοµένα της σύγχρονης ανθρώπινης συλλογής αναφοράς (The 
Athens Collection). Τα δεδοµένα αναλύθηκαν µε Discriminant analysis και πήραµε τις 
σχετικές εξισώσεις προσδιορισµού φύλου και τα ποσοστά επιτυχούς πρόβλεψης. Το 
σύνολο των 25 µεταβλητών έδωσε ποσοστό σωστού φυλετικού καθορισµού 84,8%, που 
είναι υψηλό. Στη συνέχεια η ανάλυση µε stepwise (επιλογή των πιο διµορφικών 
µεταβλητών) έδωσε το υψηλότερο ποσοστό σωστού προσ-διορισµού (85,3%). Οι 
µεταβλητές αυτές είναι: BBH, FML, MHR, OCS, OCF, ZYB, NLH. Κατόπιν έγιναν 
διάφορες αναλύσεις (σε συνδυασµούς), ώστε να διερευνηθούν οι πιο διµορφικές περιοχές 
του κρανιακού θόλου. Η σηµαντικότερη παρατήρηση είναι ότι η βάση του κρανίου (ινιακό 
τρήµα και µαστοειδείς αποφύσεις) είναι η πιο διµορφική περιοχή (ποσοστό σωστής 
ταξινόµησης - 82,2%), σε σχέση µε το µετωπικό και το ινιακό οστό (65,0% και 67,0% 
αντίστοιχα). Άρα στη περίπτωση αποσπασµατικών κρανίων, επιθυµητό είναι να έχουµε την 
βάση. Από τις υπόλοιπες αναλύσεις οι µεταβλητές BBH, MHR, ASB και ZYB αποτελούν 
ένα ενδιαφέρον σέτ µε ποσοστά σωστής ταξινόµησης >83,0%. Συνοψίζοντας, τα 
αποτελέσµατα µας δείχνουν ότι η ανάλυση µε Discriminant των βιοµετρικών κρανιακών 
δεδοµένων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καθοριστεί το φύλο σε πλήρη κρανία µε 
σηµαντικό ποσοστό επιτυχίας (>80,0%), αλλά και στις περιπτώσεις των αποσπασµατικών 
κρανίων, µε σηµαντικότερη τη κρανιακή βάση, συµπληρωµατικά πάντα µε την κλασική 
µέθοδο φυλετικού καθορισµού, δηλαδή την παρατήρηση και εξέταση των διµορφικών 
µορφολογικών χαρακτηριστικών του ανθρώπινου κρανίου. 
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CRANIAL SEXUAL DIMORPHISM IN MODERN HELLENIC POPULATIONS 
 

Chovalopoulou M.-E., Valakos E., Manolis S.K. 
 

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

E-mails: chovalopoulou.eleni@gmail.com ; evalakos@biol.uoa.gr ; smanol@biol.uoa.gr  
 
 
The study of sexual dimorphism in the human skeleton constitutes a central research 
problem for Biological and Forensic Anthropology. In this research we studied the sexual 
dimorphism of 25 biometric cranial variables. We collected the cranial biometric data of the 
Modern Human Reference Collection housed at the Department of Animal & Human 
Physiology, Athens University, (collectively known as "Athens Collection"). The data were 
analyzed with Discriminant analysis and receive the relative equations of sex determination 
and the percentages of correct classification. The total of the 25 variables gave a percentage 
of correct sex determination, 84.8 %, which is very high. Then the analysis with stepwise 
(choice of the most dimorphic variables) gave the higher correct percentage (85.3%). The 
most dimorphic variables are: BBH, FML, MHR, OCS, OCF, ZYB, NLH. Later we 
conducted various analyses (in several combinations) for investigating the most dimorphic 
regions of cranial vault. The most important observation is that the cranial base (foramen 
magnum and mastoid processes) it is the most dimorphic region (percentage of correct 
classification - 82.2%), in regard to the frontal and occipital bones (65,0% and 67,0% 
respectively).  Therefore, in the case of fragmented skulls, it is desirable to have the cranial 
base. From the other analyses the variables BBH, MHR, ASB and ZYB constitute an 
interesting set with percentage of correct classification over 83.0 %. In sum, out results 
show that the Discriminant analysis of the biometric cranial data can be used in order to 
determine sex in complete skulls with high percentage of correct classification (> 80.0%), 
but also in the case of fragmentary, with more important the cranial base, additionally 
always with the classic method of sex determination, that is the observation and 
examination of dimorphic morphological characteristics of human skull. 
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ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ ΔΙΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟ  
 

Χοβαλοπούλου Μ.Ε., Παπαβασιλείου Σ. & Σ.Κ. Μανώλης,    
 

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

E-mails: spapabas@biol.uoa.gr ; smanol@biol.uoa.gr  
 
Τα αρχαιολογικά σκελετικά κατάλοιπα αποτελούν πηγή σηµαντικών πληροφοριών στη 
βιοαρχαιολογική έρευνα. Η παλαιοδηµογραφική ανάλυση αποτελεί µια βασική διαδικασία 
στη βιοαρχαιολογία. Ο προσδιορισµός του φύλου, ο υπολογισµός της ηλικίας θανάτου και 
του αναστήµατος αποτελούν βασικές δηµογραφικές παραµέτρους. Σε πολλές περιπτώσεις η 
κατάσταση διατήρησης του αρχαιολογικού σκελετικού υλικού αποτελεί ένα σηµαντικό και 
πολλές φορές, αξεπέραστο πρόβληµα. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα 
της εφαρµογής διαχωριστικών εξισώσεων προσδιορισµού του φύλου, που έχουν προέλθει 
από την βιοµετρική ανάλυση του µηριαίου οστού των σκελετών της σύγχρονης σκελετικής 
συλλογής αναφοράς (The Athens Collection) του Τοµέα Φυσιολογίας Ζώων & Ανθρώπου 
(ΕΚΠΑ), σε αρχαιολογικό σκελετικό υλικό. Η εφαρµογή των εξισώσεων προσδιορισµού 
του φύλου από τις µετρήσεις του µηριαίου οστού σε αρχαιολογικό υλικό από τις 
ανασκαφές του προαστειακού σιδηροδρόµου στην Αρχαία Κόρινθο, όπου έχουµε 
µεµονωµένες ταφές και δυνατότητα προσδιορισµού του φύλου από πυελική ζώνη και 
κρανίο, µας επιτρέπει να υπολογίσουµε το ποσοστό σωστού προσδιορισµού. Ακόµη η 
εφαρµογή της τεχνικής Fully [όπως αναθεωρήθηκε από την Raxter (2008)] επιτρέπει έναν 
αξιόπιστο υπολογισµό του αναστήµατος, όπως και η αναλογία F/S (Fedelsman, 2001, 
2002). Από την εφαρµογή των εξισώσεων του µηριαίου επιβεβαιώσαµε το φύλο που είχε 
προσδιοριστεί µε παρατήρηση της λεκάνης και του κρανίου και στη συνέχεια υπολογίσαµε 
το ανάστηµα (και για τα δύο µηριαία – δεξί και αριστερό). Εξάχθηκαν τα περιγραφικά 
στατιστικά των αναστηµάτων και συγκρίθηκαν. Τα αποτελέσµατα του προσδιορισµού 
φύλου ήταν σχεδόν άριστα (ποσοστό 90,20%). Η εφαρµογή της αναλογίας F/S έδωσε 
σηµαντικά υψηλότερα αναστήµατα από ότι οι εξισώσεις υπολογισµού που προήλθαν από 
την τεχνική Fully στην Athens Collection. Φαίνεται ότι στα µεγάλα µήκη µηριαίου υπάρχει 
υπερεκτίµηση του αναστήµατος ενώ στα µικρά µήκη οι δύο µέθοδοι έχουν συγκρίσιµα 
αποτελέσµατα. Συνοψίζοντας, µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι οι εξισώσεις 
προσδιορισµού του φύλου από το µηριαίο οστό είναι αρκετά αξιόπιστες, παρά τις όποιες 
αντιρρήσεις που εµφανίζονται στη βιβλιογραφία, λόγω δευτερογενών αλλαγών στα µήκη 
των οστών µε την πάροδο του χρόνου. Ακόµη η τεχνική υπολογισµού του αναστήµατος 
F/S φαίνεται να υπερτερεί των εξισώσεων της τεχνικής Fully, όπως προέκυψαν από την 
Athens Collection και χρειάζεται να αναθεωρηθούν. 
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SEXUAL DIMORPHISM AND STATURE IN ANCIENT CORINTH 
 

Chovalopoulou M.E., Papavasileiou S., Manolis S.K. 
 

