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Οµότιµη
Μαζωµένος
Βασίλειος
(∆ρ.
Χηµικής
Οικολογίας) – Οµότιµος
Μερκούρης Εµµανουήλ (∆ρ. Χηµικός) –
Συνεργαζόµενος
Παπαγεωργίου Γεώργιος (∆ρ. Βιοφυσικός) –
Οµότιµος
Παπαγεωργίου Σπύρος (∆ρ. Φυσικός) –
Οµότιµος
Σιδέρης
Ελευθέριος
(∆ρ.
Βιολογίας-∆ρ.
Γενετικής) – Οµότιµος
Σουρλίγκα Θωµαϊς
(∆ρ. Βιολογίας) –
Συνεργαζόµενη
Σταθάκος ∆ηµήτριος (∆ρ. Βιοχηµικός) –
Οµότιµος

Ιατρού Κ.
Εργαστήριο χηµικής οικολογίας και
φυσικών προϊόντων – Σέκερη Κ.
Γεωργούση Η.
Σταµατάκης Κ.
Αλµυράντης Ι.
Σοφιανοπούλου Β
Σέκερη Κ.
Κλέτσας ∆.

ΜΕΤΑ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Συνεργάτης (Υποστήριξη)

Επιβλέπων Ερευνητής Ι.Β.

Ανδρονοπούλου Εύη (Πρόγραµµα)
∆ουρής Βασίλειος (ΕΚΕΦΕ «∆»)

Ιατρού Κ.
Ιατρού Κ.
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∆ροσοπούλου Γαρυφαλλιά (ΕΚΕΦΕ «∆»)
Efrose Rodica (Πρόγραµµα)
Καφάσλα Παναγιώτα (ΕΚΕΦΕ «∆»)
Κίτσιου Παρασκευή (Πρόγραµµα)
Κενούτης Χρήστος (Πρόγραµµα)
Μαλακάση Παναγιώτα (Πρόγραµµα)
Μάσσας Ιωάννης (Πρόγραµµα)
Μεταξάτου Αγγελίνα (Άλλες Πηγές)
Μπενάκη ∆ήµητρα (ΕΚΕΦΕ «∆»)
Παλαιοµυλίτου Μαρία (ΕΚΕΦΕ «∆»)
Πρατσίνης Χάρης (Πρόγραµµα)
Τέλη Θάλεια (ΕΚΕΦΕ «∆»)

Τσιλιµπάρη Ε.
Ιατρού Κ.
Σοφιανοπούλου Β.
Τσιλιµπάρη Ε.
Ιατρού Κ.
Κλέτσας ∆.
Σκάρλου
–
(Συνταξιούχος)
Λ. Ιγνατιάδου
Πελεκάνου Μ.
Βλάση Μ.
Κλέτσας ∆.
Γεωργούση Η.

Αλεξίου

Β.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Φοιτητής/τρια (Υποστήριξη)

Επιβλέπων Ερευνητής Ι.Β.

Αλιµπέρη Σοφία (Εσωτ. Υπότροφος)

Υπό ανάθεση
Σοφιανοπούλου Β. - ολοκλήρωσε το
2004
Τσιλιµπάρη Ε.
Swevers L.
Κλέτσας ∆.
Υπό ανάθεση
Σοφιανοπούλου Β.
Προµπονά Α. - ολοκλήρωσε το 2004
Κλέτσας ∆.
Προµπονά Α.
Σέκερη Κ.- ολοκλήρωσε το 2004
Γεωργούση Η.
Γεωργούση Η.
Κλέτσας ∆.
Σταµατάκης Κ.
Σοφιανοπούλου Β.
Γεωργούση Η.
Βουτσινάς Γ.
Αλµυράντης Ι.
Σέκερη Κ.
Ιατρού Κ.
Τσιλιµπάρη Ε.
Βλάση Μ.
Πελεκάνου Μ.
Τζίνια Α.
Κλέτσας ∆.

Αργυρού Ελευθερία (Εσωτ. Υποτρόφος)
Βενιεράτος Παναγιώτης (Εσωτ. Υπότροφος)
Γεωργοµανώλης Θεόδωρος (Εσωτ. Υποτρόφος)
Γιαννούλη Χριστίνα (Εσωτ. Υποτρόφος)
Ελ Χαµιτιέ Αβραάµ (Εσωτ. Υποτρόφος)
Ερπαπάζογλου Ζωή (Εσωτ. Υπότροφος)
Καλδής Αθανάσιος (Εσωτ. Υποτρόφος)
Καρακατσάνης Ιωάννης (Εσωτ. Υποτρόφος)
Κόντη Μαρία (Εσωτ. Υπότροφος) – µέχρι 7/04
Κυπραίου Αικατερίνη (Εσωτ. Υπότροφος)
Λεοντιάδης Λεωνίδας (Εσωτ. Υπότροφος)
Μαζαράκου Γεωργία (Υποτρόφος Ι.Κ.Υ.)
Μαυρογονάτου Ελένη (Εσωτ. Υπότροφος)
Μπιλλίνη Μαρία (Πρόγραµµα)
Μπουζαρέλου ∆ήµητρα (Εσωτ. Υπότροφος)
Μώρου Ευαγγελία (Πρόγραµµα)
Νίκας Βασίλειος (Εσωτ. Υπότροφος)
Νικολάου Χριστόφορος (Εσωτ. Υπότροφος)
Ξυδούς Μάριος (Εσωτ. Υπότροφος)
Σδράλια Κωνσταντία (Εσωτ. Υπότροφος)
Ταλαµάγκας Ανάργυρος (Εσωτ. Υποτρόφος)
Τάρτας Αθανάσιος (Εσωτ. Υποτρόφος)
Τζανοπούλου Σταµατία (Εσωτ. Υπότροφος)
Τσαγκαράκη Ιωάννα (Εσωτ. Υπότροφος)
Χανδρής Παναγιώτης (Εσωτ. Υποτρόφος)
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ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Συνεργάτης

Υπεύθυνος Ερευνητής ΙΒ

Κοντογιάννη Νάντια
Νικόπουλος Κώστας
Παπαευθυµίου Ιωάννης (MSc)
Τσίκου ∆ιανιέλα (Msc)

Πιπεράκης Σ.
Ιατρού Κ.
Ιατρού Κ
Ιατού Κ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Φοιτητής/τρια (Πανεπιστήµιο)

Επιβλέπων Ερευνητής Ι.Β.

Αναστασίου ∆ήµητρα (Univ. of Manchester)
Γκουντοπούλου Αθηνά (Παν. Αθηνών)
Λίτσιου Ελένη (Παν. Αθηνών)
Μαντά Μαρία (Παν. Αθηνών)
Manye Daniel (Institut de Biologia, Molecular de
Barcelona -CSIC-) – Επισκέπτης
Μπόµπορη Άννα (Παν. Αθηνών)
Νινιός Γιάννης (Παν. Αθηνών)
Σίσκος Ηλίας (Univ. of Cardiff)

Βουτσινάς Γ.
Βουτσινάς Γ.
Βουτσινάς Γ.
Τζίνια Α.
Ιατρού Κ.

Soin Thomas (Univ. of Guent, Belgium) –
Επισκέπτης
Φανουράκης Γαληνός (Παν. Αθηνών)
Φραγκουλόπουλος Ευάγγελος (Παν. Ρώµης)

Σοφιανοπούλου Β.
Σέκερη Κ.
Εργαστήριο χηµικής οικολογίας και
φυσικών προϊόντων
Ιατρού Κ.
Βουτσινάς Γ.
Τσιλιµπάρη Ε.

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Φοιτητής/τρια (Πανεπιστήµιο)

Επιβλέπων Ερευνητής Ι.Β.

Αναγνωστάκης Νίκος (Παν. Αθηνών)
Βαγγελάτος Ιωάννης (Παν. Αθηνών)
Βαρουξή Νίκη (Παν. Αθηνών)
Bandarra Sousana (Unin. of Lisboa, Portugal)
Boumlic
Anissa
(Ecole
Superieure
de
Biotechnologie de Strasbourg, France)
Γερολυµάτου Ελένη (Παν. Ιωάννίνων)
Γιακουντής Αντώνιος (Παν. Θεσσαλίας)
Γιαρίκα Αθηνα (Παν. Θράκης)
Γκιόκα Ελένη (Παν. Αθηνών)
Γκούµας Βασίλειος (Παν. Θεσσαλίας)
Γκιώνη Ελένη (ΤΕΙ Αθηνών)
Γλυνού Βίκυ (Παν. Αθηνών)
∆ρακοπούλου Ζαχαρούλα (Παν. Θεσσαλίας)
De Mendoca Cardoso Matias Ana Isabel Ayres
(Universidade Nova de Lisboa)
Λάπα Σταυριάνα (Παν. Αθηνών)
Καναβέτας Παναγιώτης (Παν. Αθηνών)

Πιπεράκης Σ.
Σοφιανοπούλου Β.
Σέκερη Κ
Ιατρού Κ.
Ιατρού Κ.
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Βουτσινάς Γ.
Προµπονά Α.
Βουτσινάς Γ.
Πιπεράκης Σ.
Βλάση Μ.
Κλέτσας ∆.
Βουτσινάς Γ.
Βλάση Μ.
Σοφιανοπούλου Β.
Βουτσινάς Γ.
Πιπεράκης Σ.
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Καραµπίνας Θεόδωρος (Univ. of Modena)
Καραναστάση Γεωργία (Παν. Αθηνών)
Καρναβάς Θεόδωρος (Παν. Αθηνών)
Κωτσόγιαννης Θεµιστοκλής (Παν. Αθηνών)
Μαριδάκη Κυριακή (Παν. Αθηνών)
Μαυρούδης Ορέστης (Univ. of Dundee)
Παναγούλη Έφη (Παν. Αθηνών)
Παλαιολόγου Ευαγγελία (Ε.Μ.Π)
Παπαγεωργίου Αιµιλία (Παν. Λονδίνου King’s
College)
Παπαϊωάννου ∆ανάη (Παν. Θράκης)
Παπαρίδου Όλγα (Παν. Αθηνών)
Παπασπυριδάκος Στέφανος (Παν. Αθηνών)
Ρεπούσκου Αναστασία (Παν. Αθηνών)
Σαλπέα Παρασκευή (Παν. Αθηνών)
Τσιβόλα Λαµπρινή (Παν. Ιωάννίνων)
Τσοτάκος Νίκος (Παν. Θεσσαλονίκης)
Χριστόπουλος Γεώργιος (Παν. Αθηνών)
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Κλέτσας ∆.
Πιπεράκης Σ.
Προµπονά Α.
Γεωργούση Η.
Πιπεράκης Σ.
Σοφιανοπούλου Β .
Πιπεράκης Σ.
Βουτσινάς Γ.
Γεωργούση Η.
Γεωργούση Η.
Βουτσινάς Γ.
Βουτσινάς Γ.
Προµπονά Α.
Σέκερη Κ.
Βουτσινάς Γ.
Τζίνια Α.
Πιπεράκης Σ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ινστιτούτο Βιολογίας (ΙΒ), ένα από τα οκτώ Ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
Φυσικών Επιστηµών “∆ηµόκριτος”, δηµιουργήθηκε το 1962. Ως αποστολή του έχει:
1. Την διεξαγωγή διεθνώς ανταγωνιστικής έρευνας σε θέµατα Κυτταρικής, ∆οµικής και
Μοριακής Βιολογίας, καθώς και Βιοχηµείας, Βιοφυσικής, Βιοϊατρικής και
Βιοτεχνολογίας, σε συνεργασία µε τα συναφή Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ «∆».
2. Την εκπαίδευση νέων επιστηµόνων / ερευνητών σε µεταπτυχιακό και µεταδιδακτορικό
επίπεδο.
3. Την ανάπτυξη των ερευνητικών ευρηµάτων µε στόχο την συµβολή στην προστασία και
βελτίωση της δηµόσιας υγείας.
4. Την διασύνδεση µε Ελληνικές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και Οργανισµούς, Ελληνικούς,
Ευρωπαϊκούς και διεθνείς Εκπαιδευτικούς και Ερευνητικούς Οργανισµούς, καθώς και
παραγωγικούς φορείς µε στόχο την αµφίδροµη µεταφορά Τεχνολογίας..
Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του ΙΒ επανακαθορίστηκαν πρόσφατα, µετά την συνταξιοδότηση
σηµαντικού αριθµού ερευνητών µέχρι το τέλος του 2003 και εµπίπτουν σε τρία µείζονα
Προγράµµατα:
Α. Πρόγραµµα : Ρύθµιση Κυτταρικής Λειτουργίας-Ηλικιοεξαρτώµενες καταστάσεις
Β. Πρόγραµµα: Πρότυπα βιολογικά συστήµατα µελέτης κυτταρικών λειτουργιών
Γ. Πρόγραµµα: ∆οµική και Υπολογιστική Βιολογία.
Η εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου µέσα από παραγωγή νέας γνώσης, δηλαδή
ευρηµάτων της βασικής έρευνας των ερευνητών του ΙΒ αλλά και ερευνητικών προσπαθειών τα
οποία µπορούν άµεσα να προωθήσουν την διασύνδεση µε την παραγωγή, αποτελούν στόχους
του ΙΒ, όπως είναι προφανές από την υλοποίηση τριών προγραµµάτων τύπου ΠΡΑΞΕ Α’
(προετοιµασία διασύνδεσης µε την παραγωγή), και τα πρόσφατα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας
(ένα διεθνές δίπλωµα ευρεσιτεχνίας το 2004, µία αίτηση διπλωµατικής ευρεσιτεχνίας σε ΗΠΑ
και µία αίτηση στον Ελληνικό Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας: ΟΒΙ).
Στα πλαίσια των τριών προγραµµάτων η ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα του
ΙΒ επικεντρώθηκε κατά το 2004 στα εξής πεδία:
• Κυτταρική λειτουργία : οργάνωση χρωµατίνης και γονιδιώµατος, παθοβιολογία
συνδετικού ιστού, γήρανση, κυτταρική σηµατοδότηση, και καρκινογένεση
• Μοριακή γενετική εντόµων και µικροοργανισµών / βιοτεχνολογία
• Περιβάλλον: µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο γενετικό υλικό
• ∆οµικές µελέτες πρωτεϊνών και βιοδραστικών µορίων µε κρυσταλλογραφία, πυρηνικό
µαγνητικό συντονισµό και µεθόδους µικροθερµιδοµετρίας
Υποδοµή
Για την υλοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του το Ινστιτούτο
διαθέτει εξειδικευµένο εξοπλισµό, όπως συνεστιακό µικροσκόπιο laser, σύστηµα
κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ, φασµατόµετρο πυρηνικού µαγνητικού συντονιµού (NMR) 500
MHz, φασµατοπολωσίµετρο κυκλικού διχρωισµού, φασµατόµετρο υπερύθρου, µονάδες
κυτταροκαλλιεργειών, κυτταροµετρητού ροής, αυτοµατοποιηµένης σύνθεσης νουκλεοµορίων
και αυτοµατοποιηµένου προσδιορισµού αλληλουχιών DNA, συστήµατα υγρής και αέριας
χρωµατογραφίας, υπερφυγοκέντρους, µετρητή β-ακτινοβολίας, κλπ.
Στο Ινστιτούτο επίσης υπάγονται τέσσερις Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών
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α. Εκτροφείο Πειραµατοζώων
β. Τράπεζα Ιστικών Μοσχευµάτων
γ. Εργαστήριο Χαρακτηρισµού Μορίων και Βιοµορίων
δ. Συνεστιακό Μικροσκόπιο
Ερευνητικοί/αναπτυξιακοί στόχοι
Η χρήση και εφαρµογή της γνώσης που αποκτάται από την ερευνητική δράση του Ινστιτούτου
Βιολογίας στοχεύει:
•

στην διαλεύκανση σε µοριακό επίπεδο των µηχανισµών λειτουργίας του κυττάρου και
των αποκλίσεων που είναι υπεύθυνες για την εµφάνιση ηλικιο-εξαρτώµενων
παθολογικών
καταστάσεων
(π.χ.
νευροεκφυλιστικών
νοσηµάτων),
συµπεριλαµβανοµένης της κυτταρικής γήρανσης

•

στον σχεδιασµό αποτελεσµατικών µεθόδων πρόγνωσης, ανίχνευσης και θεραπείας
συχνά απαντώµενων κληρονοµικών και επίκτητων ηλικιο-εξαρτώµενων ασθενειών
όπως η µεταβολική νόσος του διαβήτη, οι ασθένειες του νευρικού συστήµατος (νόσος
Alzheimer,κλπ.) και ο καρκίνος

•

στον εντοπισµό, σε φυσικά προϊόντα, ενώσεων µε συγκεκριµένη φαρµακολογική δράση

•

στην αποτίµηση της επίδρασης στην κυτταρική λειτουργία δυσµενών εξωγενών
παραγόντων (όπως: ακτινοβολίες, ναρκωτικές ουσίες, έλλειψη νερού, υψηλή
αλατότητα, ηλιακό φως, τραύµατα, προσβολές από παθογόνους παράγοντες)

•

στην ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών εντοµοκτόνων και µεθόδων προστασίας της
γεωργικής παραγωγής βασισµένων στην βιοτεχνολογία

Συµπληρώθηκε περίπου ένας χρόνος λειτουργίας της παρούσας ∆ιεύθυνσης. Η χρονιά που
πέρασε σηµάδεψε µε δυσκολίες το Κέντρο, µε προεξέχουσες τις οικονοµικές δυσκολίες που
καθιστούν δύσκολη την εύρυθµη λειτουργία του Κέντρου και των Ινστιτούτων του,
συµπεριλαµβανοµένου και του ΙΒ.
Παρόλα αυτά, το 2004 υπήρξε µια δηµιουργική χρονιά για το Ι.Β.: Προσελήφθησαν 3 νέοι
ερευνητές σε επίπεδο ερευνητή Γ’ βαθµίδας: Οι ∆ρς. Κίτσιου και Σουρλίγκα εργάζονται επί
σειράν ετών στο Ινστιτούτο µε αυταπάρνηση και εξακολουθητική προσπάθεια, και
αξιοκρατικά διεκδίκησαν και κέρδισαν την ενσωµάτωση τους στους υπόλοιπους ερευνητές,
ενώ εξελέγη επιπλέον η ∆ρ. Χρόνη που εντός του 2005 θα ενώσει τις ερευνητικές της
προσπάθειες µε αυτές των υπόλοιπων ερευνητών. Επιπλέον τον Ιούλιο 2004 ανέλαβε
καθήκοντα ως Ερευνητής Β΄ βαθµίδας ο ∆ρ. Γραµµατικάκης, έτσι ο συνολικός αριθµός των
ενεργών ερευνητών εµπλουτίζεται προς το παρόν κατά τέσσερις επιστήµονες. Η ∆ιεύθυνση
εύχεται σε όλους ολόψυχα καλή σταδιοδροµία, ανοδική πορεία και εξακολουθητικές επιτυχίες
στα πεδία ενδιαφερόντων τους. Στις αρχές του 2004 απεχώρησε µε συνταξιοδότηση η κ.
Σκάρλου, και αργότερα ο κ. Πρασσάς. Με αυτές τις αποχωρήσεις έκλεισε ο κύκλος έρευνας
στην Εδαφοπονία, ενώ εξελίσσονται οι υπάρχουσες και αναπτύσσονται νέες βιοϊατρικές
κατευθύνσεις µε τους προσληφθέντες ερευνητές.
Παρά τις αυξανόµενες οικονοµικές δυσχέρειες οι ερευνητές δεν σταµάτησαν την προσπάθεια
παραγωγής σηµαντικού ερευνητικού έργου, δηµοσιεύσεων, συµµετοχής σε ερευνητικά
προγράµµατα, κλπ. Εκφράζεται η ελπίδα ότι το 2005 θα είναι ευτυχέστερο σε εξελίξεις τόσο
για το ΙΒ όσο και για το Κέντρο, στο οποίο υπάρχουν και αναπτύσσονται διαρκώς
ανταγωνιστικότατες ερευνητικές προσπάθειες. Επιπροσθέτως, παρά την ανεπαρκή οικονοµική
υποστήριξη έγινε ανακαίνιση του µεγαλύτερου τµήµατος του Εκτροφείου Πειραµατοζώων
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καθώς και εργαστηρίων ερευνητών µετά την ανακατάταξη εργαστηριακών χώρων, και
συνεχίζονται κλιµακούµενες προσπάθειες συµπλήρωσης της ανακαίνισης των χώρων.
Επίσης υπεβλήθησαν προτάσεις τύπου «ΑΚΜΩΝ» για την αναβάθµιση των εργαστηρίων
Ιστικών Μοσχευµάτων και Εκτροφής Πειραµατοζώων και για κονδύλια εξοπλισµού (πρόταση
ΕΠΑΝ).
Για µια ακόµη φορά οι συνταξιοδοτηθέντες (οµότιµοι) ερευνητές έδωσαν το παρόν µε
δηµοσιεύσεις, µονογραφίες, κεφάλαια σε βιβλία, συµµετοχή σε ερευνητικά έργα κλπ., και
γενικότερα µε πολύτιµη συµβολή στο συνολικό έργο του ΙΒ.
Κατά την ανασκόπηση του απολογισµού 2004, διαπιστώθηκε αύξηση του µέσου παράγοντα
απήχησης σε σχέση µε το 2003. Παρόλο που στις δηµοσιεύσεις συµπεριλάβαµε και αυτές που
έχουν εγκριθεί για δηµοσίευση (“Ιn Press”), η αύξηση είναι πραγµατική, και αφορά την
πλειοψηφία των ερευνητών, γεγονός που όχι µόνον επιβεβαιώνει την ανταγωνιστικότητα του
ερευνητικού δυναµικού αλλά αποτελεί θετική προβολή για το ΙΒ. Συγκεκριµένα κατά το 2004
και µόνον, o µέσος δείκτης απήχησης ανά ενεργό ερευνητή είναι 5.53 σε σχέση µε 2.77
αντίστοιχα, κατά το 2003. H ∆ιεύθυνση εκφράζει τη βάσιµη ελπίδα ότι η προσπάθεια αυτή θα
πολλαπλασιαστεί και θα αναπτυχθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια του 2005. Τονίζεται ότι δεν
πρόκειται να σταµατήσουν οι προσπάθειες εξεύρεσης πόρων, αλλά και ότι η επιτυχής πορεία
και ανέλιξη του Ινστιτούτου είναι θέµα όλων των ερευνητών και όχι µόνο των προσπαθειών
της ∆ιεύθυνσης.
Με τη συµπλήρωση ενός χρόνου θητείας στη θέση....πλοήγησης του ΙΒ, θέλω να ευχαριστήσω
θερµά τα µέλη του Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβούλιου (ΕΓΣ) που συντέλεσαν
αποφασιστικά στο έργο της ∆/νσης, στην αντιµετώπιση θεµάτων που προέκυψαν, και στη
λήψη αποφάσεων. Επίσης εκφράζω τις ευχαριστίες µου προς τους ερευνητές που µε προθυµία
και ενδιαφέρον συνέβαλαν µε τη συµµετοχή τους σε διάφορες επιτροπές µε πολλαπλά και
διαφορετικά καθήκοντα, καθώς και για την υποστήριξη των προσπαθειών µε στόχο την
βελτίωση και αναβάθµιση του Ινστιτούτου. Η εµπιστοσύνη µε την οποία µε περιέβαλε µέχρι
τώρα η µεγάλη πλειοψηφία των ερευνητών και η συστοίχιση στην προσπάθεια που γίνεται,
αποτελούν ίσως την ουσιαστικότερη πηγή αισιοδοξίας, στη διάρκεια µιας χρονιάς όπου συχνά
οι προσπάθειες θύµιζαν το έργο του Σίσυφου και το γενικότερο κλίµα υπήρξε κάθε άλλο παρά
ενθαρρυντικό µε την κλιµακούµενη ένδεια πόρων. Παρόλα αυτά, έχω την πεποίθηση ότι µε
εξακολουθητική προσπάθεια και σύµπνοια θα καταφέρουµε όλοι µαζί να προβάλουµε το ΙΒ
σαν ένα Ινστιτούτο ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο µε βάση τις χρηµατοδοτήσεις, τις
δηµοσιεύσεις, τους παράγοντες απήχησης και τις βιβλιογραφικές αναφορές-στην ουσία µε το
ερευνητικό µας έργο-. Ζητώ από όλους σας να µην σταµατήσετε και να αυξήσετε την
προσπάθεια συµµετοχής σε τοπικά ή ευρωπαϊκά προγράµµατα, και εξεύρεσης κονδυλίων από
ιδιωτικούς φορείς, ώστε να υπάρξουν επαρκείς πόροι για την απρόσκοπτη διεξαγωγή κατά το
δυνατόν ανταγωνιστικότερης έρευνας. Έχω εµπιστοσύνη στο ερευνητικό δυναµικό του
συνόλου των ερευνητών που καθηµερινά αποδεικνύει τη συνεισφορά του και συνεχίζει µε
ανοδική πορεία.
Επιπλέον η ∆/νση ευχαριστεί θερµά τη διαχείριση (κ. Αναστασία Μπαζίγου, και κ.
Παναγιώτης ∆ουβαράς -ο τελευταίος ως επί το πλείστον εθελοντικά-) που υπήρξε εξαιρετικά
στηρικτική και αποτελεσµατική στην αντιµετώπιση τεχνικών και άλλων προβληµάτων, στην
απόσυρση παλαιού εξοπλισµού και την προετοιµασία χώρων του ΙΒ στο κυρίως κτίριο και το
κτίριο Εδαφοπονίας για ανακαίνιση, ώστε βαθµηδόν να δηµιουργούνται νέοι, χρηστικοί
εργαστηριακοί χώροι, και την τακτική και πλήρη ενηµέρωση των οικονοµικών του
Ινστιτούτου.
Επιπροσθέτως, η ∆/ση ευχαριστεί θερµά τον κ. ∆. Ζαµάνη για την βοήθεια µε τα γραφικά και
τη ρύθµιση έκδοσης του απολογισµού 2004, παρά τις επικείµενες στρατιωτικές του
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υποχρεώσεις, και την γραµµατέα του ΙΒ, κ. Μαργαρίτα Παπαδάκη, που φρόντισε για την
έγκαιρη διεκπεραίωση του τόµου του απολογισµού και ανέλαβε το συντονισµό µε τον ∆.
Ζαµάνη, καθώς και για τη γενικότερη ουσιαστική συµβολή της στο έργο της ∆ιεύθυνσης και
του ΙΒ.
Τελειώνοντας εύχοµαι σε όλους µας µια παραγωγική και ποιοτική ερευνητική χρονιά, που θα
προβάλλει ακόµα περισσότερο διεθνώς το ΙΒ και θα φέρει ποιοτικές δηµοσιεύσεις και επαρκή
ερευνητικά προγράµµατα, συντελώντας έτσι στην ανταγωνιστικότητα του Ινστιτούτου µας.
Καλή προκοπή!

Εφη Κ. Τσιλιµπάρη, MD, PhD
∆ιευθύντρια ΙΒ
Φεβρουάριος 2005
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α :

«ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ –
ΗΛΙΚΙΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»
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Ερευνητικό Έργο:

Περιβαλλοντική µεταλλαξιγένεση και καρκινογένεση

Προσωπικό
Γεράσιµος Βουτσινάς, Ερευνητής Γ΄
Βασίλης Νίκας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
∆ήµητρα Αναστασίου, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Αθηνά Γκουντοπούλου, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Ελένη Λίτσιου, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Γαληνός Φανουράκης, Συνεργαζόµενος Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Ελένη Γερολυµάτου, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Βίκυ Γλυνού, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Σταυριάνα Λάπα, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Όλγα Παπαρίδου, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Στέφανος Παπασπυριδάκος, ∆ιπλωµατικός Φοιτητής
Λαµπρινή Τσιβόλα, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Αθηνά Γιαρίκα, Θερινή Φοιτήτρια
Ευαγγελία Παλαιολόγου, Θερινή Φοιτήτρια
Σωκράτης Αυγέρης, Τεχνικός
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
1. Γενετικές και επιγενετικές αλλαγές σε γονίδια που ενέχονται στον κυτταρικό
µεταβολισµό, τον κυτταρικό κύκλο, την επιδιόρθωση του DNA και την απόπτωση και η
σχέση τους µε ασθένειες του ανθρώπου
2. Συµµετοχή των µονοπατιών της απόπτωσης στην καρκινογένεση και την ανθεκτικότητα
σε κυτταροστατικά φάρµακα
Πρόοδος κατά το 2004
Η έκφραση του FLIP σε καρκινώµατα της ουροδόχου κύστης: Ο ρόλος της στην
απόπτωση που προκαλείται µε τη µεσολάβηση του Fas και κλινικοπαθολογικές
συσχετίσεις
Μελετήθηκε η έκφραση των Fas, FasL και FLIP σε 53 δείγµατα καρκινωµάτων της
ουροδόχου κύστης και βρέθηκε θετική ανοσοαντίδραση στο 72%, 66% και 81% των
περιστατικών, αντίστοιχα. Ταυτόχρονη έκφραση των Fas και FasL βρέθηκε σε 27 δείγµατα
(51%), από τα οποία 22 (81.5%) ήταν επίσης θετικά για το c-FLIP. Η αύξηση της έκφρασης
των Fas και FLIP ήταν ευθέως ανάλογη µε την αύξηση του σταδίου κακοήθειας, ενώ δεν
υπήρχε έκφραση στο φυσιολογικό ουροθήλιο. Σε κανένα από τα δείγµατα που αναλύθηκαν
δεν βρέθηκαν µεταλλάξεις στο γονίδιο Fas µε ανάλυση πολυµορφισµών διαµόρφωσης
µονόκλωνου DNA και αλληλούχισης. Στην ανάλυση επιβίωσης, παρ’ όλον ότι η ταυτόχρονη
έκφραση των FasL και c-FLIP επηρέαζε αρνητικά την επιβίωση, µόνο το c-FLIP παρέµενε
στατιστικά σηµαντικό στην πολυπαραγοντική ανάλυση.
Έλλειψη συσχέτισης µεταξύ RNASEL Arg462Gln και κίνδυνου εµφάνισης καρκίνου του
µαστού
Αναλύθηκαν 453 ασθενείς µε καρκίνο του µαστού και 382 φυσιολογικά άτοµα από την
Ελλάδα και την Τουρκία. Στη γονοτύπιση της RNASEL για τον πολυµορφισµό G1385A
χρησιµοποιήθηκε το σύστηµα ARMS. Επακόλουθη στατιστική ανάλυση έδειξε ότι δεν
υπάρχει σηµαντική συσχέτιση µεταξύ γονοτύπου G1385A και κινδύνου εµφάνισης καρκίνου
του µαστού.
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Μονονουκλεοτιδικοί
ουροδόχου κύστης

δείκτες

µικροδορυφορικής

αστάθειας

σε

καρκινώµατα

της

Μελετήθηκαν 72 δείγµατα καρκινωµάτων της ουροδόχου κύστης για δοµικές αλλαγές σε
δείκτες µικροδορυφορικής αστάθειας (MSI) και για την έκφραση των πρωτεϊνών hMLH1 και
hMSH2. Το ποσοστό MSI έφτανε το 16.6%, ενώ η παρουσία του συσχετιζόταν µε χαµηλή
(<20%) έκφραση της hMLH1. Ούτε η έκφραση των παραπάνω πρωτεϊνών ούτε και το
ποσοστό MSI συσχετιζόταν µε το βαθµό, το στάδιο ή τον θηλώδη τύπο των καρκινωµάτων,
ενώ η επιβίωση χωρίς εµφάνιση της ασθένειας και η συνολική επιβίωση δεν έδειξαν να
επηρεάζονται από τον δείκτη MSI. Η µειωµένη έκφραση της hMLH1 αποδείχτηκε σηµαντική
στην πρόβλεψη µικρότερου χρόνου επιβίωσης χωρίς εµφάνιση της ασθένειας, µε
µονοπαραγοντική ή πολυπαραγοντική ανάλυση.
Υπολογισµός έκφρασης προκολλαγόνου σε επίπεδο mRNA σε γυναίκες µε ακράτεια ούρων
λόγω στρες
Σε δείγµατα ιστού από 34 γυναίκες µε ακράτεια ούρων και ισάριθµα φυσιολογικά άτοµα δεν
βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές στην έκφραση προκολλαγόνου τύπων I και III σε επίπεδο
mRNA, όµως η ποσότητα κολλαγόνου τύπων I και III ήταν σηµαντικά µειωµένη στις
ασθενείς µε ακράτεια λόγω στρες. Μια πιθανή αιτία για τη µείωση της ποσότητας
κολλαγόνου στις γυναίκες µε ακράτεια ούρων λόγω στρες είναι κάποιο ενδεχόµενο ελάττωµα
στην µετάφραση του mRNA σε πρωτείνη ή σε αυξηµένο καταβολισµό του καλλαγόνου από
τις σχετικές κολλαγονάσες.
Τα κύτταρα ανθρώπινου ρετινοβλαστώµατος είναι ανθεκτικά σε απόπτωση που επάγεται
από υποδοχείς θανάτου: Ο ρόλος της αποσιώπισης του γονιδίου για την κασπάση-8
Τα κύτταρα ρετινοβλαστώµατος εκφράζουν τους υποδοχείς Fas, DR4 και DR5, όµως είναι
ανθεκτικά σε απόπτωση που επάγεται από υποδοχείς θανάτου. Αυτό δεν οφείλεται σε
µεταλλάξεις στους υποδοχείς αυτούς, έκκριση διαλυτού Fas, αντιαποπτωτική δράση του NFκB ή υπερέκφραση του FLIP, αλλά στην απουσία έκφρασης κασπάσης-8. Ο
αποµεθυλιωτικός παράγοντας 5-αζα-2’-δεοξυκυτιδίνη επαναφέρει την έκφραση κασπάσης-8
και την ευαισθησία σε απόπτωση που επάγεται από υποδοχείς θανάτου, γεγονός που δείχνει
ότι η ανεπάρκεια έκφρασης κασπάσης-8 στα κύτταρα ρετινοβλαστώµατος παρατηρείται
λόγω επιγενετικής αποσιώπησης του γονιδίου της κασπάσης-8 µε µεθυλίωση του υποκινητή.
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
Korkolopoulou, P., A. Goudopoulou, G. Voutsinas, E. Thomas-Tsagli, E. Patsouris and A.
Saetta (2004) FLIP expression in bladder urothelial carcinomas: its role in resistance to Fasmediated apoptosis and clinicopathological correlations, Urology 63, 1198-1204.
Sevinç, A., D. Yannoukakos, I. Konstantopoulou, E. Manguoglu, G. Lüleci, T. Çolak, C.
Akyerli, G. Çolakoglu, M. Tez, I. Sayek, G. Voutsinas, G. Nasioulas, E. Papadopoulou, L.
Florentin, E. Kontogianni, B. Bozkurt, N.A. Kocabaş, A.E.Karakaya, I.G. Yulug and T.
Özçelik (2004) No association between RNASEL Arg462Gln variant and breast cancer risk,
Anticancer Research 24, 2547-2549.
Saetta, A.A., A. Goudopoulou, P. Korkolopoulou, G. Voutsinas, E. Thomas-Tsagli, N.V.
Michalopoulos and E. Patsouris (2004) Mononucleotide markers of microsatellite instability in
carcinomas of the urinary bladder, European Journal of Surgical Oncology 30, 796-803.
Bakas, P.G., A.E. Liapis, I. Zervolea, G. Voutsinas, D. Kletsas and G. Creatsas (2004) mRNA
assessment for procollagen production in women with genuine stress urinary incontinence,
International Urogynecological Journal of Pelvic Floor Dysfunctions 15, 429-431.
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Poulaki, V., C.S. Mitsiades, C. McMullan, G. Fanourakis, J. Negri, A. Goudopoulou, I.X.
Halikias, G. Voutsinas, S. Tseleni-Balafouta, J.W. Miller and N. Mitsiades (2005) Human
retinoblastoma cells are resistant to apoptosis induced by death receptors: Role of caspase-8
gene silencing, Investigative Ophthalmology and Visual Science 46, 358-366.
Άρθρα σε Βιβλία και Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων
Voutsinas, G., A. Apostolidou and N. Spyrou (2005) New data from molecular cancer
epidemiology, in: L. Edler and C. Kitsos (eds), Quantitative Methods in Cancer and Human
Health Risk Assessment, John Wiley and Sons, Chichester, UK, in press.
Αλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Συµµετέχων στο πρόγραµµα του ΝΑΤΟ "Pilot Study on Advanced Risk Assessment Methods"
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας και της Ελληνικής
Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών
Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Οζώδους Σκληρύνσεως
Μέλος του ∆.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Υπεύθυνος λειτουργίας του Γενετικού Αναλυτή ΑΒΙ Prism 310 του ΙΒ
Συµµετοχή στις επιτροπές παρακολούθησης 4 διδακτορικών διατριβών του ΙΒ
Παράγοντες απήχησης (για 5 δηµοσιεύσεις): 10.801
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 8
Σύνολο βιβλιογραφικών αναφορών 2002-2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 33
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Ερευνητικό Έργο:

Μηχανισµοί κυτταρικής σηµατοδότησης υποδοχέων που
συζεύγνυνται µε G πρωτεΐνες - Μοριακή Φαρµακολογία