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

E-mails: spapabas@biol.uoa.g ; smanol@biol.uoa.gr  
 
 
The archaeological skeletal remains constitute an important source of information for the 
bioarcheological research. The paleodemographic analysis is also a basic process in this 
kind of study. Sex determination, age at death estimation and stature comprise basic 
demographic parameters. In any case the state of preservation of the archaeological 
skeletons is important and many times the bioarcheologists faces difficult situations. In this 
work, we present the results of the application of the Discriminant equations for sex 
determination, that have calculated from the analysis of the femoral biometric data of the 
modern human skeletal collection (The Athens Collection), which is housed in the 
Department of Animal & Human Physiology (NKUA), in archaeological skeletal material. 
The application of these equations in archaeological material coming from the excavations 
of “proasteiakos' railway near in Ancient Corinth, (where there are individual burials and 
there is a possibility for sex determination from the pelvic girdle and skull), allows to 
estimate the percentage of correct sex determination. For the stature, we used the Fully 
technique [as it was revised by Raxter (2008)], allows a reliable estimation of stature, as 
also the F/S ratio (Fedelsman, 2001, 2002). From the application of the Discriminant 
equations of femur, we confirmed the sex that had been determined by the observation of 
pelvis and skull. Then we estimated the stature (and for both femoral bones). The 
descriptive statistic of the stature exported and compared. The percentage of correct sex 
determination was very high (90.20%). The application of F/S ratio gave considerably 
higher statures than the equations of the Fully technique. It seems that in large femoral 
lengths there is an over-estimation of the stature while in small lengths the two methods 
have comparable results. In sum, we can support that the femoral equations of sex 
determination are enough reliable, despite any objections that are presented in the 
bibliography, because of the secondary changes in bone lengths overtime. Still the F/S ratio 
it seems to prevail the equations of Fully technique, as they resulted from the Athens 
Collection, and the last need to be revised.  
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IN VITRO ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ DNA ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΟΞΟΡΟΥΒΙΚΙΝΗΣ ΣΕ ΛΕΥΧΑΙΜΙΚΑ 

ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ HL-60. 
 

Β. Χονδρού,  Γ. Στεφάνου, Ν.Α. Δηµόπουλος  
Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών,265 00 Πάτρα 

 E-Mail: geosteph@biology.upatras.gr 
 

 
Η αντικαρκινική ένωση δοξορουβικίνη ανήκει στην οικογένεια των ανθρακυκλινών και 
χρησιµοποιείται ευρέως στην αντιµετώπιση του καρκίνου του µαστού, των ωοθηκών, του 
πνεύµονα αλλά και σε περιπτώσεις οξείας λευχαιµίας και σαρκωµάτων. Δρα µέσω 
ποικίλων µηχανισµών, κάποιοι εκ των οποίων οδηγούν στην πρόκληση γενετικών βλαβών. 
Σε προηγούµενη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο µας σε λεµφοκύτταρα 
ανθρώπου αλλά και στην κυτταρική σειρά ποντικού C2C12, βρέθηκε ότι η δοξορουβικίνη 
επάγει το σχηµατισµό µικροπυρήνων ως αποτέλεσµα κυρίως χρωµοσωµατικής θραύσης. 
Προκειµένου να διερευνήσουµε περαιτέρω τη θραυσµατογόνο δράση της δοξορουβικίνης 
µελετήθηκε ο κερµατισµός του DNA µε τη µέθοδο ηλεκτροφόρησης µοναδιαίων κυττάρων 
(SCGE) σε πηκτή αγαρόζης σε ουδέτερες αλλά και αλκαλικές συνθήκες. Ως κυτταρικό 
σύστηµα επελέγησαν τα ανθρώπινα λευχαιµικά κύτταρα HL-60.  Μελετήθηκαν 
διαφορετικές συγκεντρώσεις της δοξορουβικίνης και διαφορετικοί χρόνοι επίδρασης. 
Εκτιµήθηκαν οι παράγοντες  tail length, % DNA in tail, tail moment, και olive tail moment 
που αποκαλύπτουν θραύση του DNA. Επιπρόσθετα, η ικανότητα της δοξορουβικίνης να 
προκαλεί θραύση του DNA αναλύθηκε µέσω δηµιουργίας κλάσεων µε ελάχιστη έως 
µέγιστη βλάβη. Φαίνεται ότι η δοξορουβικίνη προκαλεί έξοδο του DNA από τον πυρήνα, 
ένδειξη δηµιουργίας ρηγµάτων στις αλυσίδες του DNA. Τα αποτελέσµατά µας 
επιβεβαιώνουν προηγούµενα ευρήµατα του εργαστηρίου µας και είναι συµβατά µε 
δεδοµένα από τη διεθνή βιβλιογραφία. 
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IN VITRO INVESTIGATION OF DNA FRAGMENTATION INDUCED BY THE 
ANTICANCER DRUG DOXORUBICIN ON HUMAN LEUKEMIC HL-60 CELL 

LINE. 
 
 

V. Chondrou, G. Stephanou, N.A. Demopoulos  
 

Department of Biology, University of Patras, 265 00 Patras, Greece 
 E-Mail: geosteph@biology.upatras.gr 

 
 

The anticancer drug doxorubicin is widely used in the treatment of solid tumours of the 
breast, lung, ovary as well as in acute leukemia and sarcomas. It belongs to the 
anthracycline family. Various mechanisms have been proposed for its activity, including 
induction of genetic alterations. Previous research in our laboratory showed that 
doxorubicin is able to induce micronucleus generation, in human lymphocytes and mouse 
cell line C2C12, mainly due to chromosome breakage. The clastogenic activity of 
doxorubicin was further investigated by neutral and alkaline Single Cell Gel 
Electrophoresis (SCGE assay-Comet assay). Ηuman leukemic cells HL-60 were chosen as 
the cell system to proceed our research. DNA fragmentation was analyzed after cell 
treatment with different concentrations of doxorubicin at different exposure duration. Four 
parameters were analyzed, tail length, % DNA in tail, tail moment, and olive tail moment, 
which reveal DNA breakage. Additionally the capacity of doxorubicin to induce DNA 
fragmentation was analyzed by stratifying the cells into five classes with various degrees of 
DNA damage, from undamaged DNA to severely damaged DNA. It was observed that 
doxorubicin provoke DNA migration from the nucleus indicating generation of fragments 
on DNA strands. These results confirm previous findings of our laboratory and are in 
agreement with data from the international literature. 
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΟΥ 
(οικ. PSEUDANABAENACEAE) ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΝΤΑΒΕΛΗ (ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ 

ΟΡΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ) 
 

Χριστοδούλου Μαρία1, Μελετίου-Χρήστου Μαρία-Σόνια2, Οικονόµου-Αµίλλη Αθηνά1, 

Πανταζίδου Αδριανή1 

 
1Τοµέας Οικολογίας και Ταξινοµικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ 