Προσωπικό
Ηρώ Γεωργούση, Ερευνήτρια Β΄
Εµµανουήλ Μερκούρης, Συνεργαζόµενος Ερευνητής
Θάλεια Τέλη, Μεταδιδακτορική Συνεργάτις
Γεωργία Μαζαράκου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Ευαγγελία Μώρου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Λεωνίδας Λεοντιάδης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Θεµιστοκλής Κωτσόγιαννης, ∆ιπλωµατικός Φοιτητής
Αιµιλία Παπαγεωργίου, Θερινή Φοιτήτρια
∆ανάη Παπαϊωάννου, Θερινή Φοιτήτρια
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της οµάδας µας εστιάζονται:
α) στο χαρακτηρισµό των λειτουργικών στοιχείων των επταελικοειδών υποδοχέων που
συζευγνύονται µε G πρωτεΐνες (GPCR) στους οποίους ανήκουν οι οπιοειδείς υποδοχείς και
αποτελούν το σύστηµα µελέτης µας,
Agonist
β) στη διαλεύκανση των οδών
ενδοκυτταρικής σηµατοδότησης και
στον
προσδιορισµό
νέων
αλληλεπιδρωσών πρωτεϊνών, εκτός
των G πρωτεϊνών, που συµµετέχουν
στη µεταφορά µηνύµατος
των
οπιοειδών υποδοχέων,
γ) στον προσδιορισµό µεταγραφικών
παραγόντων που φωσφορυλιώνονται
µετά από παρατεταµένη ή µη,
χορήγηση οπιοειδών αναλόγων και
συµβάλλουν στα φαινόµενα ανοχής
και εξάρτησης,

AC
YXXL

Gβ

Gα

γ

STAT5A
P

Src
STAT5A
P
P

STAT5A
STAT5A
P
P

STAT5A

Transcription

δ) στη δηµιουργία τεχνολογιών
ταχείας ανίχνευσης νέων οπιοειδών αναλόγων, χρησιµοποιώντας λειτουργικά συστήµατα
αναφοράς σε κυτταροκαλλιέργειες εντόµων,
ε) στην ανάλυση της λειτουργικότητας γονιδίων των οποίων η έκφραση ρυθµίζεται από τους
ενεργοποιηµένους οπιοειδείς υποδοχείς.
Πρόοδος κατά το 2004
Χαρτογράφηση των δοµικών και
λειτουργικών χαρακτηριστικών των οπιοειδών
υποδοχέων. Στην προσπάθεια µας να δηµιουργήσουµε ειδικούς ενεργοποιητές ή
παρεµποδιστές της κυτταρικής σηµατοδότησης των οπιοειδών υποδοχέων, ελέγξαµε και
ολοκληρώσαµε τις µελέτες µας που αφορούν τις αλλαγές οι οποίες παρατηρούνται µετά από
έκφραση ενός µικρογονιδίου pDORi3, ή µίας χιµαιρικής πρωτεΐνης, που κωδικοποιεί την
τρίτη ενδοκυτταρική θηλιά του δ-οπιοειδούς υποδοχέα, στην ενδοκυτταρική σηµατοδότηση
των οπιοειδών καθώς και των α2 και β2-αδρενεργικών υποδοχέων. Τα αποτελέσµατα µας
απέδειξαν ότι η έκφραση της τρίτης ενδοκυτταρικής θηλιάς του δ-υποδοχέα παρεµποδίζει την
παραγωγή της τρι-φωσφορικής ινοσιτόλης και την φωσφορυλίωση των ΜΑΡ κινασών. Το
γεγονός αυτό δείχνει ότι ένα µικρογονίδιο που κωδικοποιεί το τµήµα αυτό του δ-οπιοειδούς
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υποδοχέα αλληλεπιδρά µε ένα συγκεκριµένο πληθυσµό G πρωτεϊνών και επηρεάζει τη
σηµατοδότηση τόσο οµόλογων όσο και ετερόλογων GPCR υποδοχέων.
Προσδιορισµός νέων αλληλεπιδρωσών πρωτεϊνών που συµµετέχουν στη µεταφορά
µηνύµατος µέσω των οπιοειδών υποδοχέων. Για να προσδιορίσουµε νέα σηµατοδοτικά
µονοπάτια τα οποία επάγονται µετά από ενεργοποίηση των οπιοειδών υποδοχέων
χρησιµοποιήθηκαν GST- και ΜΒΡ- χιµαιρικές πρωτεΐνες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν
τµήµατα των ενδοκυτταρικών περιοχών των µ- και δ-οπιοειδών υποδοχέων. Επιπλέον
κατασκευάσθηκαν και µεταλλαγµένες µορφές αυτών. Πειράµατα κατακρήµνισης (pull
down), µε την χρήση της ακινητοποιηµένης σε σεφαρόζη χίµαιρας του καρβοξυτελικού
άκρου του µ-οπιοειδούς υποδοχέα (µ-CT) έδειξαν ότι το µ-CT, σχηµατίζει τριµερή σύµπλοκα
µε την ενεργοποιηµένη Gαi (ή την Gαt) υποµονάδα των G πρωτεϊνών και µια νέα πρωτεΐνη
την RGS4. Επιπλέον βρήκαµε ότι η έκφραση της ΗΑ-RGS4 πρωτεΐνης σε κύτταρα COS-7
τροποποιεί τη σηµατοδότηση του µ-οπιοειδούς υποδοχέα. (Συνεργασία: Prof. Heidi Hamm,
Department of Pharmacology Vanderbilt University School of Medicine, Nashville, TN, USA).
Αλληλεπιδράσεις οπιοειδών υποδοχέων µε άλλες διαµεµβρανικές πρωτεΐνες: Για να
διερευνηθεί η δυνατότητα αλληλεπίδρασης των οπιοειδών υποδοχέων µε µεµβρανικές
πρωτεΐνες που εµπλέκονται στη νευρική λειτουργία (µεταφορείς του γλουταµικού ΕAAΤ1,
EAAT2, EAAC3) ελέγχθηκε αρχικά η δυνατότητα έκφρασης του myc-σηµασµένου µοπιοειδούς υποδοχέα σε διάφορες κυτταρικές σειρές. Στη συνέχεια, ελέγξαµε µε πειράµατα
ανοσο-συνκατακρήµνισης κατά πόσον ο µ-υποδοχέας µπορεί να αλληλεπιδράσει µε τον
νευρικό ΕΑΑC1 µεταφορέα σε νευροβλαστικά κύτταρα C6 τα οποία εκφράζουν ενδογενώς
τον µεταφορέα αυτόν. Επιπλέον µετασχηµατίσθηκαν µόνιµα κυτταρικές σειρές HEK293 που
εκφράζουν τον Flag-µ, ή τον Flag-δ-επισηµασµένο-οπιοειδή υποδοχέα και χαρακτηρίσθηκαν
νευρικές κυτταρικές σειρές οι οποίες εκφράζουν ενδογενώς τον υποδοχέα της νευροτενσίνης.
Αλλαγές της ενδοκυτταρικής σηµατοδότησης και της συναπτοσωµικής πλαστικότητας:
Φωσφορυλίωση µεταγραφικών παραγόντων.
Μια παράλληλη δραστηριότητα του εργαστηρίου είναι η διευκρίνηση των µοριακών
µηχανισµών που ενέχονται σε φαινόµενα ανοχής και εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες. Με
γνώµονα τα αποτελέσµατα του εργαστηρίου µας που δείχνουν ότι η ενεργοποίηση του µοπιοειδούς υποδοχέα φωσφορυλιώνει τους STAT5A και 5Β µεταγραφικούς παράγοντες
µέσω της Src κινάσης και ανεξάρτητα από τις Gi/Go πρωτεϊνες προτείνουµε ένα νέο µοντέλο
σηµατοδότησης για τους µ-οπιοειδείς υποδοχείς (Σχήµα). Με τη χρήση των GST-χιµαιρικών
πρωτεϊνών του φυσικού ή των µεταλλαγµένων µορφών του καρβοξυτελικού άκρου του µυποδοχέα, προσδιορίσαµε το ακριβές σηµείο αγκυροβόλησης της STAT5Α πρωτεΐνης στον µοπιοειδή υποδοχέα. Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώθηκαν και µε πειράµατα ανοσοσυνκατακρήµνισης τα οποία απέδειξαν για πρώτη φορά την απευθείας αλληλεπίδραση της
STAT5Α µε τον myc-επισηµασµένο- µ-οπιοειδή υποδοχέα όταν συνεκφράζονται σε COS-7
κύτταρα.
Ταχεία ανίχνευση οπιοειδών και σεροτονινεργικών αναλόγων σε λειτουργικά κυτταρικά
συστήµατα λεπιδοπτέρων. Σε συνεργασία µε τους Καθ. Κ Ιατρού και ∆ρ L. Swevers του
εργαστηρίου Μοριακής Γενετικής Εντόµων και Βιοτεχνολογίας του Ι.Β. ολοκληρώθηκαν οι
προσπάθειες µας για την ανάπτυξη συστηµάτων ταχείας ανίχνευσης οπιοειδών αναλόγων. Το
σύστηµα βασίζεται σε µετασχηµατισµένες κυτταρικές σειρές εντόµων (Βm5), οι οποίες
υπερεκφράζουν τουs δ ή/και µ-οπιοειδείς υποδοχείς. παρουσία ή µη, της Gα16 πρωτεΐνης. Η
λειτουργικότητα του συστήµατος βασίζεται στην ικανότητα σύζευξης και ενεργοποίησης των
εκφρασµένων υποδοχέων είτε µε τις ενδογενείς G-πρωτεΐνες, είτε µε την υπερεκφρασµένη
Gα16 και τη ταυτόχρονη παραγωγή ενδοκυτταρικού Ca2+, το οποίο µετριέται µε µεθόδους
φθορισµού. Η µετασχηµατισµένη κυτταρική σειρά µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο
ανίχνευσης οπιοειδών αγωνιστών και ανταγωνιστών σε φυσικά προϊόντα. Ανάλογες µελέτες
γίνονται χρησιµοποιώντας ένα νέο σύστηµα αναφοράς µετά από το µόνιµο µετασχηµατισµό
λεπιδοπτέρων Βm5 κυττάρων µε τον ανθρώπινο υποδοχέα της σερoτονίνης 5-HT4.
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Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
Mazarakou G. and Georgoussi Z. STAT5A interacts with and is phosphorylated upon
activation of the µ-opioid receptor. J. Neurochem. In press
Swevers L*., Morou E*., Balatsos N., Iatrou K. and Georgoussi Z. Functional expression of
the mouse δ-opioid receptor in insect cells: development of a cell-based high throughput
screening system for detection of opioid receptor ligand mimetics. Cell Μοl. Life Sciences, in
press, * authors with equal contribution
Αρθρα σε Βιβλία και Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων
Morou E. and Georgoussi Z. (2004) “In vivo expression of a peptide encoding the third
intracellular loop of the δ opioid receptor in intact cells alters ERK activation mediated by the
opioid receptors” Journal of peptide science Supp Vol 10: H 72
Mazarakou G. and Georgoussi Z. (2004) Direct binding of STAT5A to multiple sites of µopioid receptor reveals novel regulatory signaling pathways mediated upon activation of this
receptor (2004). In: Signal Transduction 2004, Signal Transduction in health and Disease,
Session VII, 244,
Leontiadis L., Mazarakou G., Hamm H. and Georgoussi Z. “Direct interaction of the carboxylterminal tails of µ and δ opioid receptors with G protein subunits”. 56th Meeting of Hellenic
Society of Biochemistry and Molecular Biology, Vol. 51, page 84.
Morou E. and Georgoussi Z. “Expression of a peptide encoding the third intracellular loop of
the δ-opioid receptor alters G protein signaling both in homologous and heterologous
receptors”. 56th Meeting of Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology, Larissa
2004, Book of Abstracts Vol. 51, page 89.
Mazarakou G. and Georgoussi Z. “STAT5A interacts with and is phosphorylated upon
activation of the µ-opioid receptor”. 56th Meeting of Hellenic Society of Biochemistry and
Molecular Biology, Vol. 51, page 87.
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
Mazarakou G. and Georgoussi Z. (2004) “Direct binding of STAT5A to multiple sites of the
µ- opioid receptor reveals novel regulatory signaling pathways mediated upon activation of
this receptor” Signal Transduction Pathways as Therapeutic Targets Jan. 25-28, 2004,
Kirchberg-Luxembourg
Mazarakou G. and Georgoussi Z. “STAT5A interacts with the µ-opioid receptor and reveals
novel regulatory signaling pathways”, 35th International Narcotic Research Conference
(INRC) Kyoto, Japan, 18-23 July 2004.
Morou E. and Georgoussi Z. “Expression of a peptide encoding the third intracellular loop of
the delta opioid receptor alters G protein signaling and ERK activation”, 35th International
Narcotic Research Conference (INRC) Kyoto, Japan, 18-23 July 2004.
Leontiadis L., Hyde K., Hamm H. and Georgoussi Z. “Direct interaction of the third
intracellular loop of the delta opioid receptor with G protein subunits”, 35th International
Narcotic Research Conference (INRC) Kyoto, Japan, 18-23 July 2004.
Swevers, L., Farrell, P.J.F., Douris, V., Andronopoulou, E., Stefanou, D., Labropoulou, V.,
Morou, E., Balatsos, N., Georgoussi, Z., and Iatrou, K. (2004). Transformed lepidopteran cell
lines: from genomics to functional genomics and biotechnology. Lepidopteran Genomics
Workshop, XXII International Congress of Entomology, August 15-21, Brisbane, Australia.
Μώρου Ε και Γεωργούση Ζ. « In vivo έκφραση µικρογονιδίων που κωδικοποιούν πεπτίδια
από ενδοκυτταρικές περιοχές των οπιοειδών υποδοχέων τροποποιεί την ενεργοποίηση των
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ERK µέσω των οπιοειδών υποδοχέων» 4ο Ελληνικό Forum Βιοδραστικών πεπτιδίων, Πάτρα
22-24 Απριλίου 2004.
Μαζαράκου Γ. και Γεωργούση Ζ. “Ο µεταγραφικός παράγοντας STAT5A προσδένεται στο µοπιοειδή υποδοχέα και φωσφορυλιώνεται µετά από την ενεργοποίηση του υποδοχέα”, 56 ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας & Μοριακής Βιολογίας, Λάρισα
25-27 Νοεµβρίου 2004.
Μώρου Ε. και Γεωργούση Ζ. “Μικρογονίδιο που κωδικοποιεί την τρίτη ενδοκυτταρική θηλιά
του δ οπιοειδή υποδοχέα τροποποιεί την κυτταρική σηµατοδότηση των υποδοχέων που
συζεύγνυνται µε G πρωτεΐνες ”, 56ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας &
Μοριακής Βιολογίας, Λάρισα 25-27 Νοεµβρίου 2004.
Λεοντιάδης Λ. Μαζαράκου Γ., Hamm H. and Γεωργούση Η. “Direct interaction of the
carboxyl-terminal tails of µ- and δ- opioid receptors with G protein subunits”. 56ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας & Μοριακής Βιολογίας, Λάρισα, 25-27 Νοεµβρίου
2004
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Παραµονή στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας στο Tµήµα Φαρµακολογίας του Παν/µίου του
Vanderbilt στο Νashville TN, USA. Συνεργασία µε Kαθ. Ηeidi Hamm µε θέµα, «Λειτουργικές
αλληλεπιδράσεις του µ-οπιοειδούς υποδοχέα µε την RGS4 πρωτεΐνη και τους GLAST και
GLT-1 µεταφορείς του γλουταµινικού» 18 Αυγούστου – 14 Σεπτεµβρίου 2004
∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας
Iatrou, K., Swevers, L. and Georgoussi, Z. (2003). Transformed lepidopteran cell lines that
express high levels of functional mammalian opioid receptors as screening systems for the
detection of opioid agonists and antagonists. Greek Patent Office Application No.
20040100397/30-9-2004.
Επιστηµονικές διακρίσεις και βραβεία:
Γ. Mαζαράκου: Προσκεκληµένη οµιλήτρια στο Συµπόσιο «New Molecules in Receptor
Trafficking/Signaling 35d ∆ιεθνές Συνέδριο Έρευνας για τα Ναρκωτικά Κιότο Ιαπωνίας 2004
µε θέµα “STAT5A interacts with the µ-opioid receptor and reveals novel regulatory signaling
pathways”
Γ. Μαζαράκου: Yποτροφία για την συµµετοχή και προφορική παρουσίαση επιστηµονικής
εργασίας στο 35d International Νarcotic Research Conference, Kyoto, Ιαπωνίας
Ε. Μώρου: Yποτροφία για την συµµετοχή και παρουσίαση επιστηµονικής εργασίας στο 35d
International Narcotic Research Conference, Kyoto, Ιαπωνίας
Λ. Λεοντιάδης: Yποτροφία για την συµµετοχή και παρουσίαση επιστηµονικής εργασίας στο
35d International Narcotic Research Conference, Kyoto, Ιαπωνίας
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος του Παν/µιου Αθηνών Τοµέας
Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας του µαθήµατος «Βιοχηµείας» Ιανουάριος 2004 (2 ώρες,
20 φοιτητές)
Επίβλεψη εργαστηρικών ασκήσεων Βιοχηµείας Βιολογικού και Φαρµακευτικού Τµήµατος
του Παν/µιου Αθηνών, (Μαζαράκου Γ., Μώρου Ε., Λεοντιάδης Λ. από 30 ώρες έκαστος, 35
φοιτητές)
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» 1/2000-2/04

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2004

-22-

Μέλος του Eπιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου του ΙΒ
Μέλος (Πρόεδρος) της Επιτροπής Αποτύπωσης των Εργαστηριακών Χώρων του ΙΒ
Mέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Τράπεζας Ιστικών Μοσχευµάτων
Μέλος (Πρόεδρος) Επιτροπής πρόσληψης Συνεργαζόµενου Ερευνητή µε προσόντα ∆΄
βαθµίδας
Μέλος του Συµβουλίου της Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής
Ψυχικής Υγείας» «Αργώ»
Συντονίστρια του µαθήµατος Ενδοκυτταρικής Σηµατοδότησης του ΙΒ
Παράγοντες απήχησης (για 2 δηµοσιεύσεις): 9,958
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 11
Σύνολο βιβλιογραφικών αναφορών 2002-2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 33
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Ερευνητικό Έργο:

Ρύθµιση της λειτουργίας των Kινασών και ρόλος των
Πρωτεϊνών
Θερµικού
Σοκ
στην
Κυτταρική
Σηµατοδότηση