2 Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ  
 

Τα κυανοβακτήρια είναι προκαρυωτικοί, φωτοσυνθετικοί µικροοργανισµοί µε παγκόσµια 
εξάπλωση, συνιστούν δε την κυρίαρχη οµάδα φωτοσυνθετικής µικροχλωρίδας στα σπήλαια 
και γενικά σε υπόγεια οικοσυστήµατα. Το εύρος των ενδιαιτηµάτων που καταλαµβάνουν 
και κατά συνέπεια οι προσαρµογές που παρουσιάζουν καθιστούν πολλές φορές δύσκολη 
την ταυτοποίηση αυτών µε τη χρήση µόνο του φωτονικού µικροσκοπίου (LΜ). Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι η αναζήτηση ενδιαφερόντων κυανοβακτηρίων από το µη 
αξιοποιηµένο τουριστικά σπήλαιο Νταβέλη της Αττικής. Η συλλογή του υλικού έγινε από 
4 δειγµατοληπτικές θέσεις, οι οποίες επελέγησαν µε κριτήριο τη δοµή και τον χρωµατισµό 
των κυανοβακτηριακών αναπτύξεων, και την απόσταση από την είσοδο. Ταυτόχρονα 
µετρήθηκαν οι αβιοτικές παράµετροι: θερµοκρασία (Τ), σχετική υγρασία (RH) και 
φωτοσυνθετικώς ενεργή ακτινοβολία (PAR), κατά τη χρονική περίοδο 2010-2011. Μέρος 
του συλλεγέντος υλικού διατηρήθηκε σε υδατικό διάλυµα φορµόλης (2,5%) και µέρος του 
καλλιεργήθηκε σε θρεπτικό διάλυµα (BG11), ενώ ταυτόχρονα αποσπάστηκε µέρος του 
υποστρώµατος για τη µελέτη της χηµικής σύστασης του µητρικού πετρώµατος (XRD). Η 
µικροσκοπική παρατήρηση φυσικού και καλλιεργηµένου υλικού σε φωτονικό µικροσκόπιο 
απεκάλυψε την παρουσία 44 ταξινοµικών µονάδων κυανοβακτηρίων µεταξύ των οποίων 
ένας νηµατοειδής, µη ετεροκυστώδης µορφότυπος που αποµονώθηκε σε αξενική 
µονοκαλλιέργεια. Χαρακτηριστικά του οργανισµού αυτού όπως η έντονη παρουσία 
φυκοερυθρίνης στα κύτταρα και η διαφοροποίηση του επάκριου κυττάρου δεν επέτρεψαν 
την ασφαλή του ταυτοποίηση µε κάποιον γνωστό στη βιβλιογραφία οργανισµό. Ορισµένα 
από τα µορφολογικά του γνωρίσµατα χαρακτηρίζουν το γένος Pseudanabaena ενώ άλλα το 
γένος Leptolyngbya της οικογένειας Pseudanabaenaceae (Oscillatoriales). Για την 
αποσαφήνιση της ταξινοµικής θέσης του ενδιαφέροντος αυτού κυανοβακτηρίου δείγµατα 
παρατηρήθηκαν και σε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο σάρωσης (SEM). Επιπλέον έγινε 
ποσοτικός προσδιορισµός των ολικών λιπιδίων και ανάλυση της σύστασής τους σε λιπαρά 
οξέα µε αέρια χρωµατογραφία. Εκκρεµούν θέµατα µελέτης της υπερδοµής του µε το 
ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διέλευσης (TEM). Σηµειώνεται ότι η διερεύνηση της 
ταξινοµικής του θέσης µε τη χρήση µοριακών τεχνικών είναι υπό εξέλιξη.  
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PRELIMINARY STUDY OF AN INTERESTING CYANOBACTERIUM (fam. 
PSEUDANABAENACEAE) FROM CAVE DAVELI (PENTELIKON MOUNTAIN, 

ATTICA) 
 

Christodoulou Maria1, Meletiou-Christou Maria-Sonia2, Economou-Amilli Athena1, 
Pantazidou Adriani1. 

 
1Faculty of Biology, Department of Ecology and Systematics, NKUA 

2Faculty of Biology, Department of Botany, NKUA 
 
Cyanobacteria are oxygenic prokaryotes widespread all over the world, and constitute the 
dominant group of the photosynthetic microflora in caves and hypogean ecosystems in 
general. Growing in a variety of habitats they can develop morphological adaptations 
making, thus, species identification difficult using only light microscopy. The aim of this 
contribution is the study of interesting cyanobacteria thriving in the touristically non-
exploited cave Daveli, Attica, during an annual survey (2010-2011). Four sampling sites 
were selected based on the presence of distinct, variously coloured, growths of 
Cyanobacteria on the cave limestone rocks, and on the distance from the entrance. Abiotic 
parameters (Temperature, Relative Humidity, Photosynthetically Active Radiation) were 
also measured at each sampling site. The collected material was partly fixed with 
formaldehyde solution 2.5% and partly kept alive for culturing using BG11 liquid medium. 
Furthermore, X-Ray Diffriction (XRD) analysis was applied for analyzing the chemical 
composition of the limestone substrate. Microscopic observation of both natural and 
cultivated material by light microscopy (LM) revealed the presence of 44 taxa of 
Cyanobacteria including a filamentous, non-heterocytous morphotype, isolated in axenic 
cultures. Features such as high amount of phycoerythrin in the cells and differentiation of 
the apical cell did not allow for a safe identification. Certain of the morphological features 
are diagnostic for genus Pseudanabaena, while others for genus Leptolyngbya, but never 
found simultaneously in both genera. In order to clarify the taxonomic position of this 
interesting cyanobacterium, specimens were also observed using scanning electron 
microscopy (SEM) and were analyzed for the quantification of total lipids and the 
determination of fatty acids composition by gas chromatography. Ultrastructural 
investigations under transmission electron microscopy (TEM) will follow. It is noted that 
the necessary molecular techniques for the polyphasic classification approach is already in 
progress. 
 

 

 
 
 
 
 
 

331

Proccedings of the 34th Scientific Conference of Hellenic Association for Biological Sciences 
Trikala May 17-19 2012 



 

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΣΤΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΨΑΡΙ ΑΓΓΕΛΟΨΑΡΟ (Pterophyllum scalare) 

 
Ψωφάκης Π.1, Μεντέ Ε. 1, Καραπαναγιωτίδης Ι.Θ1., Βλάχος, Ν2. και Νέγκας Ι. 3 

 
1Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών, Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και 

Υδάτινου Περιβάλλοντος, Οδός Φυτόκου, Βόλος, 38446. 
 2Τµήµα Υδατοκαλλιεργειών και Αλιευτικής Διαχείρισης, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα 

Μεσολογγίου, Νέα Κτίρια, 30200, Μεσολόγγι 
3Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο Υδατοκαλλιεργειών, Άγιος Κοσµάς Ελληνικό Τ.Κ. 

16610, Αθήνα  
 

Στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η κατανάλωση τροφής και η επιβίωση του 
αγγελόψαρου, Pterophyllum scalare, σε συνθήκες εργαστηρίου. Είναι η πρώτη µελέτη που 
εξετάζει ατοµικά και σε διαφορετικά τροφικά επίπεδα την κατανάλωση της τροφής του 
αγγελόψαρου. Χρησιµοποιήθηκαν 36 αγγελόψαρα µέσου σωµατικού βάρους 1,44 ± 0,28 g 
(µέσος όρος ± τυπική απόκλιση) και µέσου µήκους 3,26 ± 0,38 cm (µέσος όρος ± τυπική 
απόκλιση), τα οποία τοποθετήθηκαν σε ατοµικά κλουβιά ανά εννέα άτοµα, σε συνολικά 
τέσσερα γυάλινα ενυδρεία χωρητικότητας 125 L το καθένα. Η πειραµατική διαδικασία 
διήρκησε 30 ηµέρες. Τα αγγελόψαρα χωρίσθηκαν σε δύο διατροφικές οµάδες, µε δεκαοκτώ 
άτοµα σε κάθε οµάδα. Τα ψάρια σιτίζονταν µε εµπορική τροφή (νιφάδες και 
κατεψυγµένη), ενώ το προσφερόµενο επίπεδο διατροφής που χρησιµοποιήθηκε ήταν 4% 
και 10% του µέσου ζώντος βάρους, αντίστοιχα για κάθε διατροφική οµάδα. Η επιβίωση 
των ψαριών σε όλα τα πειραµατικά ενυδρεία ήταν 100%. Η αύξηση βάρους (WG, g) και ο 
ηµερήσιος ειδικός ρυθµός ανάπτυξης (SGR, %/ηµέρα), ήταν υψηλότεροι όταν τα ψάρια 
σιτίζονταν µε 10% του ζ.β., παρουσιάζοντας σηµαντικές στατιστικές διαφοροποιήσεις (t-
test, P<0,05) σε σχέση µε τα ψάρια που σιτίζονταν µε 4% του ζ.β., τα οποία εµφάνισαν 
χαµηλότερο ειδικό ρυθµό ανάπτυξης. Η µέση ηµερήσια κατανάλωση τροφής υπολογίσθηκε 
στο 0,012 ± 0,006% επί του σωµατικού βάρους, όταν το προσφερόµενο επίπεδο διατροφής 
ήταν 4% του ζ.β. Αντίστοιχα, όταν το προσφερόµενο επίπεδο διατροφής ήταν 10% του 
ζ.β., η µέση ηµερήσια κατανάλωση τροφής ήταν 0,055 ± 0,020%. Τα αποτελέσµατα των 
µετρήσεων της παρούσας εργασίας έδειξαν µεγάλη ποικιλοµορφία στη κατανάλωση της 
τροφής µεταξύ των ατόµων σε κάθε διατροφικό επίπεδο και ότι η σίτιση µε υψηλό επίπεδο 
διατροφής της τάξης του 10% ζ.β. ανταποκρίνεται κατά µέσο όρο σε υψηλότερο ρυθµό 
ανάπτυξης και κατανάλωση τροφής σε σχέση µε τη σίτιση του 4% επιπέδου διατροφής στο 
αγγελόψαρο (P. scalare). Εντούτοις, ένα επίπεδο της τάξης του 4% ζ.β. οδηγεί σε σχετικά 
ικανοποιητική αύξηση του σωµατικού βάρους των αγγελόψαρων προσφέροντας 
παράλληλα µεγαλύτερη οικονοµία στα έξοδα σίτισης και ταυτόχρονα χαµηλότερη 
επιβάρυνση στο υδάτινο περιβάλλον µιας και η τροφή καταναλώνεται εξ ολοκλήρου.  
 

 

 

332

Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών 
Τρίκαλα 17-19 Μαϊου 2012



 

 

 

FOOD CONSUPTION IN ORNAMENTAL FISH (Pterophyllum scalare) 
 

Psofakis P. 1. Mente E.1, Karapanagiotidis I.T1., Vlachos Ν. 2 and Nengas Ι. 3 
 

1School of Agricultural Sciences, Department of Ichthyology and Aquatic Environment, 
University of Thessaly, Fytoko Street, GR-38446 N. Ionia Magnisias, Greece. 

2Department of Aquaculture and Fisheries Management, Technological Educational Institute 
of Mesolonghi, Nea Ktiria, GR-30200, Mesolonghi 

3Hellenic Centre for Marine Research, Institute of Aquaculture, Elliniko 16610, Agios Kosmas, 
Athens, Greece. 

 
Freshwater ornamental aquaculture is becoming an economically viable activity due to the 
growth in the marine aquarium trade. Research on the reproduction and growth of the 
tropical ornamental species is in its early stages. The aim of this research is to examine the 
effect of feeding rate level on growth and survival rate on cichlid Pterophyllum scalare. 
The growth experiments were carried out at the Department of Ichthyology and Aquatic 
Environment, University of Thessaly, in Greece. Thirty six juveniles P. scalare average 
body weight 1,44 ± 0,28 g and length 3,26 ± 0,38cm were kept individually in nine 
compartments and distributed into four 125L aquarium tanks. The duration of the 
experiment was 36 days. Every fifteen days the weights and lengths of the individuals were 
measured. The animals were divided into two dietary groups of 18 individuals in each 
group. They were fed the experimental diet (flakes, frozen and a mixture of the above) at a 
ratio of 4% of their body weight and 10% of their body weight, three times per day. 
Performance indicators such as feed intake, specific growth rate and tissue protein were 
examined. The survival rate was 100%. The average daily food consumption was calculated 
at 0,012 ± 0,01 g when they fed a ration of 4% of their body weight and 0,055 ± 0,020 g 
when they fed a ration of 10% of their body weight. The weight gain (WG, g) and the 
specific growth rate (SGR, %/day), was statistically higher for fish fed on 10% of their 
body weight per day (t-test, P <0.05). The food conversion ratio (FCR) was higher in the 
group fed 10% of their body weight but the feed efficiency (FE) was similar for the two 
feeding rations. A variation in daily consumption between individual angelfish (inter-
individual variability) was recorded. Further research is needed to formulate diets that 
fulfill the nutritional requirements of growing species under laboratory conditions and to 
allow commercial scale culture protocols to be established. 
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Η ΕΥΡΕΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΛΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

 
Schultz, Eric T. 

Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Connecticut, Storrs, CT 06269-
3043, USA 

McCormick, Stephen D. 
Department of Biology, University of Massachusetts, Amherst, MA 01003, USA and United 

States Geological Survey, Conte Anadromous Fish Research Center, Turners Falls, MA 
01376, USA 

 
H ευρεία ανοχή στην αλατότητα ή η ευρεία κατανοµή σχέση µε την αλατότητα 
(euryhalinity) δεν είναι διαδεδοµένη στα ψάρια, αλλά έχει παίξει µεγάλο ρόλο στη 
διαφοροποίηση τους, καθώς έχει διευκολύνει στην αποίκηση νέων ενδιαιτηµάτων και σε 
προσαρµοστικές διαφοροποιήσεις. Με άλλα λόγια, η ευρεία ανοχή στην αλατότητα είναι 
µια σχετικά παροδική στρατηγική που προωθεί την εξελικτική καινοτοµία. Για να τονίσω 
αυτό το σηµείο, περιγράφω την ευρεία ανοχή στην αλατότητα και το πώς καθορίζεται 
εµπειρικά, την φυλογενετική κατανοµή των ψαριών που διαβιούν σε ένα ευρύ φάσµα 
αλατότητας και εξετάζω τις µελέτες που αποδεικνύουν πρόσφατες και συνεχιζόµενες 
ειδογενέσεις που σχετίζονται µε αλλαγές αλατότητας στο ενδιαίτηµα. Οι απόγονοί του 
γλυκού νερού, των θαλάσσιων ψαριών και των ψαριών που ζουν σε εκβολές ποταµών, 
είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένοι στην περιοχή της Μεσογείου, ως αποτέλεσµα µιας πλούσιας 
ιστορίας σε αλλαγές αλατότητας. 
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EURYHALINE FISHES AND THE EVOLUTIONARY POTENTIAL OF 
GENERALIST STRATEGIES 

 
Schultz, Eric T. 

Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Connecticut, Storrs, CT 06269-
3043, USA 

McCormick, Stephen D. 
Department of Biology, University of Massachusetts, Amherst, MA 01003, USA and United 

States Geological Survey, Conte Anadromous Fish Research Center, Turners Falls, MA 
01376, USA 

 
Euryhalinity (meaning a broad salinity tolerance or broad distribution with respect to 
salinity) is not prevalent in fishes but has played a large role in their diversification, as it 
has facilitated invasion of new habitats and adaptive radiations.  In other words, 
euryhalinity is a relatively transient strategy that promotes evolutionary novelty.  To 
illustrate this point, I describe euryhalinity and how it is empirically determined, describe 
the phylogenetic distribution of fish taxa that inhabit a wide range of salinity levels, and 
examine studies demonstrating recent and ongoing speciation associated with halohabitat 
transitions.  Freshwater descendents of marine and estuarine taxa are prominent in the 
Mediterranean region as a result of a rich history of salinity changes. 
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Η ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΒΙΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
 

Λεωνίδας Αλεξόπουλος 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 

 
 