Προσωπικό
Νίκος Γραµµατικάκης, Ερευνητής Β΄
Αλίκη Σιγανού, Τεχνικός
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
To ευρυτερο πεδιο των ερευνητικων µας δραστηριοτητων ειναι στην Κυτταρικη
Σηµατοδοτηση. Πιο συγκεκριµµενα και µε τη µεταφορα του προγραµµατος µας τον
παρασµενο Ιουλιο απο τις ΗΠΑ (πανεπιστηµιο Harvard) στην Ελλαδα (Ινστιτουτο Βιολογιας,
ΕΚΕΦΕ ∆ηµοκριτος) συνεχιζουµε να µελετουµε δυο οµαδες πρωτεινων που παιζουν
πρωταγωνιστικο ρολο στη παραπανω διεργασια, τις Ογκογονικες Κινασες και τις Πρωτεινες
Θερµικου Σοκ. Στοχος µας ειναι να µαθουµε πως ρυθµιζονται τα Σηµατοδοτικα Μονοπατια
(MAPK, NF-κB, ErbB) που εχουν κατα τεκµηριο βρεθει να παιζουν «ρολους- κλειδια» κατα
την Ογκογενεση και Αποπτωση και ο χαρακτηρισµος εις βαθος των µηχανισµων δρασης των
αντιστοιχων κινασων. Σε µοριακους ορους, το ενδιαφερον µας αυτο τον καιρο εστιαζεται στο
πως οι πρωτεινες Cdc37, Hsp90, Hsp90Ν καθως και τα µορια-συνεργοι τους επηρεαζουν την
λειτουργια των κινασων Cdk4, ErbB2, Raf, Akt and I-kappaB kinases (IKK) µεσα στο
πλαισιο του κυτταρικου κυκλου και διαιρεσης τοσο σε φυσιολογικες οσο και µη φυσιολογικες
καταστασεις (καρκινο και ανωµαλιες του ανοσοποιητικου συστηµατος). Απωτερο επιθυµητο
αποτελεσµα ειναι αφ’ενος µεν η αναπτυξη µοντελων που βασιζονται σε τεχνολογιες
RNAi/gene knock-in για τη µελετη του τροπου ρυθµιστικης δρασης των παραπανω Πρωτεινων
Θερµικου Σοκ και αφ’ετερου η αναπτυξη χηµειοθεραπευτικων φαρµακων που θα βασιζονται
στη δοµη αυτων των πρωτεινων.
Πρόοδος κατά το 2004
Το πρωτο µερος της ερευνητικης µας δουλειας κατα το 2004 διεξηχθη στις ΗΠΑ
(πανεπιστηµιο Harvard). Συνοψιζοντας τη πειραµατικη δουλεια που διεκπεραιωσαµε τοσο
στις ΗΠΑ οσο και στην Ελλαδα κατα τη διαρκεια του περασµενου χρονου, σε γενικες
γραµµες συνεχισαµε την ερευνα µας προσπαθωντας να αποδειξουµε πειραµατικα το µοντελο
σηµατοδοτικης ρυθµισης που ειχαµε προτεινει πριν 9 χρονια: οτι δηλαδη «για
συγκεκριµµενες κινασες η χωροδιαταξη και ως συνεπεια και η ενεργοτητα τους –περα απο
τους γνωστους µηχανισµους ρυθµισης- ειναι πιθανον να ρυθµιζεται απο την πρωτεινη Cdc37
και απο την οµαδα των Συνοδων Πρωτεινων». Τα προσφατα λοιπον δεδοµενα µας δειχνουν
οτι η πρωτεινη Cdc37 ειναι το ιδιο και το αυτο µοριο που -οπως υπηρχε η υποψια στην
επιστηµονικη κοινοτητα απο τη δεκατια του 1980- και εν συνεργεια µε την πρωτεινη Hsp90
δεσµευει και πιθανοτατα ρυθµιζει τη δραση των κινασων της οµαδας Src. Οπως η ερευνα µας
επισης δειχνει, η πρωτεινη Cdc37 (p50Cdc37) ειναι ενας καθοριστικος ρυθµιστικος
παραγοντας για µια επιλεκτη οµαδα κινασων της G1 φασης του κυτταρικου κυκλου της
οποιας η λειτουργια εξαρταται αµεσα απο τη δραση ειδικων συνδεδεµενων Συνοδων
Πρωτεινων. Αυτη η οµαδα περιλαµβανει τις κινασες Raf and Src, ErbB2, Akt, IKK, MLK3
και HRI. Επισης απο τις κυκλινο-εξαρτωµενες κινασες περιλαµβανει τα µορια Cdk4, Cdk6
και Cdk9. Επιπλεον, οπως δειχνει η ερευνα µας η ολη συγκροτηση και συντονισµενη
τριων
τουλαχιστον
συµπλοκων
κινασων
(Raf>Mek>Erk,
λειτουργια
IKK>IkappaB>NFkappaB and Cdk4>Cdk4/CyclinD>pRb ) διεξαγεται µεσω της οµαδας των
Συνοδων Πρωτεινων. Σε αυτο βεβαιως, οι δραστηριοτητες (αναδιπλωτικη και ΑΤΡαση) των
πρωτεινων Ηsp90 και Hsp70 φαινεται να παιζει σηµαντικοτατο ρολο. Τελος, η φετεινη
δουλεια µας γυρω απο τον τροπο ρυθµισης του Παραγοντα Θερµικου Σοκ HSF-1 εχει δειξει
για πρωτη φορα οτι ο παραγοντας αυτος κανοντας συµπλοκα in vivo µε τις κινασες MAPK
και µε τον ανταπτορα 14-3-3 αντιλαµβανεται τα εκαστοτε σηµατοδοτικα µηνυµατα και
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µετατοπιζεται απο τον πυρηνα στο κυτταροπλασµα αναστελλοντας την αντιγραφικη του
δραση.
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
Wang X, Grammatikakis N, Siganou A, Stevenson MA, Calderwood SK. J Biol Chem. 2004
Nov 19;279(47):49460-9. Epub 2004 Sep 10. Interactions between extracellular signal
regulated protein kinase 1 (ERK1), 14-3-3 epsilon and heat shock factor 1 during stress. (First
two authors had equal contribution)
Zhang H, Wu W, Du Y, Santos SJ, Conrad SE, Watson JT, Grammatikakis N, Gallo KA.
Hsp90/p50cdc37 is required for mixed-lineage kinase (MLK) 3 signaling. J Biol Chem. 2004
May 7; 279(19):19457-63. Epub 2004 Mar 04.
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
Προσκεκληµενος οµιλητης στο EMBO workshop and 2nd International Conference “The
HSP90 Chaperone Machinery, September 27-29, Gwatt, Switzerland.
Προσκεκληµενος οµιλητης στο 6th Annual Signal Transduction Longwood Medical Area
Meeting, April 15-16, Boston, USA.
Επιστηµονικές διακρίσεις και βραβεία:
Harvard University/ BIDMC (Beth Israel Deaconess Medical Center) Junior Faculty Award
(Joint Radiation Therapy Program)
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Μέλος της εσωτερικής τριµελούς επιτροπής του µεταπτυχιακού φοιτητή Β. Νίκα
Παράγοντες απήχησης (για 2 δηµοσιεύσεις): 14,06
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 139
Σύνολο βιβλιογραφικών αναφορών 2002-2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 351
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Ερευνητικό Έργο:

Αυξητικοί παράγοντες και ρύθµιση
οµοιοστασίας - Κυτταρική γήρανση

της

ιστικής

Προσωπικό
∆ηµήτρης Κλέτσας, Ερευνητής Β΄
∆ηµήτρης Σταθάκος, Οµότιµος Ερευνητής
Χάρης Πρατσίνης, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης
Παναγιώτα Μαλακάση, Μεταδιδακτορική Συνεργάτις
Παναγιώτης Χανδρής, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Χριστίνα Γιαννούλη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Ιωάννης Καρακατσάνης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Ελένη Μαυρογονάτου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Ελένη Γκιώνη, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Θεόδωρος Καραµπίνας, ∆ιπλωµατικός Φοιτητής
Ελένη Σεβασλίδου, Τεχνικός
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
Μελετάται ο ρόλος των αυξητικών παραγόντων και ιδιαίτερα του TGF-β στην ιστική
οµοιοστασία κατά την ανάπτυξη και τη γήρανση. Εξετάζεται ο µηχανισµός της δράσης τους
επί του κυτταρικού πολλαπλασιασµού και της σύνθεσης εξωκυττάριας µήτρας. ∆ιερευνώνται
παράλληλα εναλλακτικοί µηχανισµοί ρύθµισης του πολλαπλασιασµού και της
διαφοροποίησης, όπως µέσω αυτοκρινών αυξητικών παραγόντων, της αλληλεπίδρασης
κυττάρων-εξωκυττάριας µήτρας, εξωγενούς στρές ή µηχανικών δυνάµεων. Εξετάζονται
επίσης τα δοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του γηρασµένου (µηπολλαπλασιαζοµένου) κυττάρου – σε αντιδιαστολή µε αυτά του καρκινικού κυττάρου – µε
απώτερο στόχο τη διαλεύκανση τόσο των µηχανισµών της γήρανσης και µακροβιότητας όσο
και του καρκινικού µετασχηµατισµού.
Πρόοδος κατά το 2004
Κατά το 2004 συνεχίσθηκαν οι µελέτες του Εργαστηρίου πάνω στη δράση του αυξητικού
παράγοντα Transforming Growth Factor-β (TGF-β) επί των ανθρώπινων ινοβλαστών. ∆είξαµε
ότι ο TGF-β ρυθµίζει τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό ανάλογα µε το αναπτυξιακό στάδιο του
δότη οργανισµού, δηλ. διεγείρει τον πολλαπλασιασµό των κυττάρων από ώριµο δότη ενώ
αναστέλλει τα εµβρυϊκά κύτταρα. Η αλλαγή αυτή στην απόκριση των κυττάρων στον TGF-β
πραγµατοποιείται µέσα στο τρίτο τρίµηνο της κύησης. Τα ευρήµατα αυτά συνάδουν µε
αντίστοιχες αλλαγές της ιστικής φυσιολογίας, όπως π.χ. µε τη στρατηγική της επούλωσης της
πληγής. Περαιτέρω στόχος µας ήταν η µελέτη του µηχανισµού που διέπει τη διαφορική αυτή
δράση. Κατ’ αρχήν µελετήθηκαν τα µονοπάτια µεταγωγής σήµατος που ελέγχονται από τον
παράγοντα, και δείχθηκε ότι το σηµατοδοτικό µονοπάτι των πρωτεϊνών SMAD διεγείρεται εξ’
ίσου και στους δύο κυτταρικούς τύπους. Οσον αφορά τη διεγερτική δράση του παράγοντα σε
κύτταρα ενηλίκου βρέθηκε ότι µεσολαβείται µέσω ενός αυτοκρινούς µηχανισµού:
συγκεκριµένα o TGF-β επάγει την έκκριση του FGF-2, ο οποίος στη συνέχεια διαγείρει τον
κυτταρικό πολλαπλασιασµό µέσω της ενεργοποίησης του µονοπατιού των MEK-ERK
κινασών. Η ανασταλτική δράση του παράγοντα σε εµβρυϊκούς ινοβλάστες πραγµατοποιείται
µέσω της ενεργοποίησης της πρωτεϊνικής κινάσης Α (PKA) και τελικά της υπερέκφρασης των
αναστολέων των κυκλινο-εξαρτώµενων κινασών p21WAF1 και p15INK4B. Αντίθετα µε τον TGFβ, το περιβάλλον του εµβρύου, δηλ. το αµνιακό υγρό, επάγει εξ’ ίσου σε ινοβλάστες εµβρύου
όσο και ενηλίκου διάφορες παραµέτρους της επούλωσης, όπως τον κυτταρικό
πολλαπλασιασµό, την παραγωγή κολλαγόνου και την κυτταρική µετανάστευση.
Συνεχίσθηκε επίσης η µελέτη της δοµής και λειτουργίας του γηρασµένου κυττάρου. Ιδιαίτερα
συνεχίσθηκαν οι µελέτες των µορφολογικών και λειτουργικών µεταβολών του πυρήνα του in
vitro γηρασµένου κυττάρου, µε έµφαση στις µεταβολές των πρωτεϊνών του πυρηνικού
φακέλου (όπως π.χ. των λαµινών) σε επίπεδο έκφρασης και µετα-µεταφραστικών
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τροποποιήσεων. Επίσης µελετήθηκε ο ρόλος του γηρασµένου κυττάρου στην οργανισµική
γήρανση και στην εµφάνιση ηλικιο-εξαρτώµενων ασθενειών. Ιδιαίτερα δείχθηκε ότι η
ογκοκατασταλτική πρωτείνη p53 (η οποία είναι υπερενεργοποιηµένη στα γηρασµένα κύτταρα
οδηγώντας σε αναστολή του πολλαπλασιασµού τους) επάγει άµεσα τόσο σε επίπεδο mRNA
όσο και πρωτείνης το µόριο ICAM-1, που συµµετέχει στη φλεγµονώδη αντίδραση. Η σχέση
αυτή επιβεβαιώθηκε τόσο σε ανθρώπινους φυσιολογικούς ινοβλάστες (κλασσικό σύστηµα
µελέτης της κυτταρικής γήρανσης), όσο και σε ένα νέο κυτταρικό σύστηµα επαγόµενης
γήρανσης που βασίζεται σε ανθρώπινα λεία µυϊκά κύτταρα. Περαιτέρω, δείχθηκε in vivo σε
µία κλασική φλεγµονώδη αλλά και ηλικιο-εξαρτώµενη ασθένεια, την αθηρωµάτωση, ο
συνεντοπισµός γηρασµένων κυττάρων και υπερέκφρασης της ICAM-1, υποστηρίζοντας έτσι
τη συµµετοχή της κυτταρικής γήρανσης στη νόσο αυτή. Τα ευρήµατα αυτά δείχνουν ότι ενώ η
διέγερση του ICAM-1 από την p53 αποτελεί µία επιθυµητή απόκριση σε εξωγενή ερεθίσµατα,
δεδοµένου ότι ενεργοποιεί την ανοσοαπόκριση, µακροπρόθεσµα οδηγεί σε ηλικιοεξαρτώµενες βλάβες, όπως η αθηρωµάτωση (υπόθεση «ανταγωνιστικού πλειοτροπισµού»).
Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για το Εργαστήριο και ο ρόλος της γήρανσης των
στρωµατικών ινοβλαστών στην καρκινoγένεση, τόσο του µαστού όσο και του πνεύµονα.
Ένας από τους ιστούς του οποίου η γήρανση επιφέρει σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα στον
οργανισµό είναι ο µεσοσπονδύλιος δίσκος. Στόχος του Εργαστηρίου είναι η διερεύνηση της
γήρανσης των κυττάρων του δίσκου, καθώς και η απόκρισής τους σε ποικίλα στρες. Έχουν
ήδη αναπτυχθεί πρωτογενείς καλλιέργειες τόσο ανθρώπινων όσο και βόειων κυττάρων από τις
διάφορες περιοχές του δίσκου (τον ινώδη δακτύλιο και τον πηκτοειδή πυρήνα) και έχει αρχίσει
η συγκριτική µελέτη των χαρακτηριστικών νεαρών και γηρασµένων κυττάρων. Επιπλέον,
µελετήθηκε η απόκριση τους σε εξωγενείς και αυτοκρινείς αυξητικούς παράγοντες, και
εξετάσθηκαν ορισµένα από τα εµπλεκόµενα σηµατοδοτικά µονοπάτια. Τέλος, µελετήθηκε και
η απόκρισή τους και σε διάφορα στρες, όπως ακραίες τιµές pH, υψηλή οσµωµοριακότητα,
υποξία, και µηχανική καταπόνηση.
Τέλος, µελετήθηκε ο µηχανισµός της δράσης γνωστών αντικαρκινικών ενώσεων και
συνεχίσθηκε η µελέτη της κυτταροστατικής/κυτταροτοξικής αλλά και αντιγηραντικής και
επουλωτικής δράσης φυσικών προϊόντων και νέων συνθετικών ενώσεων.
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
Pratsinis, H., Giannouli, C.C., Zervolea, I., Psarras, S., Stathakos, D., Kletsas, D. (2004).
Differential proliferative response of fetal and adult human skin fibroblasts to TGF-β. Wound
Rep. Reg. 12, 374-383.
Kletsas, D., Li, W., Han, Z., Papadopoulos, V. (2004). Peripheral-type benzodiazepine
receptor (PBR) and PBR drug ligands in fibroblast and fibrosarcoma cell proliferation: role of
ERK, c-Jun and ligand-activated PBR-independent pathways. Biochem. Pharmacol.
67,1927-1932.
Eliades, T., Pratsinis, H., Kletsas, D., H., Eliades, G., Makou, M. (2004). Characterization and
cytotoxicity of ions released from stainless steel and nickel-titanium orthodontic alloys. Am. J.
Orthod. Dentofacial Orthop. 125, 24-29.
Athanasas, K., Magiatis, P., Fokialakis, N., Skaltsounis, A.-L., Pratsinis, H., Kletsas, D.
(2004). Hyperjovinols A and B: two new phloroglucinol derivatives from Hypericum jovis
with antioxidant activity in cell cultures. J. Nat. Prod. 67, 973-977.
Kletsas, D., Pratsinis, H., Mariatos, G., Zacharatos, P., Gorgoulis, V.G. (2004). The proinflammatory phenotype of senescent cells: the p53-mediated ICAM-1 expression. Ann. N.Y.
Acad. Sci. 1019, 330-332.
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Roussidis, A.E., Mitropoulou, T.N., Theocharis, A.D., Kiamouris, C., Papadopoulos, S.,
Kletsas, D., Karamanos, N.K. (2004). STI571 as a potent inhibitor of growth and invasiveness
of human epithelial breast cancer cells. Αnticancer Res. 24,1445-1447.
Bakas, P.G., Liapis, A.E., Zervolea, I., Voutsinas, G., Kletsas, D., Creatsas, G. (2004). mRNA
assessment for procollagen production in women with genuine stress urinary incontinence. Int.
Urogynecol. J. Pelvic Floor Dysfunct. 15, 429-431.
Carrieri, G., Marzi, E., Olivieri, F., Marchegiani, F., Cavallone, L., Cardelli, M., Giovagnetti,
S., Stecconi, R., Molendini, C., Trapassi, C., De Benedictis, G., Kletsas, D., Franceschi. C.
(2004). The G/C915 polymorphism of transforming growth factor beta1 is associated with
human longevity: a study in Italian centenarians. Aging Cell 3, 443-448.
Trougakos I.P., Lourda M., Agiostratidou G., Kletsas D., Gonos E.S. (2005) Differential
effects of clusterin/apolipoprotein J on cellular growth and survival. Free Rad. Biol. Med. (in
press).
Kundakovic, T., Fokialakis, N., Dobric, S., Pratsinis, H., Kletsas, D., Kovacevic, N., Chinou, I.
(2005). Evaluation of the Anti-inflammatory and Cytotoxic Activities of Naphthazarine
Derivatives from Onosma leptantha. Phytomedicine (in press).
Gorgoulis, V.G., Pratsinis, H., Zacharatos, P., Demoliou, C., Sigala, F., Papavassiliou, A.G.,
Kletsas, D. (2005). p53-Dependent ICAM-1 Over-Expression In Senescent Human Cells.
Their Identification In Atherosclerotic Lesions. Lab. Investigation (in press).
Άρθρα σε Βιβλία και Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων
Giannouli, C.G., Kletsas, D. (2004) Differential response of fetal and adult human skin
fibroblasts to TGF-β: The role of FGF-2 and PKA. Newsletter of the Hellenic Society of
Biochemistry & Molecular Biology, vol. 51.
Papadimitriou, K., Pratsinis, H., Kletsas, D., Tsakalidou, E. (2004) Adaptive response of
Streptococcus Macedonicus to acidic environment assesses by two-color flow cytometry.
Newsletter of the Hellenic Society of Biochemistry & Molecular Biology, vol. 51.
Kousidou, O. Ch., Mitropoulou, T.N., Roussidis, A.E., Kletsas, D., Theocharis, A.D.,
Karamanos, N.K. (2004) Transcriptional regulation of MMPs/TIMPs and inhibition of cell
proliferation and metastatic potential of human breast cancer cells by genistein. Newsletter of
the Hellenic Society of Biochemistry & Molecular Biology, vol. 51.
Roussidis, A.E., Theocharis, A.D., Kiamouris, C., Kletsas, D., Karamanos, N.K. (2004)
Evaluation of c-kit and PDGF receptors in targeted therapy of breast cancer. Newsletter of the
Hellenic Society of Biochemistry & Molecular Biology, vol. 51.
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
T. Kundakovic, N. Fokialakis, O. Kretsi, H. Pratsinis, D. Kletsas, N.Kovacevic, I. Chinou
(2004). Naphthazarine derivatives from Onosma leptantha (Boraginaceae). 4th International
Symposium on Chromatography of Natural Products, June 14-17, 2004, Lublin-Kazimierz
Dolny, Poland.
D. Kletsas, H. Pratsinis, E. Mavrogonatou, E. Sklavounou, H. Evans, S. Roberts (2004).
Replicative senescence of intervertebral disc cells. Mid-Term EURODISC Workshop, June
25-26, 2004, Ulm, Germany.
E. Mavrogonatou, H. Pratsinis, D. Kletsas (2004). The effect of physical stresses on the
proliferation of intervertebral disc cells. Mid-Term EURODISC Workshop, June 25-26, 2004,
Ulm, Germany.
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H. Pratsinis, E. Mavrogonatou, D. Kletsas (2004). Proliferative effects and intracellular
signaling of exogenous and autocrine growth factors on intervertebral disc cells. Mid-Term
EURODISC Workshop, June 25-26, 2004, Ulm, Germany.
D. Kletsas, H. Pratsinis, E. Mavrogonatou (2004). Pivotal signalling pathways in the
regulation of cellular homeostasis. Mid-Term EURODISC Workshop, June 25-26, 2004,
Ulm, Germany.
H. Pratsinis, E. Mavrogonatou, D. Kletsas (2004). Proliferative response of intervertebral disc
cells to growth factors. XIXth Meeting of the Federation of the European Connective Tissue
Societies, July 9-13, 2004, Taormina-Giardini Naxos, Italy.
D. Kletsas, H. Pratsinis, P. Zacharatos, A.G. Papavassiliou, V.G. Gorgoulis (2004). p53dependent ICAM-1 over-expression in senescent human cells and tissues. Implication for agerelated pathologies. XIXth Meeting of the Federation of the European Connective Tissue
Societies, July 9-13, 2004, Taormina-Giardini Naxos, Italy.
E. Mavrogonatou, H. Pratsinis, G. Sapkas, S. Roberts, J. Urban, D. Kletsas (2004).
Senescence of intervertebral disc cells. XIXth Meeting of the Federation of the European
Connective Tissue Societies, July 9-13, 2004, Taormina-Giardini Naxos, Italy.
C.C. Giannouli, D. Kletsas (2004). The role of PKA and FGF-2 in the differential response of
fetal and adult skin fibroblasts to TGF-β. Bioscience 2004 – From molecules to organisms,
July 18-22, 2004, Glasgow, UK.
D. Kletsas (2004) The pivotal role of p53 in cancer and aging: The p53-dependent ICAM-1
expression. 7th International Conference of Anticancer Research. 25-30 Οκτωβρίου 2004,
Κέρκυρα (προσκεκληµένος οµιλητής).
D. Kletsas, H. Pratsinis, P. Zacharatos, V.G. Gorgoulis (2004). p53-dependent ICAM-1 overexpression in senescence. A putative role in atherosclerosis. 4th European Congress of
Biogerontology, November 7-10, 2004, Newcastle upon Tyne, UK.
D. Kletsas (2004). Disc cells and cell signaling. Back-to-Back Scientific Meeting, November
11, 2004, RJAH Orthopaedic Hospital, Oswestry, UK (προσκεκληµένος οµιλητής).
∆. Κλέτσας (2004) «Κυτταρική γήρανση και ιστική οµοιοστασία» 5ο ∆ιεθνές Συνέδριο
Ιατρικής Χηµείας. Πάτρα, 11-12 Μαρτίου, 2004 (προσκεκληµένος οµιλητής).
Χ. Κ. Γιαννούλη, ∆. Κλέτσας (2004). Ο ρόλος του FGF-2 και της PKA στη διαφορική
ρύθµιση του πολλαπλασιασµού εµβρυϊκών και ωρίµων ανθρωπίνων δερµατικών ινοβλαστών
από τον TGF-β. 6η Πανελλήνια Συνεδρία της Οµάδας Έρευνας συνδετικού ιστού και
εξωκυττάριου χώρου της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας & Μοριακής Βιολογίας, 8 Μαίου
2004, Θεσσαλονίκη.
Χ. Κ. Γιαννούλη, ∆. Κλέτσας (2004). ∆ιαφορική ρύθµιση του πολλαπλασιασµού εµβρυϊκών
και ωρίµων ανθρωπίνων δερµατικών ινοβλαστών από τον TGF-β: ο ρόλος του FGF-2 και της
PKA. 56o Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας & Μοριακής Βιολογίας, 25-27
Νοεµβρίου 2004, Λάρισα.
O. X. Koυσίδου, Θ. N. Μητροπούλου, A. E. Ρουσσίδης, ∆. Κλέτσας, A. ∆. Θεοχάρης, N. K.
Καραµάνος (2004). Mεταγραφική ρύθµιση µεταλλοπρωτεϊνασών και αναστολέων τους και
αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασµού και του µεταστατικού δυναµικού καρκινικών
κυττάρων µαστού από τη γενιστεϊνη. 56o Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας &
Μοριακής Βιολογίας, 25-27 Νοεµβρίου 2004, Λάρισα.
Α. Ε. Ρουσσίδης, A. ∆. Θεοχάρης, Χ. Κιαµούρης, ∆. Κλέτσας, N. K. Καραµάνος (2004).
Αξιολόγηση των υποδοχέων c-Kit και PDGF-R στη στοχευµένη θεραπεία του καρκίνου του
µαστού. 56o Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας & Μοριακής Βιολογίας, 25-27
Νοεµβρίου 2004, Λάρισα.
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Κ. Παπαδηµητρίου, Χ. Πρατσίνης, ∆. Κλέτσας, Ε. Τσακαλίδου (2004). Μελέτη της
απόκρισης προσαρµογής του Streptococcus macedonicus σε όξινο περιβάλλον µε την
εφαρµογή κυτταροµετρίας ροής διπλής χρώσης. 56o Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
Βιοχηµείας & Μοριακής Βιολογίας, 25-27 Νοεµβρίου 2004, Λάρισα.
D. Kletsas, H. Pratsinis, P. Zacharatos, A. G. Papavassiliou, V. G. Gorgoulis (2004). p53dependent ICAM-1 over-expression in senescent human cells. Their identification in
atherosclerotic lesions. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθηρωσκλήρωσης, 2-4 ∆εκεµβρίου 2004,
Αθήνα
∆. Κλέτσας (2004). Κυτταρική γήρανση και ιστική οµοιοστασία. 3ο Συνέδριο Νοσοκοµείου
«Υγεία» «Ανάλυση Γενετικού Υλικού», 17-18 ∆εκεµβρίου 2004, Αθήνα. (προσκεκληµένος
οµιλητής).
∆. Κλέτσας (2004). Πολλαπλασιασµός και γήρανση των κυττάρων του µεσοσπονδυλίου
δίσκου: Ο ρόλος αυξητικών παραγόντων, µηχανικών δυνάµεων & στρες. 10ο Σεµινάριο
Εµβιοµηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης, 3-5 ∆εκεµβρίου 2004, Αθήνα. (προσκεκληµένος
οµιλητής).
Μεταφορά Τεχνολογίας
Χ. Πρατσίνης, Ειρ. Ζεβρολέα, ∆. Κλέτσας: Patent Appliction: Use of mastic and its
componets for the control of microbial infections (US patent application - 0313728)
Αλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Εθνικός εµπειρογνώµονας για το FP6 της ΕΕ στο Τοµέα Επιστήµες της Ζωής, Γονιδιωµατική
και Βιοτεχνολογία για την Υγεία
Μέλος της εκδοτικής οµάδας του περιοδικού Biogerontology
Κρίση δηµοσιεύσεων στα περιοδικά Biogerontology, European Spine Journal, Food &
Chemical Toxicology, Cell & Tissue Research, Tissue & Cell και στην Ιατρική Εταιρεία
Αθηνών (Βραβείο Σωτ. Παπασταµάτης).
Επιστηµονικές διακρίσεις και βραβεία:
Βραβείο καλύτερης εργασίας στην 6η Πανελλήνια Συνεδρία της Οµάδας Έρευνας συνδετικού
ιστού και εξωκυττάριου χώρου της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας & Μοριακής Βιολογίας
(8 Μαίου 2004, Θεσσαλονίκη) στους Χ. Κ. Γιαννούλη, ∆. Κλέτσα («Ο ρόλος του FGF-2 και
της PKA στη διαφορική ρύθµιση του πολλαπλασιασµού εµβρυϊκών και ωρίµων ανθρωπίνων
δερµατικών ινοβλαστών από τον TGF-β»).
Poster Prize (2nd) and invited oral presentation at the 4th European Congress of Biogerontology
(November 7-10, 2004, Newcastle upon Tyne, UK) to D. Kletsas, H. Pratsinis, P. Zacharatos,
V.G. Gorgoulis: “p53-dependent ICAM-1 over-expression in senescence. A putative role in
atherosclerosis”.
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
«Κυτταραλλιέγειες-Ιστοκαλλιέργειες» Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Εξειδίκευσης «Εφαρµογές
της Βιολογίας στην Ιατρική» Τµήµατος Βιολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, 6 ώρες, 20
διδαχθέντες.
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος»
Υπεύθυνος του Εκτροφείου Πειραµατοζώων του ΙΒ
Υπεύθυνος του κυτταροµετρητή ροής (FACS) του ΙΒ
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Παράγοντες απήχησης (για 11 δηµοσιεύσεις): 25.64
Βιβλιογραφικές Αναφορές 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 74
Βιβλιογραφικές Αναφορές 2002- 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 177
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Ερευνητικό Έργο:

Επιδιορθωτικοί µηχανισµοί DNA

Προσωπικό
Στέλιος Πιπεράκης, Ερευνητής Β΄
Νάντια Κοντογιάννη, Πτυχιούχος Συνεργάτις
Νίκος Αναγνωστάκης, ∆ιπλωµατικός Φοιτητής
Έλλη Γκιόκα, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Παναγιώτης Καναβέτας, ∆ιπλωµατικός Φοιτητής
Γεωργία Καραναστάση, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Κυριακή Μαριδάκη, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Έφη Παναγούλη, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Γιώργος Χριστόπουλος, ∆ιπλωµατικός Φοιτητής
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
Οι επιδιορθωτικοί µηχανισµοί DNA θεωρούνται παράλληλα µε την αντιγραφή και τον
ανασυνδυασµό σαν ουσιώδεις στο γενετικό υλικό όλων των µορφών ζωής. Η µελέτη των
βλαβών στο DNA και οι βιολογικές αντιδράσεις στις βλάβες αυτές έχει γίνει αντικείµενο
µεγάλων µελετών τα τελευταία χρόνια. Τούτο οφείλεται και στις ενδείξεις ότι οι
επιδιορθωτικοί µηχανισµοί DNA σχετίζονται µε την ανθρώπινη υγεία.
Οι βλάβες στο DNA ενοχοποιούνται στην εµφάνιση καρκίνου και επίσης πιστεύεται ότι
σχετίζονται µε την γήρανση.
Το εργαστήριο ασχολείται µε µελέτες των επιδιορθωτικών µηχανισµών DNA
χρησιµοποιώντας τεχνικές Μοριακής Βιολογίας, παράλληλα δε ασχολείται και µε θέµατα
Μοριακής Επιδηµιολογίας.
Πρόοδος κατά το 2004
1. ∆ηµοσιεύθηκε η εργασία «µελέτη των επιδιορθωτικών µηχανισµών DNA σε
σχιζοφρενείς»
2. Έγινε δεκτή για δηµοσίευση µια µελέτη (σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας)
που διαπραγµατεύεται τις διατροφικές συνήθειες παιδιών από το δηµοτικό σχολείο.
3. Έγινε δεκτή για δηµοσίευση µελέτη που διαπραγµατεύεται τις επιπτώσεις των
ηλεκτρικών πεδίων στο DNA λεµφοκυττάρων.
4. Η εργασία «Μελέτη της δράσης αντιοξειδωτικών βιταµινών (C, Ε) σε ανθρώπινα
λεµφοκύτταρα» ολοκληρώθηκε και ήδη τα αποτελέσµατα αναλύονται για να
δηµοσιευθούν.
5. Η εργασία «Σακχαρώδης διαβήτης, βλάβες στο DNA και επιδιορθωτικοί µηχανισµοί»
ολοκληρώθηκε και ήδη τα αποτελέσµατα αναλύονται για να δηµοσιευθούν.
6. Η εργασία «Επίδραση της αλκοόλης και υπεροξειδίου του υδρογόνου σε άτοµα που
πάσχουν από καρκίνο του µαστού» ολοκληρώθηκε και ήδη τα αποτελέσµατα αναλύονται
για να δηµοσιευθούν.
7. Η εργασία «Σύνδροµο άπνοιας στον ύπνο, βλάβες στο DNA και επιδιόρθωση»
ολοκληρώθηκε και ήδη τα αποτελέσµατα αναλύονται για να δηµοσιευθούν.
8. Η εργασία “European network on children’s susceptibility and exposure to environmental
genotoxicants” συνεχίζεται.
9. Η εργασία « Μελέτη της ευαισθησίας των επιδιορθωτικών µηχανισµών DNA ασθενών
που πάσχουν από καρκίνο του πνεύµονα στην επίδραση εξωτερικών παραγόντων»
συνεχίζεται.
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10. H εργασία «Επίδραση της κοινής ποικίλης ανοσοανεπάρκειας στους επιδιορθωτικούς
µηχανισµούς του DNA» συνεχίζεται.
11. Η εργασία « Μελέτη της ευαισθησίας των επιδιορθωτικών µηχανισµών DNA ασθενών
που πάσχουν από καρκίνο του παγκρέατος» συνεχίζεται.
12. Η εργασία « Μελέτη της ευαισθησίας των επιδιορθωτικών µηχανισµών DNA ασθενών
που πάσχουν από καρκίνο του στοµάχου στην επίδραση εξωτερικών παραγόντων»
συνεχίζεται.
Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις
D. Psimadas, N. Messini-Nikolaki, M. Zafiropoulou, A. Fortos, S. Tsilimigaki, S.M. Piperakis,
2004. DNA damage and repair efficiency in lymphocytes from schizophrenic patients. Cancer
Letters v. 204, p. 33-40.
V. Papadimitriou, S.M. Piperakis. An investigation into the Greek secondary school
graduates’ knowledge and awareness of healthy diet and nutrition. Journal of Science
Education. In press.
J. Delimaris, S. Tsilimigaki, N. Messini-Nicolaki, E. Ziros and S.M. Piperakis. Effects of
pulsed electric fields on DNA of human lymphocytes. Mutation Research. In press.
S. M. Piperakis, V. Papadimitriou, M. Zafiropoulou and P. Zisis. Dietary Habits of Greek
Primary School Children. Journal of Human Nutrition. In press.
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
3rd International Conference on Children's Health and the Environment", London, April 2004.
Τίτλος εργασίας: "Comparison of DNA sensitivity, repair efficiency, apoptosis and Necrosis
between lymphocytes from child and adult populations exposed to external agents".
EEMS Conference, Maastricht, September 2004. Τίτλος εργασίας: “DNA damage-repair,
apoptosis and necrosis in children, adults and old humans”.
EEMS Conference, Maastricht, September 2004. Τίτλος εργασίας: “Breast cancer patients
DNA damage and repair efficiency”.
EEMS Conference, Maastricht, September 2004. Τίτλος εργασίας: “Lung cancer patients
DNA damage and repair efficiency”.
EEMS Conference, Maastricht, September 2004. Τίτλος εργασίας: “Vitamin’s C and E
“protection” of lymphocytes exposed to external agents”.
EEMS Conference, Maastricht, September 2004. Τίτλος εργασίας: “Apnea patients
lymphocytes DNA damage and repair capacity”.
EEMS Conference, Maastricht, September 2004. Τίτλος εργασίας: “DNA damage and repair
efficiency in common variable immunodeficiency patients lymphocytes”.
26ο Συνέδριο ΕΕΒΕ, Μάιος 2004, Βόλος. Τίτλος εργασίας : “Eυαισθησία στις βλάβες και
επιδιορθωτική ικανότητα του DNA λεµφοκυττάρων από ασθενείς µε καρκίνο του µαστού”.
26ο Συνέδριο ΕΕΒΕ, Μάιος 2004, Βόλος. Τίτλος εργασίας : “Bλάβες και επιδιόρθωση στο
DNA λεµφοκυττάρων ασθενών µε καρκίνο του πνεύµονα”.
26ο Συνέδριο ΕΕΒΕ, Μάιος 2004, Βόλος.
Τίτλος εργασίας :
“Mελέτη
της
“προστατευτικότητας’’ των αντιοξειδωτικών βιταµινών C και E σε ανθρώπινα λεµφοκύτταρα.
26ο Συνέδριο ΕΕΒΕ, Μάιος 2004, Βόλος. Τίτλος εργασίας : «Eυαισθησία σε βλάβες και
επιδιορθωτική ικανότητα DNA λεµφοκυττάρων από ασθενείς µε άπνοια».
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26ο Συνέδριο ΕΕΒΕ, Μάιος 2004, Βόλος. Τίτλος εργασίας: “Eυαισθησία σε βλάβες και
επιδιορθωτική ικανότητα DNA λεµφοκυττάρων από ασθενείς µε κοινή ποικίλη
ανοσοανεπάρκεια”.
26ο Συνέδριο ΕΕΒΕ, Μάιος 2004, Βόλος. Τίτλος εργασίας: “ευαισθησία σε βλάβες και
επιδιορθωτική ικανότητα DNA, απόπτωση και νέκρωση σε λεµφοκύτταρα από παιδιά και
ενήλικες”.
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογίας της Υγείας, Οκτώβριος 2004, Αθήνα. Τίτλος εργασίας:
«Βιολογικά στοιχεία διαταραχών διατροφής».
4o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών, Οκτώβριο 2004, Λάρισα. Τίτλος εργασίας:
«Επιδιόρθωση και βλάβες από εξωγενείς παράγοντες στο DΝΑ λεµφοκυττάρων ασθενών µε
καρκίνο του πνεύµονα».
4o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών, Οκτώβριο 2004, Λάρισα. Τίτλος εργασίας:
«Επιδιόρθωση και βλάβες από εξωγενείς παράγοντες στο DΝΑ λεµφοκυττάρων ασθενών µε
καρκίνο του µαστού».
4o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών, Οκτώβριο 2004, Λάρισα. Τίτλος εργασίας
Επιδιόρθωση και βλάβες από εξωγενείς παράγοντες στο DΝΑ λεµφοκυττάρων ασθενών µε
άπνοια».
56ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΜΒ, Νοέµβριο 2004, Λάρισα. Τίτλος εργασίας: “Eπίδραση
αλκοόλης και γ-ακτινοβολίας σε λεµφοκύτταρα ασθενών µε άπνοια”.
56ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΜΒ, Νοέµβριο 2004, Λάρισα. Τίτλος εργασίας: «Επίδραση
αλκοόλης και γ-ακτινοβολίας σε λεµφοκύτταρα από ασθενείς µε καρκίνο του πνεύµονα».
56ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΜΒ, Νοέµβριο 2004, Λάρισα. Τίτλος εργασίας: «Επίδραση
αλκοόλης και γ-ακτινοβολίας σε λεµφοκύτταρα ασθενών µε καρκίνο του µαστού».
56ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΜΒ, Νοέµβριο 2004, Λάρισα. Τίτλος εργασίας: «Συγκριτική
µελέτη ευαισθησίας στις βλάβες του DNA καθώς και επιδιορθωτική ικανότητα µεταξύ
πληθυσµών από παιδιά, ενήλικες και ηλικιωµένους».
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Mέλος του International Advisory Board του διεθνούς περιοδικού Journal of Biological
Education.
Αξιολογητής του διεθνούς επιστηµονικού περιοδικού Mutation Research.
Αξιολογητής του διεθνούς επιστηµονικού περιοδικού Cancer Letters.
Αξιολογητής του διεθνούς επιστηµονικού περιοδικού International Journal of Radiation
Biology.
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
∆ιδασκαλία του µαθήµατος Βιολογίας στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Παν/µίου
Θεσσαλίας.
Παράγοντες απήχησης (για 4 δηµοσιεύσεις): 7,9
Βιβλιογραφικές Αναφορές 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 25
Βιβλιογραφικές Αναφορές 2002- 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 71
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Ερευνητικό Έργο: Ο ρόλος των πυρηνικών πρωτεϊνών στη λειτουργικότητα
της χρωµατίνης
Προσωπικό
Καλλιόπη Ε. Σέκερη, Ερευνήτρια Α΄
Θωµαϊς Σουρλίγκα, Συνεργαζόµενη Ερευνήτρια
Αικατερίνη Κυπραίου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Μάριος Ξυδούς, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Γιάννης Νινιός, Συνεργαζόµενος Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Νίκη Βαρουξή, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Παρασκευή Σαλπέα, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Καλλιόπη Καλοκύρη-Στυλιανίδη, Τεχνικός
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
Μελετάται η έκφραση ιστονικών ποικιλοµορφιών, ειδικότερα ιστονών του συνδέτου DNA
καθώς και η ακετυλίωση των ιστονών του πυρήνα του νουκλεοσώµατος και διερευνάται ο
ρόλος τους σε αλλαγές της στερεοδιαµόρφωσης της χρωµατίνης κατά την κυτταρική
γήρανση και την απόπτωση σε in vitro συστήµατα ινοβλαστών, λεµφοκυττάρων περιφερικού
αίµατος και καρκινικών κυτταρικών σειρών. Οι µελέτες επικεντρώνονται στην συµµετοχή
σωµατικών Η1 ποικιλοµορφιών και της Η1ο καθώς και ακετυλιωµένων µορφών των Η3 και
Η4 ιστονών στην δηµιουργία ετεροχρωµατινικών περιοχών ή στην αναδιάταξη των
ευχρωµατινικών/ ετεροχρωµατινικών περιοχών της χρωµατίνης κατά την γήρανση και την
απόπτωση. Παράλληλα µελετάται η ακετυλίωση µη ιστονικών µορίων µετά από επίδραση
αναστολέων των αποακετυλασών των ιστονών µε σκοπό τον εντοπισµό παραγόντων µε
λειτουργική δράση στην πορεία της απόπτωσης.
Μία άλλη ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου αφορά στην µελέτη της ακετυλίωσης
υποκινητών γονιδίων του κιρκαδικού ρολογιού σε κυτταρικά συστήµατα θηλαστικών και ο
ρόλος της ακετυλίωσης στην ρύθµιση της έκφρασης αυτών των γονιδίων καθώς και η
επίδραση των προϊόντων των γονιδίων του κιρκαδικού ρολογιού στην έκφραση γονιδίων του
κυτταρικού κύκλου και την καρκινογένεση.
Πρόοδος κατά το 2004
Μελετήθηκε η επίδραση του αναστολέα των αποακετυλασών των ιστονών, τριχοστατίνης Α,
επί της έκφρασης της ιστόνης Η1ο, επί του βαθµού ακετυλίωσης της ιστόνης Η4 καθώς και
στην απόπτωση λεµφοκυττάρων περιφερικού αίµατος ανθρώπου σε συνάρτηση µε την ηλικία
του δότη. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η επίδραση του αναστολέα εξαρτάται από την ηλικία
του δότη και ότι οι επαγόµενες µεταβολές παρουσιάζουν µία αύξηση σε συνάρτηση µε την
αυξανόµενη ex vivo ηλικία. Από τα αποτελέσµατα συµπεραίνεται µία διαφορική ευαισθησία
των αποακετυλασών στον αναστολέα εξαρτώµενη από την ηλικία, η οποία πιθανότατα
οφείλεται σε εµφάνιση διαφορετικών µορίων αποακετυλασών κατά την γήρανση.
Mελετήθηκαν οι σωµατικοί υπότυποι των Η1 ιστονών του συνδέτου DNA του
νουκλεοσώµατος µε capillary zone ηλεκτροφόρηση σε ex vivo σύστηµα λεµφοκυττάρων
περιφερικού αίµατος ανθρώπου σε συνάρτηση µε την ηλικία του δότη. Τα αποτελέσµατα
έδειξαν ότι η έκφραση ενός υπότυπου µειώνεται αισθητά στις µεγάλες ηλικίες (ηλικιωµένοι,
60-70 ετών και υπερήλικες, 80-90 ετών). Αυτοί οι υπότυποι της Η1 οικογένειας δεν έχουν
µελετηθεί προηγουµένως σε σχέση µε την γήρανση. Η µελέτη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
Εχουν ταυτοποιηθεί σχεδόν όλοι οι Η1 σωµατικοί υπότυποι στα λεµφοκύτταρα περιφερικού
αίµατος ανθρώπου και έχει µερικώς ταυτοποιηθεί ο Η1 υπότυπος που αλλάζει κατά την ex
vivo γήρανση των λεµφοκυττάρων. (Η µελέτη αυτή γίνεται σε συνεργασία µε τον Prof. D.
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Doenecke, Institut für Biochemie und Molekulare Zellbiologie, Georg-August-Universität
Göttingen.)
Επίσης µελετάται η ακετυλίωση κυτταροπλασµατικών πρωτεινών ως µέσων σηµατοδότησης