Μία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για την ανακάλυψη ασφαλών αλλά και 
αποτελεσµατικών νέων θεραπειών, είναι η βαθιά κατανόηση της ασθένειας στην οποία 
αναφέρονται. Στην παρούσα µελέτη περιγράφουµε µια καινούρια προσέγγιση στηριγµένη 
σε µαζικές πρωτεοµικές µετρήσεις και αλγορίθµους Συστηµικής Βιολογίας µε 3 καίριες 
εφαρµογές στην ανάπτυξη φαρµάκων: i) κατασκευή µονοπατιών σε υγιή και παθολογικά 
κύτταρα, ii) προσδιορισµός του µηχανισµού δράσης φαρµάκων και iii) πρόβλεψη της 
τοξικότητας και αποτελεσµατικότητας φαρµάκων. Με την προτεινόµενη µέθοδο, 
µονοπάτια σηµατοδότησης κατασκευάζονται µε χρήση βιβλιογραφικών πηγών και 
µοντελοποιούνται µε βάση λογικές. Στην συνέχεια φωσφο-πρωτεοµικά δεδοµένα 
συγκρίνονται µε το µοντέλο και µε χρήση υπολογιστικών µεθόδων βελτιστοποίησης τα 
µονοπάτια τροποποιούνται ώστε να προσοµοιάζουν την κυτταρική συµπεριφορά 
(φυσιολογική ή παθολογική). Εν συνεχεία, έχοντας γνώση της τοπολογίας του κυττάρου 
παρακολουθούµε της αλλαγές που προκαλούνται σε αυτή λόγω του φαρµάκου µε στόχο 
την αποσαφήνιση του µηχανισµού δράσης του φαρµάκου. Η προσέγγιση αυτή η οποία 
έλαβε το 2010 το βραβείο καλύτερης τεχνικής από το συνέδριο Bio-IT µπορεί να 
προβλέψει το βασικό στόχο της δραστικής ουσίας του φαρµάκου καθώς και τις εκτός 
στόχου επιπτώσεις, οι οποίες δεν µπορούν να προσδιοριστούν µε συµβατικές µεθόδους. Εν 
συνεχεία ένας αλγόριθµος εκµάθησης θα έχει τη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των 
επιπτώσεων και εν συνεχεία την in-silico επιλογή του βέλτιστου µηχανισµού δράσης 
φαρµάκων µε µειωµένη τοξικότητα και αυξηµένη αποτελεσµατικότητα. Οι αλγόριθµοι 
Συστηµικής Βιολογίας που εφαρµόζουµε και τα πρωτεοµικά δεδοµένα µαζικών µετρήσεων 
ανοίγουν τον δρόµο για νέες λύσεις στην ανακάλυψη φαρµάκων. 
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SYSTEMS BIOLOGY FOR DRUG DISCOVERY 
Leonidas Alexopoulos 

National Technical University of Athens 
 

 
A major challenge for bringing safe and effective new treatment to patients is the deep 
understanding of a disease. Here, we describe high throughput proteomic technologies and 
systems biology algorithms for tackling three milestones in the drug development process: 
(i)construction of pathways and comparison between normal or diseased cells, (ii) 
identification of drug mode of action (MoA), and (iii) prediction of drug toxicity and 
efficacy. With our proposed method, pathways are created by constraining a generic 
pathway made of logical gates to phosphoproteomic data generated by multicombinatorial 
treatments of stimuli and inhibitors. Then, knowing the cell's topology, we monitor drug-
induced topology alterations in order to reveal drug MoA. Our approach that received the 
2010 Bio-IT Best practice award was able to predict the drugs' main target but also 
uncovered off-target effects that cannot be revealed by standard methods. Subsequently, a 
supervised machine learning algorithms was able to select MoAs with reduced toxicity and 
increased efficacy. Our Systems Biology algorithms and high throughput proteomic data 
paves the road for new solutions in the drug discovery process. 
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ NOTCH ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 

 
Απόστολος Κλινάκης 

Τοµέας Γενετικής και Γονιδιακής Θεραπείας 
Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών(ΙΙΒΕΑΑ) 

 
Η οµάδα µας χρησιµοποιεί το ποντίκι ως µοντέλο για τη µελέτη του ρόλου του 
σηµατοδοτικού µονοπατιού Notch στην καρκινογένεση, καθώς και τη διατήρηση της 
ταυτότητας των βλαστικών κυττάρων ή τη διαφοροποίησή τους στους διάφορους ιστούς. 
Αυτό που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον όσον αφορά το ρόλο του Notch στον καρκίνο είναι η 
αµφίσηµη συµπεριφορά του ως ογκογονίδιο ή ογκοκαταστολέας ανάλογα µε τον ιστό και 
τον κυτταρικό τύπο. Το Notch έχει ογκοκαταστολτική δράση στο δέρµα και βρίσκεται 
συχνά µεταλαγµένο σε ανθρώπινους δερµατικούς καρκίνους. Την ίδια στιγµή, µεταλλαγές 
που οδηγούν σε ενεργοποίηση του Notch είναι υπεύθυνες για πάνω από το 50% των 
περιπτώσεων Τ οξείας λεµφοβλαστικής λευχαιµίας σε ανθρώπους. Επίσης, γονιδιωµατική 
ανάλυση δειγµάτων ανθρώπινων καρκίνων Κεφαλής και Τραχήλου αποκάλυψε ένα 
εντυπωσιακό ποσοστό µετάλλαξης για Notch1, 2, 3 που αθροιστικά έφτανε το 22%. Τέλος, 
µεταλλάξεις που οδηγούν σε απενεργοποίση του µονοπατιού έχουν βρεθεί σε 
ακανθοκυτταρικά καρκίνωµατα του πνεύµονα. 
Με βάση το σύστηµα Cre/lox, δηµιουργήσαµε σειρές που φέρουν φέρουν ανενεργά 
αλληλόµορφα του γενετικού τόπου Nicastrin. Η Nicastrin αποτελεί απαραίτητο συστατικό 
του συµπλόκου της γ-σεκρετάσης, το ένζυµο που είναι υπεύθυνο για την τελική κατάτµηση 
και την απελευθέρωση του ενδοκυτταρικού τµήµατος των υποδοχέων Notch. 
Χρησιµοποιώντας αυτή τη σειρά, δείξαµε πρόσφατα ότι το Notch έχει ογκοκατασταλτική 
δράση σε µυελογενή λευχαιµία. Με βάση αυτήν την παρατήρηση, εντοπίσαµε 
απενεργοποιητικές µεταλλάξεις σε ένα σηµαντικό ποσοστό ασθενών µε χρόνια 
µυελοµονοκυτταρική λευχαιµία. 
Χρησιµοποιώντας την ίδια σειρά, δηµιουργήσαµε ποντίκια στα οποία το Nicastrin έχει 
απαλειφθεί στο ουροθήλιο. Τα ζώα αυτά αναπτύσουν όγκους χωρίς την ανάγκη 
δευτερογενών µεταλλάξεων. Ο χαρακτηρισµός αυτών των όγκων έδειξε ότι αυτά 
προκύπτουν από τη βασική στιβάδα του ουροθηλίου, όπου πιστεύεται ότι βρίσκονται τα 
βλαστικά κύτταρα, υπονοώντας κάποιο ρόλο του Notch στον έλεγχο του κυτταρικού 
κύκλου των ουροθηλιακών βλαστικών κυττάρων και, ενδεχοµένως, τη συντήρηση και τη 
διαφοροποίηση τους. Τα ευρήµατα αυτά µας ώθησαν να αναζητήσουµε µεταλλάξεις στους 
υποδοχείς Notch σε δείγµατα όγκων από ασθενείς µε καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Η 
ανάλυση αποκάλυψε πολλαπλές µεταλλάξεις σε Notch1 και 2 σε ένα σηµαντικό ποσοστό 
από αυτές τις περιπτώσεις. Οι µεταλλάξεις που βρέθηκαν αποδεικνύεται ότι οδηγούν σε 
ολική ή µερική απώλεια της ενεργότητας του Notch. Τα ευρήµατά µας είναι ένα σαφές 
παράδειγµα της σηµασίας της µοντέλα ποντικιών, όχι µόνο στη µελέτη γνωστών γενετικών 
αλληλεπιδράσεων στον ανθρώπινο καρκίνο, αλλά και στον εντοπισµό άγνωστων ρόλων 
των σηµατοδοτικών µονοπατιών στην ογκογένεση. 
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ROLES FOR NOTCH SIGNALING IN DEVELOPMENT AND CANCER  
 

Apostolos Klinakis 
Division of Genetics & Gene Therapy 

Biomedical Research Foundation Academy of Athens 
 

Our laboratory uses the mouse as a model organism to study the roles of Notch signaling 
pathway in tumorigenesis, and stem cell maintenance and differentiation in various tissues. 
What is particularly intriguing in regard to Notch role in cancer is its ambivalent behavior 
as an oncogene or tumor suppressor depending on the tissue and cell type. Notch is an 
established tumor suppressor in the skin commonly mutated in human cutaneous squamous 
cell carcinoma, and an oncogene in T-cells responsible for over 50% of T cell Acute 
Lymphoblastic Leukemia in humans. On the other hand, a whole genome sequencing study 
of human Head and Neck Squamous Cell Carcinoma primary samples revealed a staggering 
22% combined mutation rate for Notch1, 2 and 3 receptors. Loss-of-function mutations 
have also been identified in lung squamous cell carcinoma.  
Based on the Cre/lox system, we have generated lines that carry conditional alleles of the 
Nicastrin locus. Nicastrin is an indispensable component of the gamma-secretase complex, 
which is an aspartyltransferase that is responsible for the final cleavage and release of the 
intracellular portion of Notch proteins. Using this knockout mouse line, we recently showed 
that Notch acts as tumor suppressor in myeloid leukemia, and based on that observation, we 
identified inactivating mutations present in a significant percentage of Chronic 
Myelomonocytic Leukemia patients.  
Through breeding we generated mice which lack Notch activity in the urothelium. These 
mice develop tumors in one step. Characterization of these mouse tumors showed that they 
arise from the basal layer of the urothelium where stem cells are believed to reside implying 
a role for Notch signaling in cell cycle control of urothelial stem cells and possibly their 
maintenance and differentiation. These findings prompted us to analyze tumor specimens of 
operated bladder cancer patients for mutations in Notch receptors. This analysis revealed 
multiple mutations in Notch1 and 2 in a significant portion of those cases. In silico and 
functional validation of the mutations found showed that lead to complete or partial loss of 
Notch activity. Our findings is a clear example of the importance of mouse models not only 
in studying known links in human cancer but also in identifying previously unknown roles 
of signaling pathways in tumorigenesis. 
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Η ALDH3A1 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ 
ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 

ΣΤΟ DNA 
 

Βουλγαρίδου Γεωργία Περσεφόνη, Μάντσο Θεοδώρα και Παππά Αγλαϊα* 
Τµήµα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Αλεξανρούπολη 68100 

*Αλληλογραφία: apappa@mbg.duth.gr 
 

Οι αλδεϋδικές αφυδρογονάσες (ALDHs) αποτελούν µια υπεροικογένεια NAD(P)+-
εξαρτώµενων ενζύµων τα οποία καταλύουν την οξείδωση ποικίλλων ενδογενών και 
εξωγενών αλδεϋδών στα αντίστοιχα καρβοξυλικά οξέα τους. Τα ένζυµα αυτά  φαίνεται να 
συµµετέχουν επιπλέον σε διάφορες άλλες κυτταρικές λειτουργίες, όπως στο κυτταρικό 
πολλαπλασιασµό, στη διαφοροποίηση, καθώς και στην άµυνα έναντι του οξειδωτικού 
στρες. Η αλδεϋδική αφυδρογονάση 3A1 (ALDH3A1) αποτελεί ένα ιδιαιτέρα ενδιαφέρον 
µέλος, καθώς φαίνεται ότι στρατολογείται ιστο-ειδικά στον  κερατοειδή (κρυσταλλίνη του 
κερατοειδούς), όπου υπερεκφράζεται σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά (µέχρι και 50% των 
υδατοδιαλυτών πρωτεϊνών). Η ικανότητα της να απενεργοποιεί παραπροϊόντα της 
λιπιδικής υπεροξείδωσης την αναγάγει σε κρίσιµη πρωτεΐνη για την διατήρηση της 
οµοιόστασης στον κερατοειδή, ιστός µονίµως εκτεθειµένος σε περιβαλλοντικούς 
στρεσογόνους παράγοντες (φως, UV ακτινοβολία, µοριακό οξυγόνο). Πράγµατι, πρόσφατα 
αποτελέσµατα υποδεικνύουν έναν αντι-αποπτωτικό ρόλο για την πρωτεΐνη υπό συνθήκες 
οεξιδωτικού στρες, αν και οι µηχανισµοί στους οποίους εµπλέκεται δεν έχουν 
αποσαφηνιστεί ακόµη. Στην παρούσα µελέτη δηµιουργήσαµε µια σταθερά διαµολυσµένη 
κυτταρική σειρά ανθρώπινων επιθηλιακών κυττάρων του κερατοειδούς, η οποία εκφράζει 
σε φυσιολογικά επίπεδα την ALDH3A1 (ALDH3A1-HCE-2). Στη συνέχεια, ελέγχθηκε η 
βιωσιµότητα των ALDH3A1-HCE-2 κυττάρων σε σχέση µε τα κύτταρα µάρτυρες (mock-
HCE-2) υπό συνθήκες οξειδωτικού στρες (επώαση µε Η2Ο2) µε την τεχνική 
sulforhodamine B binding assay. Τα αποτελέσµατα υπέδειξαν ένα καθαρό πλεονέκτηµα 
επιβίωσης των ALDH3A1-HCE-2 κυττάρων σε σχέση µε τα mock-HCE-2. Με σκοπό να 
µελετήσουµε τις επαγόµενες από οξειδωτικό στρες βλάβες στο DNA, τα κύτταρα 
επωάστηκαν µε οξειδωτικούς παράγοντες (Η2Ο2, ετοποσίδιο) και παρατηρήθηκε  ότι τα 
επίπεδα των DNA βλαβών ήταν σηµαντικά µειωµένα στα ALDH3A1-HCE-2 κύτταρα σε 
σχέση µε τα κύτταρα-µάρτυρες χρησιµοποιώντας την τεχνική comet assay (µέτρηση µονών 
και διπλών σχάσεων στο DNA). Συγκριτική ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης µε την 
τεχνική real-time PCR έδειξε την υπερέκφραση ορισµένων γονιδίων που σχετίζονται µε 
µονοπάτια επιδιόρθωσης του DNA, όπως των DNA-PK και NBS1 στα ALDH3A1-HCE-2 
κύτταρα. Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα υποστηρίζουν έναν ισχυρό αντιοξειδωτικό 
ρόλο για την ALDH3A1, συµβατό µε τον ρόλο της ως κρυσταλλίνη του κερατοειδούς και 
την παροχή προστασίας στον ιστό αυτό. Η πιθανή εµπλοκή της πρωτεΐνης σε µηχανισµούς 
προστασίας και επιδιόρθωσης DNA βλαβών χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 
 
Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο-
ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)- Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: 
Ηράκλειτος ΙΙ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 
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ALDH3A1 PROTECTS CORNEAL EPITHELIAL CELLS FROM OXIDATIVE 
STRESS INDUCED DNA DAMAGE  

 
Voulgaridou Georgia-Persephoni, Mantso Theodora and Pappa Aglaia* 

Department of Molecular Biology & Genetics, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis 
68100   *Correspondance: apappa@mbg.duth.gr 

 
Aldehyde dehydrogenases (ALDHs) belong to the superfamily of NAD(P)+-dependent 
enzymes which catalyze the oxidation of various endogenous and exogenous aldehydes to 
their corresponding carboxylic acids. Besides their detoxification role, they appear to 
participate in diverse cell functions including cell proliferation and differentiation as well as 
oxidative stress response. Aldehyde dehydrogenase 3A1 (ALDH3A1) constitutes one of the 
most interesting members by exhibiting a multifunctional role in the cornea tissue (corneal 
crystallin), where it is abundantly expressed to extremely high rates (up to 50% of the water 
soluble proteins). The ability of this enzyme to detoxify by-products of lipid peroxidation 
plays a fundamental role in the survival of corneal epithelium cells, as the cornea is 
constantly exposed to oxidative environmental stressors (light, UV exposure, molecular 
oxygen). Indeed, recent studies associate ALDH3A1 with anti-apoptotic functions under 
oxidative stress conditions, but the underlying mechanisms of protection are yet to be 
determined. In the present study, we established a stably transfected human corneal 
epithelium cell line HCE-2 expressing human ALDH3A1 at physiological levels 
(ALDH3A1-HCE-2). Next, we examined the viability of ALDH3A1-HCE-2 cells under 
conditions of oxidative stress (incubation with Η2Ο2) using the sulforhodamine B bindig 
assay. The results indicated a significant survival advantage of ALDH3A1-HCE-2 cells 
over control cells (mock-HCE-2). In order to estimate DNA damage under oxidative 
conditions, cells were incubated with various oxidants (Η2Ο2, etoposide) and we utilized the 
single cell gel electrophoresis assay (comet assay) for the visualization of single and double 
strand breaks in DNA.  Our results indicated a clear tolerance of ALDH3A1-HCE-2 against 
oxidative stress induced DNA damage and apoptosis when compared to mock-HCE-2 cells. 
Comparative analysis of gene expression by real time PCR demonstrated significant up-
regulation of genes involved in DNA repair pathways, such as DNA-PK and NBS in the 
ALDH3A1-HCE-2 cells. Taken together, the results support a strong antioxidant role of 
ALDH3A1, consistent with its role as a corneal crystallin conferring protection in this 
tissue. The possible involvement of the protein into mechanisms of DNA damage response 
requires further investigation.  
 
 
 
This research has been co-financed by the European Union (European Social Fund-ESF) and Greek national 
funds through the Operational Program “Education and Lifelong Learning” of the National Strategic 
Reference Framework (NSRF)- Research Funding Program: Heracleitus II. Investing in knowledge society 
through the European Social Fund.   
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ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΑΓΚΤΙΚΩΝ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΥΔΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

 
Νίκος Παππάς, Σπύρος Γκέλης 

Τοµέας Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 109 541-24, 
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. e-mail: sgkelis@bio.auth.gr 

 
 

H περιοχή της Μεσογείου αποτελεί ένα σηµαντικό κέντρο βιοποικιλότητας. Ωστόσο η 
βιοποικιλότητα των µικροοργανισµών είναι σε µεγάλο βαθµό υποεκτιµηµένη ή 
ανεξερεύνητη. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί τελευταία στην ποικιλότητα των 
κυανοβακτηρίων που απαντώνται σε εσωτερικά νερά και µάλιστα αυτών που συµµετέχουν 
σε ανθίσεις φυτοπλαγκτού, καθώς είναι γνωστή η παρουσία πληθυσµιακών εκρήξεων 
κυανοβακτηρίων, στις οποίες µπορεί να κυριαρχούν τοξικά είδη.  Στις Μεσογειακές χώρες 
οι ανθίσεις των κυανοβακτηρίων µπορεί να έχουν παρατεταµένη ή και συνεχή διάρκεια 
µέσα στο χρόνο, ειδικά σε υδάτινα συστήµατα στα οποία υπάρχουν υψηλές θερµοκρασίες 
και µεγάλη ένταση ηλιακής ακτινοβολίας.  
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, διερευνήθηκε η ποικιλότητα των πλαγκτικών κυανοβακτηρίων 
από εσωτερικά υδάτινα συστήµατα της Μεσογείου µέσω της ανάλυσης των φυλογενετικών 
σχέσεων. Οι φυλογενετική ανάλυση έγινε βάσει κατατεθειµένων αλληλουχιών του 16S 
rRNA γονιδίου και του 16S-23S γονιδιακού διαχωριστή (ITS) στις βάσεις δεδοµένων του 
International Nucleotide Sequence Databases. Συνολικά ανακτήθηκαν 368 νουκλεοτιδικές 
ακολουθίες, που καταλαµβάνουν διαφορετικές περιοχές του 16S-23S οπερονίου. Η 
πλειοψηφία των φυλοτύπων που βρέθηκαν ανήκει στους κλάδους των Microcystis, 
Synechococcus, Anabaena- Dolichospermum, Aphanizomenon, Cylindrospermopsis- 
Raphidiopsis, Planktothrix και Limnothrix περιλαµβάνοντας έτσι την περισσότερη από την 
ποικιλότητα των µέχρι τώρα µορφολογικά αναγνωρισµένων ειδών. Ωστόσο, η παρουσία 
λιγότερο γνωστών κυανοβακτηρίων, ή ακόµα και πιθανών νέων φυλοτύπων από ορισµένες 
λίµνες, όπως προέκυψε από τη φυλογενετική ανάλυση, υποδεικνύει την περιορισµένη 
γνώση µας σχετικά µε τα κυανοβακτήρια που σχηµατίζουν ανθίσεις ή συµµετέχουν σε 
αυτές. H εργασία αυτή αποτελεί την πρώτη συγκεντρωτική αναφορά σχετικά µε τη 
φυλογένεση κυανοβακτηρίων που προέρχονται από Μεσογειακά υδάτινα συστήµατα. 
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PHYLOGENETIC ANALYSES OF PLANKTIC FRESWATER CYANOBACTERIA 
FROM MEDITERRANEAN WATER BODIES 

 
Nikos Pappas, Spyros Gkelis 

Department of Botany, School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki, Box 109, GR- 541 
24, Thessaloniki, Hellas (Greece). e-mail: sgkelis@bio.auth.gr 

 
The Mediterranean area is a known biodiversity hot spot. However, diversity of microbes is 
substantially underestimated or unexplored. The diversity of freshwater cyanobacteria, 
especially those involved in water blooms, has been brought into attention as studies have 
shown that prolonged cyanobacterial blooms, dominated by known toxic species, can 
occur. In Mediterranean countries blooms may be of extended or even continuous duration 
throughout the year, particularly in freshwater bodies subject to high temperatures and 
irradiance.  
Under this scope, diversity of planktic cyanobacteria originating from Mediterranean water 
bodies was examined through a phylogenetic approach. Phylogenetic relationships among 
planktic cyanobacteria were inferred based on the existing 16S rRNA gene and the 
intergenic spacer (ITS) of the 16S-23S rRNA operon sequences, deposited in International 
Nucleotide Sequence Databases. In total 368 sequences were retrieved, spanning different 
regions of the 16S-23S rRNA operon. The corresponding phylotypes belong to the 
Microcystis, Synechococcus, Anabaena-Dolichospermum, Aphanizomenon, 
Cylindrospermopsis- Raphidiopsis, Planktothrix and Limnothrix clades comprising most of 
the known diversity previously described in freshwater water systems. However, the 
presence of some lesser known cyanobacteria and possible novel phylotypes found in 
certain water bodies indicates that our knowledge of cyanobacteria forming blooms or 
participating in them is somewhat limited. This is the first report reviewing the phylogeny 
of cyanobacteria originating from Mediterranean freshwater bodies. 
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Μιχαήλ Δ. 148

Μανθάκου Π. 124 Μιχαηλίδης Β. 118

Μαντά Α.Κ. 126 Μιχαλοπούλου Β.Α. 150

Μαντζιάρας Γ. 262 Μίχας Α. 152

Μάντσο Θ. 24,26,340 Μονοκρούσος Ν. 86,134

Μανώλης Σ.Κ. 20,148,292,324 ,326 Μοσχονάς Ν.Κ. 32

Μαραγκοζίδης Π. 198 Μούζαρου Α. 158
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Μουρίκης Θ. 304 Μώρου Σ.Μ. 60,176

Μουστάκα Μ. 152 Μωϋσή Κ.Β. 114,178

Μουστάκα-Γούνη 
Μ.

270 Ν

Μουτόπουλος Δ.Κ. 156 Νέγκας Ι. 332

Μούτου K.Α. 38 Νταïλιάνης Σ. 28,170,300

Μπαγιάτης Β. 286 Ντάϊκου Ι. 300

Μπαλατσός Ν. 198 Νταϊλιάνα Ζ. 238,32

Μπάµπαλη Κ. 158 Ντάκης Α. 180

Μπάµπαλης Δ. 158 Ντάρµος Π. 50

Μπαρλάκα Ε. 160 Ντεζέ M. 38

Μπάρου Β. 162 Ντζούνη Μ.Π. 182

Μπασδέκη Α. 184 Ντισλίδου Χ. 184

Μπέης Δ. 242 Ο

Μπέης Ι. 82 Οικονοµίδη Ι. 306

Μπερή Δ. 164 Οικονόµου Α. 180,284

Μπιλλίνης Χ. 244 Οικονόµου-Αµίλλη Α. 5,61,174,192,318, 
330

Μπίρµπας Χ. 166,168 Ορφανίδης Σ. 50,31

Μποζιάρης Ι.Σ. 196 Π

Μπόµπορη Δ.Χ. 62,184,294 Παναγιωτίδης Γ. 10

Μπορµπόλης Φ. 224 Παναγιωτίδης Μ. 10

Μπούκη Ε. 170 Παναγιώτου Γ. 234

Μπουρµπούλη Μ. 172 Παναγόπουλος Γ. 186

Μπράβου Β. 272 Πανταζίδου Α. 56,174,330

Μπραβάκος Π. 56,174 Παντελέρη Ρ. 188

Μπουρµπούλη Μ. 172 Παντελίδου X. 66

Μωραΐτης Κ. 72
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Παντερής Ε. 2,104 Παππά Ε. 202

Παντζαρτζή Χ. 236 Παρασκευοπούλου Β. 204

Παπαβασιλείου Σ. 326 Παρασκευοπούλου Φ. 82

Παπαγιαννάκη Ε. 26 Παρµακέλης Α. 304

Παπαδάκη Ε. 272 Παρώνης Ε. 262

Παπαδηµητρίου Θ. 78,26 Πάσχου Π. 6,276

Παπαδηµητρίου Κ. 286 Πάτσης Χ. 206

Παπαδογιαννάκη Γ. 190 Παφίλης Π. 90,232

Παπαδογιάννης Β. 192 Περεντέ Γ. 132

Παπαδόπουλος Γ. 120 Πετρίκη Ο. 62,92,208,210,294

Παπαδόπουλος Δ. 198 Πετροπούλου Π.Α. 212

Παπαδοπούλου Α. 194 Πεφάνη Δ.Ε. 214

Παπαζαφείρη Π. 44,14 Ποδιά Β. 216

Παπαθανασίου Β. 310 Ποιµενίδης Ε. 200

Παπαθανασίου Ε. 172 Πολύµερος Κ. 302

Παπαθεοδώρου 
Ε.Μ.

134 Πουλιλιού Σ. 218

Παπαϊωάννου Ε. 196 Πούλιος Σ. 220,296

Παπακρίβου Β. 48 Πρωτοψάλτης Ι. 204

Παπαναστάση Ε. 198 Πυθαροπούλου Σ. 222

Παπανδρέου Ν. 124 Ρ

Παπασιδέρη Ι. 36,54,112,132,280, 
282,288,292

Ραδέα Κ. 192,318

Παπασωτηρίου Σ. 276 Ραλλίδης Λ.Σ. 74

Παπαχαραλάµπου 
Χ.

184 Ρουµελιώτη Φ. 224

Παπαχαραλάµπους 
Μ.

200 Ρουσάκης Α. 224

Παππά Α.
Παππάς Ν.

10,24,26,340
342

Ρούσου Ρ. 226
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Ρούσση Κ. 42,228 Σκούρας Ζ. 236

Ρούσσης Α. 124,144,164,250 Σκουρολιάκου Α. 252,262

Ρούσσης Β. 172 Σκούρτη Ε. 254

Ρουφίδου Χ. 230 Σούτζιου Χ. 136

Ρώτα Ι. 232 Σπύρου Β. 256

Σ Σπύρου Γ. 244

Σαββίδης Α.Λ.         8,58,178,278 Σταθιάς Β. 6,276

Σαγρή Ε. 234 Σταθοπούλου Ε.Π. 30

Σαγώνας Κ. 90,232 Σταθοπούλου Π.Μ. 8

Σάκουλα Δ. 236 Σταλιµέρου Μ. 258

Σαµαρά Π. 16,240,308 Σταµάτης Κ. 84,244,246

Σαµαρά Σ. 238,32 Στάµου Γ.Π. 134

Σαµιωτάκη Μ. 234 Σταµούλης Α. 112

Σανδαλτζόπουλος Ρ. 122 Σταµούλης Κ. 280,288

Σαξάµη Γ. 248 Σταµπουλή Ζ. 260

Σαράντης Π. 242 Στασινοπούλου Μ. 262

Σαραφίδου Θ. 32,244,246 Σταυροπούλου Κ.Κ. 264

Σαρρή Κ. 246 Σταύρου Α. 266

Σαρροπούλου Ε. 230 Σταύρου Μ. 286

Σιγάλα Φ. 322 Στεργίου Κ.Ι. 12,156,268

Σιδηρά Μ. 248 Στεφανίδου Ν. 270

Σιµόπουλος Κ. 200 Στεφάνου Γ. 328

Σιώτου Ε. 310 Στραβοδήµος Γ. 234

Σκαλτσούνης Α.Λ. 282 Στραβοπόδης Δ. 132

Σκαµάκη Κ. 250 Συκιώτης Γ.Π. 292

Σκορίλας Α. 206 Συµεωνίδου Ι.Ε. 272

Σκουµή Ε.
Σκουτέλης Χ,

286
22

Συντυχάκη Π. 224

252



Σφενδουράκης Σ. 274 Τσίκληρας Α. 4,208,210,302

Σωτήρης Γ. 276 Τσιλιώνη Ε. 198

T Τσίντζουρα Ι. 304

Ταγαρούλια Ν.Α. 278 Τσιντή Γ. 306

Ταγµατάρχης Ν. 212 Τσιριπίδης Ι. 104

Τάιχερτ Μ. 280 Τσιτήλου Σ.Γ. 46

Ταλλάς Κ.Δ. 282 Τσιτσιλώνη Ο. 16,232,240,308

Ταουφίκ Ε. 54 Τσίτσου-Καµπελή Α. 16,306

Ταραβήρας Σ. 40,214,272 Τσιώλη Σ. 310

Τασκούδης Θ. 284 Τσολάκη Ε. 312

Τατσάκη Α. 94 Τσώλης Α.Χ. 314

Τερζενίδου Μ. 286 Y

Τζούνακας Β. 112,280,288 Υψηλάντης Π. 200

Τίκα Ε. 236 Φ

Τιπτιρή-Κουρπέτη 
Α.

200 Φειδάντσης Κ. 102,118,138

Τοτόµη Α. 198 Φθενάκης Γ. 244

Τριάντης Κ. 304 Φλυτζάνης Κ.Ν. 96,196,146,162

Τρουγκάκος Ι.Π. 54,254,282,292,322 Φραγκοπούλου Α.Φ. 262,316

Τσάγκαρης Γ. 290 Φραγκούλης Ε.Γ. 206

Τσάκας Σ. 88 Φριλίγγος Ε. 94

Τσακίρη Ε.Ν. 282,292 Φωτόπουλος Μ. 168

Τσακούµης Μ. 294 Χ

Τσάκωνα Μ. 296 Χαβάκη Σ. 132

Τσανσίζη Λ.Ι. 96 Χαλάτση E. 66

Τσαούσης Γ. 124 Χαµόδρακας Σ.Ι. 124,314

Τσαρπαλή Β. 298,3 Χαραλαµπίδης Κ. 144,164,216,250

Τσιάκα Π. 300 Χαραλάµπους Σ. 54

Πρακτικά 34ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών 
Τρίκαλα 17-19 Μαϊου 2012

353



Χαρού Δ. 318 Kalbacher H. 240

Χαρτοµατσίδου T. 66 Ledvényiová V. 160

Χασανίδης Χ.Γ. 238,32 McCormic S.D. 334

Χατζηγεωργίου Σ. 322 Mir P. 6

Χατζηνικολάου Δ.Γ. 8,114,178 Neagu M. 240

Χλίχλια K. 200 Petersen M.B. 70

Χοβαλοπούλου Μ.-
Ε.

324,326 Power D.M. 38

Χονδρού Β. 328 Radu D. 240

Χρήστου Μ. 106 Ravingerová T. 160

Χριστοδούλου Ι. 254 Schultz E.T. 334

Χριστοδούλου Μ. 330 Szyszka R. 142

Χριστοφή Α. 136 Voelter W. 240

Ψ Wilkinson D.G. 214

Ψωφάκης Π. 332 Xu Q. 214

Zalom F.G. 52

Baier A. 142

Bohmann D. 292

Borges P.A.V. 304

Courties C. 152

Courty J. 166,168

Dutrillaux A.-M. 246

Dutrillaux B. 246

García-Fernández 
C.

230

Giuffrida S. 38

Halley J. 86

Haulik B. 300
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