σε φυσιολογικά Τ λεµφοκύτταρα σε σχέση µε λευχαιµικά κύτταρα. Τα πρώτα αποτελέσµατα
έδειξαν ότι η τουµπουλίνη ακετυλιώνεται µετά από την επίδραση της τριχοστατίνης Α.
Όµως, ενώ η τουµπουλίνη των φυσιολογικών λεµφοκυττάρων εµφανίζει σταθερά επίπεδα
ακετυλίωσης που δεν µεταβάλλονται µε την ηλικία του δότη, οι έξη λευχαιµικές σειρές που
µελετήθηκαν έδειξαν διαφορική απόκριση στους αναστολείς και διαφορετικά και µη
φυσιολογικά επίπεδα ακετυλίωσης της τουµπουλίνης. ∆εδοµένου ότι οι αναστολείς των
αποακετυλασών των ιστονών χρησιµοποιούνται ως αντικαρκινικά φάρµακα που σε αρκετές
περιπτώσεις οδηγούν το καρκινικό κύτταρο σε απόπτωση, µελετώνται τα επίπεδα απόπτωσης
σε σχέση µε τα επίπεδα ακετυλίωσης µετά από επίδραση αναστολέων των αποακετυλασών
των ιστονών σε αυτές τις λευχαιµικές σειρές. Αυτή η εργασία διεξάγεται στα πλαίσια ενός
διακρατικού προγράµµατος συνεργασίας µε το «Equipe Chromatine et Expression des
Genes», INSERM U309, Institut Albert Bonniot, Faculte de Medecine, Domaine de la Merci
(Dr. Saadi Khochbin, Research Director)
Στα πλαίσια προγράµµατος συνεργασίας µε το εργαστήριο της ∆ρ. Προµπονά (Εργο:
«Ρύθµιση της Μεταγραφής των Φυτών από το Βιολογικό Ρολόι») που αφορά την µελέτη της
επίδρασης των επιπέδων ακετυλίωσης των ιστονών σε γονίδια που ρυθµίζουν το βιολογικό
ρολόι θηλαστικών (κιρκαδικός ρυθµός) και τις ενδεχόµενες επιπτώσεις στην κυτταρική
λειτουργία, έγινε επαγωγή κιρκαδικού ρυθµού σε καλλιέργειες κυττάρων αθανοτοποιηµένων
ινοβλαστών ποντικού, ΝΙΗ3Τ3, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες καλλιέργειας είναι
άρρυθµες.
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
Kypreou, K.P., Sourlingas, T.G. and K.E. Sekeri-Pataryas. Age-dependent response of
lymphocytes in the induction of the linker histone variant, H1o and histone H4 acetylation
after treatment with the histone deacetylase inhibitor, trichostatin A. Exp. Gerontol., 39:
469-479, 2004.
Wagner W.M., Ouyang, Q., Sekeri-Pataryas K., Sourlingas T.G., and G. Pawelec. Basic
biology and clinical impact of immunosenescence. Biogerontology, 5: 63-66, 2004.
Sourlingas T.G. and K.E. Sekeri-Pataryas. Major psychoses and the immune system: cell
cycle related histone expression of peripheral blood lymphocytes. Invited review article,
submitted.
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
Kypreou K.P., Sekeri-Pataryas K.E. and T.G. Sourlingas. Linker histones and apoptosis.
European Cell Death Organization (ECDO), 12th Euroconference on Apoptosis. Chania,
Crete, 2004.
Άλλες επιστηµονικές δραστηριότητες
Mέλος του καταλόγου κριτών εργασιών προς δηµοσίευση στο Experimental Gerontology.
Κριτής εργασιών προς δηµοσίευση στο Archives of General Psychiatry Gerontology.
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
∆ιδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Μάθηµα του ΙΒ: «Γονιδιακή ∆οµή και Εκφραση» το
κεφάλαιο "∆οµή και Λειτουργία της Χρωµατίνης" , 8 ώρες, 12 διδαχθέντες. (Κ.Ε. Σέκερη)
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα
Ειδίκευσης : Εφαρµογές της Βιολογίας στην Ιατρική» (Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστηµίου
Αθηνών) το µάθηµα : Κυτταρικός Κύκλος : Σηµεία Ελέγχου και Συνέπειες για την
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Φυσιολογική Λειτουργία του Κυττάρου. 6 ώρες, περίπου 15 διδαχθέντες, (Θ.Γ. Σουρλίγκα και
Κ.Ε. Σέκερη).
Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε στο Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών η διδακτορική
διατριβή της Κατερίνα Κυπραίου (2000-2004) µε τίτλο: «Ο ρόλος των ιστονών στην in vitro
γήρανση και απόπτωση λεµφοκυττάρων».
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια του Ι.Β.
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Επιστηµονικές Συνεργασίες:
•

Με το Ιδρυµα Νευροβιολογικών Επιστηµών Θ.Θ. ΚΟΤΣΙΚΑ και την Ψυχιατρική
Κλινική του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η συνεργασία αφορά στην ανάλυση του ιστονικού
προτύπου λεµφοκυττάρων ατόµων µε διπολική ψύχωση και σχιζοφρένεια και σύγκριση
µε αντίστοιχα φυσιολογικά άτοµα.

•

Με το Πανεπιστήµιο Goettingen, καθ. D.Doenecke. Η συνεργασία αφορά στην ανάλυση
του προτύπου των ιστονών του συνδέτου µε την µέθοδο της CZE κατά την γήρανση.

•

Με το Πανεπιστήµιο Goettingen, καθ. D. Doenecke. Η συνεργασία αφορά στην ανάλυση
των Η1 υποτύπων του συνδέτου DNA της τελοµερικής χρωµατίνης κατά την in vitro
γήρανση και σε αθανατοποιηµένες κυτταρικές σειρές.

•

Με το εργαστήριο της ∆ρ. Α. Προµπονά (Εργο: «Ρύθµιση της Μεταγραφής των Φυτών
από το Βιολογικό Ρολόι»), Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος». Η συνεργασία
αφορά στην µελέτη της επίδρασης των επιπέδων ακετυλίωσης των ιστονών σε γονίδια
που ρυθµίζουν το βιολογικό ρολόι θηλαστικών (κιρκαδικός ρυθµός) και οι ενδεχόµενες
επιπτώσεις στην κυτταρική λειτουργία και καρκινογένεση.

Παράγοντες απήχησης (για 2 δηµοσιεύσεις): 5,7
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 13
Σύνολο βιβλιογραφικών αναφορών 2002-2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 43

Στο έργο που ακολουθεί, του οποίου οι δραστηρίοτητες παρουσιάζονται παρακάτω, η ∆ρ. Κ.
Σέκερη είναι ∆ιοικητική Υπέυθυνος

Ερευνητικό Έργο:

Χηµική οικολογία και φυσικά προϊόντα

Προσωπικό
Βασίλειος Μαζωµένος, Οµότιµος Ερευνητής
Μαρία Κωνσταντοπούλου, Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Ηλίας Σίσκος, Συνεργαζόµενος Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Αναστασία Πανταζή-Μαζωµένου, Τεχνικός
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
Αποµόνωση και προσδιορισµός της δοµής βιολογικά ενεργών φυσικών προϊόντων γεωργικού
και φαρµακευτικού ενδιαφέροντος.
Ανάπτυξη τεχνολογίας τυποποίησης βιοενεργών ουσιών και µεθόδων φιλικών στο περιβάλλον
για αειφόρο ανάπτυξη.
Μελέτη των µοριακών µηχανισµών χηµικής επικοινωνίας και όσφρησης.
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Πρόοδος κατά το 2004
Συνεχίστηκε η µελέτη της τοξικότητας των µεταβολιτών που παράγονται από το µύκητα
Mucor hiemalis, σε ενήλικα των δίπτερων εντόµων Bactrocera oleae και Ceratitis capitata.
Χρησιµοποιήθηκαν δύο τύποι βιοδοκιµών: α) µέσω διατροφής και β) επαφής. ∆ιερευνήθηκαν
τα επίπεδα τοξικότητας των µεταβολιτών σε κάθε τύπο βιοδοκιµής και για κάθε είδος
εντόµου. Βελτιώθηκε η µεθοδολογία της αποµόνωσης των βιολογικά ενεργών ουσιών του M.
hiemalis και µε τη χρησιµοποίηση σύγχρονης οργανολογίας (HPLC, NMR, MS) ο
προσδιορισµός της δοµής τους έχει προχωρήσει σηµαντικά.
Μελετήθηκε η καϊροµονική δράση των φεροµονών φύλου των εντόµων Prays oleae και
Palpita unionalis σε παράσιτα του είδους Trichogramma cordubensis.
Μελετήθηκαν µέθοδοι τυποποίησης των φεροµονών του P. oleae και P. unionalis και
παρασκευάστηκαν ικανές ποσότητες για την εφαρµογή της µεθόδου παρεµπόδισης των
συζεύξεων σε πιλοτικά προγράµµατα πεδίου στις ελαιοπαραγωγές χώρες που συµµετέχουν
στο πρόγραµµα INCO-2000 Cont. No ICA4-CT2001-10004. (Αίγυπτος, Τυνησία, Πορτογαλία
και Ελλάδα).
Αναπτύχθηκαν µέθοδοι παρακολούθησης της εξέλιξης του πληθυσµού των εντόµων
Eurytoma amygdali και P. unionalis µε φεροµονικές παγίδες σε διάφορες περιοχές της
Ελλάδας καθώς και σε άλλες χώρες της Μεσογείου.
Σε πιλοτικά προγράµµατα πεδίου έγινε εφαρµογή της µεθόδου παρεµπόδισης των συζεύξεων
µε φεροµόνη και µαζική εξαπόλυση του παρασίτου Trichogramma cacoeciae σε ελαιώνες για
τον έλεγχο του πληθυσµού των λεπιδοπτέρων εντόµων εχθρών της ελιάς.
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
Athanassiou, Ch. A., N.G. Kavallieratos, and B.E. Mazomenos (2004). Effect of trap type,
trapcolor, trapping location, and pheromone dispenser on male captures of Palpita unionalis
(Lepidoptera: Pyralidae). J. Econ. Entomol. 67, 321-329.
Mazomenos, B.E., Ch. A. Athanassiou, N. Kavallieratos and P. Milonas (2004). Evaluation of
the major female Eurytoma amygdali sex pheromone components, (Z,Z)-6,9-tricosadiene and
(Z,Z)-6,9-pentacosadiene for male attraction in field tests. J. Chem Ecol. 30, 1245-1255.
Konstantopoulou, M.A, F. D. Krokos, and B.E. Mazomenos (2004). Chemical composition of
corn leaf essential oil; and its role in the oviposition behavior of Sesamia nonagrioides (Lef)
females. J. Chem Ecol. 30, 2243-2256.
Konstantopoulou, M.A. and B.E. Mazomenos. Biological activity of fungi species isolated
from field-collected diseased insects against adults of two fruit fly species the Ceratitis
capitata and Bactrocera oleae (Diptera: Tephritidae) Biocontrol (in press, 2005).
Schwartz, B.D., Ch. S.P. McErlean, M.T. Flecher, B.E. Mazomenos, M.A. Konstantopoulou,
W. Kitching and J.J. De Voss. Spiroacetal biosynthesis in Bactrocera Fruit Fly sp. Further
Definition of the Pathway towards (±)-1,7-Dioxaspiro(5,5) undecane in B cacuminata and B.
oleae (olive fruit fly). Org. Lett. (in press, 2005).
Kavallieratos, N.G., Ch. A. Athanassiou, B.E. Mazomenos, G. N. Balotis and G. TH. Tatsi.
Factors affecting male Prays oleae (Lepidoptera: Yponomeutidae) captures in pheromonebaited traps in olive orchards. J Econ. Entomol. (in press, 2005).
Konstantopoulou M., H. Pratsinis, D. Kletsas, F. Krokos, and Mazomenos B., 2005.
Pheromone binding protein and general odorant binding protein of Sesamia nonagrioides
(Lepidoptera: Noctuidae): Sex- and Light-dependent expression. Ent. Exp. Appl. (in press,
2005).
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Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
B.E. Mazomenos and A. Mazomenou-Pantazi. Integrated pest management (IPM) for the
major olive pests based on semiochemicals. XVTH International Plant Protection Congress
Beijing, China, May 11-16, 2004. (Invited).
M. A. Konstantopoulou, and B.E. Mazomenos. Toxic metabolites to Bactrocera oleae from
Mucor hiemalis, SMU-21 Isolate. XVTH International Plant Protection Congress Beijing,
China, May 11-16, 2004.
E.M. Hegazi, B.E. Mazomenos, P. Milonas, W.E. Khafagi, A. Zitoun, S. Showel, L. AboAbdalla, A., El-Shazly, A. Eli-Minshawy, M. Hafez, S., El-Kenny, N. Khamis: Evaluation of
mating disruption for the control of the jasmine moth Palpita unionalis (Lepidoptera:
Pyralidae) in Egypt. XXII Intern. Congress of Entomology, Brisbane Queensland Australia
15-21 August 2004.
L. M. Torres, A. Bento, J.A. Pereira, and B.E. Mazomenos. Flight phenology of Palpita
unionalis (Hübn) (Lepidoptera: Pyralidae) in the northeast Portugal. XI Iberic Congress of
Entomology Madeira Sept. 13-17, 2004.
E. Agamy, A. Bento, B. Hafez, S.A. Hassan, E. Hegazi, A. Herz, T. Jardak, M.
Konstantopoulou, M. Ksantini, B. Mazomenos, T. Moschos, F. Nasr, J.A. Pereira, L. Torres,
B. Wührer, A. Youssef 2004. Triphelio – An international research project for sustainable
control of lepidopterous pests in olive groves. ΧΧΙΙ International Congress of Entomology,
15-21 August, 2004, Brisbane, Australia.
Herz A., Hassan S., Torres L., Bento A., Pereira J.A., Ksantini M., Jardak T., Konstantopoulou
M., Mazomenos B., Hegazi E., Hafez B., Nasr F., Youssef A., Agamy E. 2004. Nachhaltiger
Pflanzenschutz im Olivenanbau: mogliche Anwendung biologischer und biotechnischer
Kontrollmethoden am Beispiel der Olivenmotte, Prays oleae (Lepidoptera, Plutellidae). 54
Deutsche Pflanzenschutztagung, 20-23, September 2004, Hamburg, Germany.
Herz, A., Hassan S.A., Hafez B., Hegazi E., Nasr F., Youssef A., Agamy E., Jardak T.,
Ksantini M., Konstantopoulou M., Mazomenos B., Torres L., Bento A., Pereira J.A., 2004:
Prospects for sustainable control of Lepidopterous olive pests by pheromones and egg
parasitoids. Workshop, Biological Control of plant, medical and veterinary pests“, 15-17
November 2004, Wetzlar, Germany.
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Κριτής επιστηµονικών δηµοσιεύσεων στα περιοδικά: Journal Chemical Ecology, Journal
Economic Entomology (Β. Μαζωµένος).
Παράγοντες απήχησης (για 3 δηµοσιεύσεις): 4.657
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 12
Βιβλιογραφικές Αναφορές 2002- 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 65
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Ερευνητικό Έργο:

Βιοχηµεία/Παθοβιολογία του συνδετικού ιστού και των
υποδοχέων του

Προσωπικό
Φωτεινή-Εφη Κ. Τσιλιµπάρη, Ερευνήτρια Α΄
Αθηνά Τζίνια, Ερευνήτρια Γ΄
Γαρυφαλιά ∆ροσοπούλου, Μεταδιδακτορική Συνεργάτις
Παρασκευή Κίτσιου, Μεταδιδακτορική Συνεργάτις
Αργύρης Ταλαµάγκας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Παναγιώτης Βενιεράτος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Ιωάννα Τσαγκαράκη, Μεταπτυχιακή Υπότροφος
Μαρία Μαντά, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Ευάγγελος Φραγκουλόπουλος, Συνεργαζόµενος Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Νίκος Τσοτάκος, ∆ιπλωµατικός Φοιτητής
Ελένη Κωτσοπούλου, Τεχνικός
∆ήµητρα Κατσιάνου, Τεχνικός
Μαρία Κοντού, Τεχνικός
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου εστιάζονται στη ρύθµιση της κυτταρικής
λειτουργίας που αφορά κατ’εξοχήν µόρια του εξωκυττάριου στρώµατος και την δι αυτών
εκκινούµενη σηµατοδότηση, µε ειδικούς υποδοχείς (ιντεγκρινικοί υποδοχείς, υποδοχείς
αυξητικών παραγόντων όπως η ινσουλίνη, κλπ.) σε φυσιολογικές και παθολογικές
καταστάσεις στις οποίες ενέχεται το εξωκυττάριο στρώµα (καταστάσεις που µιµούνται τη
διαβητική νόσο του διαβήτη, τη νευρο-εκφυλιστική νόσο Alzheimer, συνθήκες
οστεοπόρωσης κλπ.). Παρατίθενται θεµατολογικά οι ερευνητικές κατευθύνσεις:
•

Ρύθµιση κυτταρικής λειτουργίας όσον αφορά την έκφραση και οµοιοστασία
συστατικών του εξωκυττάριου στρώµατος και υποδοχέων κυτταρικής επιφάνειας σε
διαβητικές συνθήκες (παρουσία αυξηµένων συγκεντρώσεων γλυκόζης) (Νεφρικά
Σπειραµατικά
Επιθηλιακά
Κύτταρα
/
Ποδοκύτταρα,
βΠαγκρεατικά
ινσουλινοπαραγωγά κύτταρα, κλπ.), µε στόχο την παρεµπόδιση της ανάπτυξης
διαβητικών επιπλοκών στις οποίες ενέχεται ο συνδετικός ιστός (εξωκυττάριο στρώµα).

•

Γονιδιακή ρύθµιση της έκφρασης της διαµεµβρανικής σιαλοπρωτεΐνης ποδοκαλυκίνης
σε καλλιεργηµένα νεφρικά σπειραµατικά επιθηλιακά κύτταρα και κατά την ανάπτυξη
εµβρύου όρνιθας. Στόχος είναι η κατανόηση των µηχανισµών που ενέχονται στην αυξοκαι µειο-ρύθµιση της έκφρασης της ποδοκαλυκίνης, και συνεπώς η ελεγχόµενη ρύθµιση
της έκφρασης αυτής της σιαλοπρωτεϊνης σε παθολογικές καταστάσεις των νεφρών,
όπως η διαβητική νεφροπάθεια, νόσος ελαχίστων αλλοιώσεων, κλπ, στις οποίες η
έλλειψη ποδοκαλυκίνης προκαλεί τροποποίηση της µορφολογίας και λειτουργίας των
νεφρικών ποδοκυττάρων.

•

Λειτουργίες Νευροβλαστικών Κυττάρων σε συνθήκες νόσου Alzheimer (παρουσία
αµυλοειδούς Aβ), µε στόχο την ελάττωση συνάθροισης συσσωµάτων εξωκυττάριου
αµυλοειδούς που σχετίζονται µε την εκφύλιση νευρικών κυττάρων στην
προαναφερθείσα νευρο-εκφυλιστική νόσο.

•

Ρύθµιση λειτουργίας Σπειραµατικών Επιθηλιακών Κυττάρων σε καταστάσεις χρόνιας
φλεγµονής, που απαντά σε χρόνιες νεφρίτιδες, µε στόχο την παρεµπόδιση των
αποτελεσµάτων χρόνιας φλεγµονής στο εξωκυττάριο στρώµα των νεφρών.

•

Λειτουργικές ιδιότητες Μεταφορέων Γλουταµικού σε Φυσιολογικές και Νευροεκφυλιστικές καταστάσεις, µε στόχο την κατανόηση του ρόλου αυτών των
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επιφανειακών διαµεµβρανικών µεταφορέων σε νευρο-εκφυλιστικές νόσους, και την
αντίστοιχη ρύθµιση της λειτουργίας τους στις παραπάνω παθολογικές καταστάσεις.
•

Ρύθµιση Λειτουργίας οστεοβλαστικών κυττάρων σε καταστάσεις φλεγµονής και
οστεοπόρωσης, µε στόχο την παρεµπόδιση τροποποίησης της σύστασης και
λειτουργικότητας του συνδετικού ιστού που απαντά στις προαναφερθείσες παθολογικές
καταστάσεις.

Πρόοδος κατά το 2004
•

Γονιδιακή Ρύθµιση της έκφρασης της διαµεµβρανικής σιαλοπρωτεϊνης
ποδοκαλυκίνης των Σπειραµατικών Επιθηλιακών Κυττάρων σε νεφρικά
σπειραµατικά επιθηλιακά κύτταρα: Εξετάστηκε ο µεταγραφικός παράγοντας WT1 που
έχει συνδεθεί µε τη ρύθµιση της έκφρασης ποδοκαλυκίνης, αλλά σε περιπτώσεις που
ελαττώνεται δραµατικά η έκφραση της ποδοκαλυκίνης, παρουσία αυξηµένων
συγκεντρώσεων γλυκόζης, η έκφραση του WT1 παραµένει σταθερή, υποδεικνύοντας
έτσι την πρόσθετη συµµετοχή άλλων µεταγραφικών παραγόντων. Στη συνέχεια
εξετάστηκε η πρωτείνη p53 της οποίας τα επίπεδα έκφρασης επίσης παρέµειναν
σταθερά παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων γλυκόζης, ενώ στην τελευταία περίπτωση
αυξήθηκε η διασύνδεση της p53 µε τον WT1. Τα δεδοµένα υποδεικνύουν ότι η
διασύνδεση p53-WT1 προκαλεί µειορύθµιση της έκφρασης της ποδοκαλυκίνης ή
τροποποιεί την ενεργοποίηση του γονίδιου της ποδοκαλυκίνης από τον µεταγραφικό
παράγοντα WT1.

•

Ρύθµιση κυτταρικής λειτουργίας σε διαβητικές συνθήκες (παρουσία αυξηµένων
συγκεντρώσεων γλυκόζης) σε β- παγκρεατικά ινσουλινοπαραγωγά κύτταρα:
Αυξηµένες συγκεντρώσεις γλυκόζης σε θρεπτικά υλικά καλλιεργηµένων β-κυττάρων
πιθανόν τροποποιούν τη φωσφορυλίωση και ενεργοποίηση του υποδοχέα ινσουλίνης
(IR) και των υποστρωµάτων του (IRS) που σχετίζονται µε την ενεργότητα της κινάσης
που ενεργοποιείται µε την
ΡΙ-3, ενώ η φωσφορυλίωση της Akt κινάσης
προαναφερθείσα οδό σηµατοδότησης που εκκινείται από την ενεργοποίηση του
υποδοχέα ινσουλίνης, και ενέχεται στην λειτουργία κυτταρικής επιβίωσης, εµφανίστηκε
σηµαντικά ελαττωµένη παρουσία υψηλής γλυκόζης. ∆ιερευνώνται περαιτέρω οι
µηχανισµοί µε τους οποίους η υψηλή γλυκόζη οδηγεί σε απόπτωση β-παγκρεατικών
κυττάρων, τα οποία παράγουν την ορµόνη ινσουλίνη που ρυθµίζει τα επίπεδα γλυκόζης
αίµατος. Η απόπτωση των β-κυττάρων οδηγεί σε
µόνιµη υπεργλυκαιµία,
χαρακτηριστικό της µεταβολικής νόσου του διαβήτη.

•

Λειτουργίες Νευροβλαστικών Κυττάρων σε συνθήκες νόσου Alzheimer (παρουσία
αµυλοειδούς Aβ): Προηγούµενα δεδοµένα του εργαστηρίου υποδεικνύουν ότι το
ένζυµο κολλαγονάση B (ΜΜΡ-9) της οποίας η έκφραση από νευροβλαστικά κύτταρα
SK-N-SH επάγεται από το αµυλοειδές Αβ, έχει πιθανά δράση α-σεκρετάσης, ενός
ενζύµου που παρεµποδίζει τη συνάθροισης αµυλοειδούς στον εξωκυττάριο χώρο που
περιβάλλει τα νευρικά κύτταρα αποικοδοµώντας την ΑΡΡ σε διαλυτό sΑΡΡa. Η
υπέρµετρη αύξηση αµυλοειδούς σχετίζεται άµεσα µε τη νόσο Alzheimer, και αποτελεί
ιστοπαθολογικό διαγνωστικό εύρηµα. Προκειµένου να ενισχυθεί το προηγούµενο
αποτέλεσµα, δηλ. η πιθανή δράση της ΜΜΡ-9 ως α-σεκρετάσης, µελετήθηκε η δράση
του ενζύµου παρουσία φορβολικού εστέρα, ως ενεργοποιητή της πρωτεϊνικής κινάσης
C. Η ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης C (PKC) από φορβολικούς εστέρες
ενισχύει της δράσης α-σεκρετασών µε παράλληλη αύξηση των επιπέδων του διαλυτού
sAPPa (soluble APP, που δεν συναθροίζεται σε συσσωµατώµατα αµυλοειδούς).
Παρουσία 1µM φορβολικού εστέρα (PMA) παρατηρήθηκε αύξηση κατά ~2,5 φορές στα
επίπεδα του διαλυτού sAPPa στο υλικό καλλιέργειας των ΗΕΚ/ΑΡΡ-695 κυττάρων, τα
οποία είχαν επιµολυνθεί ώστε να εκκρίνουν αµυλοειδές. Επίσης µελετήθηκε η επίδραση
ενεργής αποµονωµένης ΜΜΡ-9 από κύτταρα ΗΕΚ/ΜΜΡ-9 στον µεταβολισµό της ΑΡΡ.
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Παρατηρήθηκε ότι προσθήκη 5µg/ml ενεργής ΜΜΡ-9 στο υλικό καλλιέργειας κυττάρων
ΗΕΚ/ΑΡΡ-695, οδήγησε σε αύξηση του διαλυτού sAPPa κατά 10 φορές). Τέλος µε την
τεχνική της ανοσο-κατακρήµνισης παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση της pro-ΜΜΡ-9 µε
την ΑΡΡ695, κατά συνέπεια το αµυλοειδές Αβ συνδέεται µε την ΜΜΡ-9 και αποτελεί
υπόστρωµα δράσης της.
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
Economou CG, Kitsiou, PV, Tzinia, AK, Panagopoulou Marinos E, Kershaw, DB, Effie C.
Tsilibary EC Enhanced podocalyxin expression alters the structure of podocyte basal surface
J Cell Sci 117: 3281-3294, 2004
Charonis AS, Sideraki V, Kaltezioti V, Alberti A, Vlahakos D, Wu K, Tsilibary EC Basement
membrane peptides: Functional Considerations and Biomedical Applications in Autoimmunity.
Current Medicinal Chemistry (In Press).
Άρθρα σε Βιβλία και Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων
Ο Ρόλος της ∆ιαµεµβρανικής Σιαλοπρωτεϊνης Ποδοκαλυκίνης στη Μορφολογία των
Νεφρικών Σπειραµατικών Επιθηλιακών Κυττάρων (2005) Τσιλιµπάρη ΕΦΚ, Οικονόµου Κ,
Κίτσιου Π, Kershaw D. “Ελληνική Ιατρική και Φαρµακευτική Επιθεώρηση”
(υπό
δηµοσίευση)
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
ΠΙΘΑΝΗ ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΗΣ (ΜΜΡ-9) ΣΤΗΝ ΠΡΟ∆ΡΟΜΗ
ΑΜΥΛΟΙ∆ΙΚΗ ΠΡΩΤΕΙΝΗ (ΑΡΡ) ΩΣ α-ΣΕΚΡΕΤΑΣΗ Ταλαµάγκας Α.Α, Ευθυµιόπουλος Σ.,
Τσιλιµπάρη Ε.Κ. , Τζίνια Κ.Α, 56ο Ετήσιο Συνλεδριο ΕΕΒΜΒ
Η ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΩΝ Β-ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΟΝΤΙΚΟΥ ΣΕ ΥΨΗΛΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ ΤΟ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ PKB/AKT.
Βενεριάτος Π∆, Τσιλιµπάρη ΕΚ., Κίτσιου ΠΒ, 56ο Ετήσιο Συνλεδριο ΕΕΒΜΒ
∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας
∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας από ΗΠΑ, Us Patent No: 6,780,603 B1, Ηµεροµηνία Έκδοσης:
24/8/2004 (Tsilibary et al: Analysis of alpha integrins for the diagnosis of diabetic
nephropathy)
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Aντιπρόεδρος και µέλος ∆.Σ. της Εταιρείας Έρευνας Νοσηµάτων Μεταβολισµού (ΕΕΝΜ)
(Ε. Τσιλιµπάρη)
Οργάνωση Ηµερίδας της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας (Ε.Ν.Ε): «∆ιαγνωστική
Προσέγγιση Νεφροπαθειών (παλαιές και νέες µοριακές τεχνικές)», 67η Ετήσια Επιστηµονικής
Συνάντησης της Ε.Ν.Ε., 3/2004 (Ε. Τσιλιµπάρη)
Μέλος Επιτροπής ∆ιεκδίκησης του Ετήσιου Συνέδριου FEBS-IUBMB στην Ελλάδα το 2008
(Ε. Τσιλιµπάρη)
Κριτής Βράβευσης Επιστηµονικών Εργασιών 67ου Συνεδρίου ΕΕΒΜΒ, 2004 (Ε. Τσιλιµπάρη)
Μέλος-Κριτής για το βραβείο «Σωτήρης Παπασταµάτης» 2004 της Ιατρικής Εταιρείας
Αθηνών (Ε. Τσιλιµπάρη)
Κριτής για εργασίες υποβληθείσες στα περιοδικά (Ε. Τσιλιµπάρη):
• Laboratory Investigation
• Cells,Tissues, Organs
• Am. J. Physiology
• Kidney International
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•
•
•

Diabetes
Diabetes Care
J. Pathology

Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
Βιολογικό Τµηµα ΕΚΠΑ, Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ,
2004-05: «Επαγωγή µηνυµάτων από εξωκυττάρια ουσία: ρόλος των υποδοχέων αυξητικών
παραγόντων, πρωτεογλυκανών και ιντεγκρινών» (Τρίωρη διάλεξη µεταπτυχιακού µαθήµατος)
13/11/2004 (Ε. Τσιλιµπάρη)
Βιολογικό Τµήµα ΕΚΠΑ, Τοµέας Βιοχηµείας: ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΜΟΡΙΑΚΗ
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ: «Παγκρεατίτιδες, Παθοβιοχηµεία και Επιπλοκές της Μεταβολικής Νόσου
του ∆ιαβήτη» (Τρίωρη διάλεξη µεταπτυχιακού µαθήµατος) 16/3/2004 (Ε. Τσιλιµπάρη)
Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας, ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: Τίτλος: «Αλληλεπιδράσεις Κυττάρων
µε το Εξωκυττάριο Υπόστρωµα: ΄Ελξη ή Απώθηση;» (Προσκεκληµένη Οµιλήτρια, σειρά
Σεµιναρίων του ΙΦΧ) 4/6/2004 (Ε. Τσιλιµπάρη)
Φαρµακευτικό Τµήµα ΑΠΘ,
Εργαστήριο Φαρµακολογίας: Επιστηµονικό Συµπόσιο
Βιοχηµικής-Φαρµακολογικής Έρευνας προς τιµήν του καθηγ. Ε. Κανελλάκη: «Από τη
Βιοχηµεία του Μεταβολισµού στη Μοριακή Βιολογία, Βιοτεχνολογία και σύγχρονη
Θεραπευτική» Θεσσαλονίκη: Τίτλος: «Προσφυτικές και αντι-προσφυτικές αλληλεπιδράσεις
νεφρικών επιθηλιακών κυττάρων µε το εξωκυττάριο στρώµα τους: Ρόλος στη διαµόρφωση της
µορφολογίας και λειτουργίας των κυττάρων» (προσκεκληµένη οµιλήτρια) 2/9/2004 (Ε.
Τσιλιµπάρη)

Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδηµίας Αθηνών: «Αλληλεπιδράσεις κυττάρων µε το
εξειδικευµένο τους υπόστρωµα: το παράδειγµα των νεφρικών σπειραµατικών επιθηλιακών
κυττάρων» (Προσκεκληµένη Οµιλήτρια, σειρά Σεµιναρίων ΙΙΒΕΑΑ) 8/9/2004 (Ε.
Τσιλιµπάρη)

Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
∆ιευθύντρια ΙΒ 1/2004 έως τώρα
Μέλος ∆Σ ΕΚΕΦΕ «∆» 1/2004-τώρα
Παράγοντες απήχησης (για 2 δηµοσιεύσεις): 11.695
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 74
(Tsilibary EC, Tsilibary E, Tsilibary PC): 65
(Tzinia A, Tzinia AΚ): 9
Σύνολο Βιβλιογραφικών Αναφορών 2002- 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 219
(Tsilibary, EC. Tsilibary E, Tsilibary PC):193
(Tzinia A, Tzinia AΚ): 26
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β :

«ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ»
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Ερευνητικό Έργο:

Μοριακή γενετική εντόµων και Βιοτεχνολογία

Προσωπικό
Κώστας Ιατρού, Ερευνητής Α΄
Βασιλική Λαµπροπούλου, Ερευνήτρια Γ΄
Luc Swevers, Ερευνητής Γ΄
Λυδία Ιγνατιάδου, Οµότιµη Ερευνήτρια
Εύη Ανδρονοπούλου, Μεταδιδακτορική Συνεργάτις
Βασίλης ∆ουρής, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης
Rodica Efrose, Μεταδιδακτορική Συνεργάτις
Χρήστος Κενούτης, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης
Αγγελίνα Μεταξάτου, Μεταδιδακτορική Συνεργάτις
Κωνσταντία Σδράλια, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Θεόδωρος Γεωργοµανώλης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Ιωάννης Παπαευθυµίου, Μεταπτυχιακός Συνεργάτης
∆ανιέλα Τσίκου, Μεταπτυχιακή Συνεργάτις
Κώστας Νικόπουλος, Πτυχιούχος Συνεργάτης
Daniel Manye, Επισκέπτης Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Thomas Soin, Επισκέπτης Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Anissa Boumlic, Θερινή Φοιτήτρια
Susana Bandarra, Θερινή Φοιτήτρια
∆ήµητρα Στεφάνου, Ειδική Τεχνική Επιστήµων
∆ηµήτρης Κοπανέλης, Τεχνικός
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
Ρυθµιστικοί µηχανισµοί φυσιολογικών λειτουργιών στα έντοµα: (α) Η ωογένεση στα
λεπιδόπτερα έντοµα: ένα πρότυπο προγραµµάτων διαφοροποίησης που επάγεται από
εκδυστεροειδείς ορµόνες. (β) Μηχανισµοί ανοσοκαταστολής λεπιδοπτέρων εντόµων που
προσβάλλονται από ενδοπαρασιτικά υµενόπτερα: ο ρόλος των αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών
ενδοσυµβιωτικών ιών των υµενοπτέρων µε πρωτεΐνες των αιµοκυττάρων των λεπιδοπτέρων
ξενιστών. (γ) Μηχανισµοί ελέγχου οσφρητικής λειτουργίας στο έντοµο-φορέα της ενολοσίας
Anopheles gambiae.
Μοριακή βιολογία και γενετική τροποποίηση πυρηνικών πολυεδρικών ιών εντόµων: (α) Ιοί
που εκφράζουν πρωτεΐνες επιβλαβείς για τα έντοµα-ξενιστές. (β) Γενετικά τροποποιηµένοι
πυρηνικοί πολυεδρικοί ιοί ως φορείς γενετικού µετασχηµατισµού εντόµων. (γ) Γενετικά
τροποποιηµένοι πυρηνικοί πολυεδρικοί ιοί ως φορείς για γονιδιακή θεραπεία και κυτταρική
ανοσοποίηση.
Λειτουργική Γoνιδιωµατική: (α) Συστήµατα παραγωγής πρωτεϊνών οικονοµικής σηµασίας σε
κυτταροκαλλιέργειες λεπιδοπτέρων εντόµων. (β) Ανάπτυξη συστηµάτων ταχείας ανίχνευσης
βιοενεργών ουσιών (ενεργοποιητών και αναστολέων φαρµακολογικών στόχων) σε συλλογές
συνθετικών µορίων και φυσικών προϊόντων (φυτά και µικροοργανισµοί).
Πρόοδος κατά το 2004
Ρυθµιστές της ωογένεσης των λεπιδοπτέρων εντόµων
Συνεχίστηκε ο χαρακτηρισµός δυο πρωτεϊνών, NTP 1-4 και CTP 15-1, που αλληλεπιδρούν µε
τον µεταγραφικό παράγοντα BmGATAβ και ενέχονται στο πρόγραµµα διαφοροποίησης των
ωοθυλακίων του µεταξοσκώληκα, Bombyx mori. Με τη χρήση ειδικών αντισωµάτων σε
πειράµατα ανοσοαποτύπωσης και ανοσοϊστοχηµείας, εξετάστηκε η υποκυτταρική κατανοµή
των πρωτεϊνών στα θυλακοκύτταρα. Με συγκριτικές αναλύσεις των δεδοµένων της
ακολουθίας του γονιδιώµατος του µεταξοσκώληκα, επιβεβαιώθηκε ότι οι κλωνοποιηµένες
ακολουθίες καλύπτουν τα πλήρη πλαίσια µετάφρασης των δυο πρωτεϊνών και
προσδιορίστηκε η δοµή των γονιδίων των δυο πρωτεϊνών σε σχέση µε τα κλωνοποιηµένα
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µετάγραφά τους. Η ανάλυση του λειτουργικού ρόλου των δυο πρωτεϊνών σε σχέση µε το
πρόγραµµα διαφοροποίησης των θυλακοκυττάρων βρίσκεται σε εξέλιξη.
Συνεχίστηκε επίσης ο χαρακτηρισµός της πρωτεΐνης των θυλακοκυττάρων BmSH3, η οποία
αλληλεπιδρά µε τον ορφανό πυρηνικό υποδοχέα BmE75C, εκφράζεται κατά την περίοδο της
µετάβασης από τη βιτελλογένεση στη χοριογένεση και χαρακτηρίζεται από την παρουσία
τριών SH3 περιοχών αλληλεπίδρασης µε άλλες πρωτεΐνες και µιας “SoHo” περιοχής που
στοχεύει σε «σχεδίες λιπιδίων» (lipid rafts). ∆ηµιουργήθηκε ένα ειδικό αντίσωµα για την
πρωτεΐνη και κατασκευάστηκαν πλασµίδια έκφρασης που επιτρέπουν την έκφραση
χιµαιρικών µορφών της πρωτεΐνης BmSH3 µε την «κίτρινη φθορίζουσα πρωτεΐνη» (yellow
fluorescent protein, YFP) για να εξεταστεί η υποκυτταρική κατανοµή της BmSH3.
Μικροσκοπία φθορισµού έδειξε ότι η BmSH3 συσσωρεύεται σε «εστιακές θέσεις» (focal
points) και στην περιφέρεια του κυττάρου µε τρόπο που υποδηλώνει ότι η BmSH3 πιθανόν
συµµετέχει στην οργάνωση του κυτταροσκελετού ή αλληλεπιδρά µε την εξωκυττάρια ουσία.
Μοριακοί µηχανισµοί παρασιτισµού λεπιδοπτέρων εντόµων από παρασιτοειδή υµενόπτερα
Στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράµµατος, συνεχίστηκε η µελέτη ενός συστήµατος
ενδοπαρασιτισµού που αποτελείται από τρία βιολογικά συστατικά: (1) το λεπιδόπτερο έντοµο
Manduca sexta, που ενδοπαρασιτίζεται από ένα υµενόπτερο, τη σφήκα Cotesia congregatα
(2) την C. congregatα, τα έµβρυα της οποίας αναπτύσσονται στην αιµοκοιλική κοιλότητα της
M. sexta και (3) ένα ενδοσυµβιωτικό polydna ιό της C. congregatα, τον CcBV, ο οποίος
εισάγεται µαζί µε τα έµβρυα της Cotesia στον ξενιστή και συµβάλλει στην ανοσοκαταστολή
του επιτρέποντας µε αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη των παρασιτικών εµβρύων.
Κατά το 2004, ολοκληρώθηκε, µε τη χρήση του συστήµατος των δυο υβριδίων του
σακχαροµύκητα, η πρώτη φάση ανίχνευσης των αλληλεπιδράσεων δυο πρωτεϊνών του CcBV,
CcV1 (πρωτεΐνη οµόλογη µε την CrV1 του polydna ιού της C. rubecula, η οποία επιδρά στην
ικανότητα συγκόλλησης των αιµοκυττάρων του ξενιστή) και Cactus 2 (πρωτεΐνη οµόλογη προς
τον αναστολέα IKκB του µεταγραφικού παραγόντα NFκB, ο οποίος ενέχεται στην
πρωτεΐνες των
ανοσολογική σηµατοδότηση πολλών ευκαρυωτικών οργανισµών), µε
αιµοκυττάρων της Manduca. Για την πρωτεΐνη CcV1, ανιχνεύτηκαν και επιβεβαιώθηκαν
αλληλεπιδράσεις µε δυο πρωτεΐνες των αιµοκυττάρων της Manduca, αιµολίνη (hemolin,
µέλος της οικογένειας των ανοσοσφαιρινών) και SPH2 (πρωτεΐνη οµόλογη προς πρωτεάσες
σερίνης) που αποτελούν συστατικά της ανοσολογικής απόκρισης της Manduca σε µόλυνση
από βακτήρια ή µύκητες. Για την πρωτεΐνη Cactus 2, ανιχνεύτηκαν αλληλεπιδράσεις µε τις
πρωτεΐνες των αιµοκυττάρων σερπίνη (serpin 2, αναστολέα πρωτεασών που χρησιµοποιούνται
για καταστροφή κυτταρικών τοιχωµάτων βακτηριδίων), αιµολίνη, (όπως και στην περίπτωση
της CcV1), σκολεξίνη (scolexin, οµόλογη προς µια αντιθροµβωτική πρωτεάση σερίνης του
πλάσµατος), αρυλφορίνη (arylphorin, γλυκοπρωτεΐνη του πλάσµατος που µειορυθµίζεται κατά
τον παρασιτισµό), λεµποσίνη (lebocin, µέλος οικογένειας αντιβακτηριακών πεπτιδίων),
τρανσφερίνη (transferrin, πρωτεΐνη πρόσδεσης σιδήρου που απορυθµίζεται µε τη µόλυνση) και
µε µια µη χαρακτηρισµένη πρωτεΐνη µε οµολογίες πρωτεϊνοκινασών.
Στα πλαίσια του ίδιου προγράµµατος, ολοκληρώθηκε επίσης ο λειτουργικός χαρακτηρισµός
της πρωτεΐνης συστατίνη (Cystatin 1) του CcBV. Με υπερέκφραση σε κυτταροκαλλιέργειες
λεπιδοπτέρων εντόµων αποδείχτηκε ότι η συστατίνη δρα ως ειδικός αναστολέας πρωτεασών
κυστεΐνης. Τέλος, η έκφραση µιας επιπλέον πρωτεΐνης polydna ιού, της TnBV1, στο ίδιο
σύστηµα κατέδειξε ότι η πρωτεΐνη αυτή προκαλεί κυτταρικό θάνατο παρόµοιο µε απόπτωση
στα κύτταρα που την εκφράζουν.
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Ρύθµιση της οσφρητικής λειτουργίας των κουνουπιών
Στα πλαίσια προγράµµατος συνεργασίας µε το Πανεπιστήµιο Irvine των ΗΠΑ, συνεχίστηκε ο
λειτουργικός χαρακτηρισµός πρωτεϊνών πρόσδεσης οσφρητικών µορίων (odorant binding
proteins ή ΟBPs) των κεραιών του κουνουπιού-φορέα της ελονοσίας Anopheles gambiae. Ο
χαρακτηρισµός περιέλαβε την υπερέκφραση τριών πρωτεϊνών πρόσδεσης σε
κυτταροκαλλιέργειες λεπιδοπτέρων εντόµων, τον καθαρισµό τους και τη χρήση µιας από
αυτές (ΟBP8) σε πειράµατα ανίχνευσης επιλεκτικής δέσµευσης οσφρητικών µορίων µε
φυσικοχηµικές µεθόδους (Biacore plasmon resonance analysis). Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η
ανίχνευση και επιβεβαίωση των αλληλεπιδράσεων της ΟBP8 µε άλλες πρωτεΐνες των
κεραιών του ανωφελούς στο σύστηµα των δυο υβριδίων του σακχαροµύκητα. Με το σύστηµα
αυτό βρέθηκε ότι η ΟBP8 οµοδιµερίζεται, παράγει ετεροδιµερή µε άλλες πρωτεΐνες
πρόσδεσης οσφρητικών µορίων και αλληλεπιδρά επίσης µε δυο πρωτεΐνες-ένζυµα που ίσως
συµµετέχουν στην αποικοδόµηση της ΟBP8 (ΟBP degrading enzymes) καθώς και µε τρεις
ακόµη πρωτεΐνες των κεραιών µε δοµικά χαρακτηριστικά φορέων βιοµορίων αλλά άγνωστης
λειτουργικότητας.
Μοριακή βιολογία και γενετική τροποποίηση πυρηνικών πολυεδρικών ιών εντόµων
Στα πλαίσια της προσπάθειας για την κατασκευή απενεργοποιηµένων µπακουλοϊών
(πυρηνικών πολυεδρικών ιών - nuclear polyhedrosis viruses ή NPVs) για χρήση ως φορέων
για γενετικό µετασχηµατισµό εντόµων, δηµιουργήθηκαν σταθερά µετασχηµατισµένες
κυτταρικές σειρές «διάσωσης» για NPVs του µεταξοσκώληκα (BmNPVs), οι οποίοι είναι
ελλειµµατικοί για την πρωτεΐνη LEF8 (υποµονάδα της ιικής RNA πολυµεράσης) και
αδυνατούν να ολοκληρώσουν τον κύκλο επιµόλυνσης των κυττάρων-ξενιστών, µε στόχο τη
δηµιουργία φορέων που µπορούν να λειτουργήσουν ως τεχνητά χρωµοσώµατα (baculovirusderived artificial chromosomes ή BVACs). Επιπλέον, δηµιουργήθηκε ένας φορέας µεταφοράς
για την αντικατάσταση του ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης του γονιδίου lef8 µε µία κασέτα
έκφρασης φθορισµού, µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί για την κατασκευή ενός τεχνητού
χρωµοσώµατος BVAC, από το οποίο θα περιέχει το γονίδιο φθορισµού σε αντικατάσταση του
γονιδίου lef8. Ο ιός αυτός θα χρησιµοποιηθεί ως βάση για την κατασκευή τεχνητών
χρωµοσωµάτων για παραγωγή ανασυνδυασµένων πρωτεϊνών οικονοµικής σηµασίας σε
κυτταρικές σειρές εντόµων και σε µεταξοσκώληκες.
Στα πλαίσια του ίδιου προγράµµατος, κατασκευάστηκαν επίσης µπακουλοϊοί που περιέχουν
κασέτα έκφρασης της πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης (Green Fluorescent Protein, GFP) σε
κύτταρα θηλαστικών. Η χρήση τους σε κυτταροκαλλιέργειες θηλαστικών έδειξε ότι µπορούν
να τις επιµολύνουν και να εκφράζουν την GFP πρωτεΐνη σε αυτές και επιβεβαίωσε τη
χρηστικότητά των ανασυνδυασµένων µπακουλοϊών για γονιδιακή µεταφορά σε κύτταρα
θηλαστικών. Η δηµιουργία ανασυνδυασµένων µπακουλοϊών που περιέχουν κασέτες
έκφρασης για πρωτεΐνες µε δυνητική θεραπευτική δράση έναντι νευροεκφυλιστικών
ασθενειών και ενσωµατώνουν σύστηµα µετάθεσης για µόνιµο µετασχηµατισµό θηλαστικών
κυττάρων µε τα θεραπευτικά γονίδια βρίσκεται σε εξέλιξη.
Λειτουργική γονιδιωµατική
Σε συνεργασία µε το πανεπιστήµιο του Kyoto της Ιαπωνίας, ολοκληρώθηκε η ανάλυση των
δεδοµένων των σχέσεων δοµής-λειτουργίας [quantitative structure-activity relation (QSAR)
analysis] για µια σειρά διβενζοϋλ-υδραζινικών παραγώγων, τα οποία είχαν βρεθεί να έχουν
εκδυστεροειδική εντοµοτοξική δράση µε τη χρήση συστήµατος ταχείας ανίχνευσης ουσιών µε
εκδυστεροειδή ενεργότητα που είχαµε αναπτύξει από κύτταρα λεπιδοπτέρων εντόµων σε
προγενέστερο στάδιο.
Σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Ghent του Βελγίου, πραγµατοποιήθηκε η πρώτη φάση για
την ανάπτυξη ανάλογου συστήµατος ταχείας ανίχνευσης βασισµένου σε κύτταρα διπτέρων
εντόµων, µε στόχο την παράλληλη χρήση των δυο συστηµάτων για ανεύρεση µιµητικών µε
εξειδικευµένη δράση εκδυστεροειδών για διαφορετικές τάξεις εντόµων. ∆ηµιουργήθηκαν
πλασµίδια ταχείας αναφοράς βασισµένα σε υποκινητές γονιδίων διπτέρων εντόµων, τα οποία
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χρησιµοποιήθηκαν σε πειράµατα διαµόλυνσης κυττάρων Schneider 2 (S2) που προέρχονται
από Drosophila. Το πλασµίδιο που παρήγαγε τον ισχυρότερο φθορισµό στα διαµολυσµένα
κύτταρα µε πρόσθεση εκδυστεροειδών χρησιµοποιείται για ανάπτυξη σταθερά
µετασχηµατισµένων S2 σειρών.
Τέλος, σε συνεργασία µε το εργαστήριο της ∆ρος Ζ. Γεωργούση, ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη
συστήµατος ταχείας ανίχνευσης προσδετών οπιοειδών υποδοχέων µε εξειδίκευση για τον δοπιοειδή υποδοχέα θηλαστικών. Το σύστηµα βασίζεται σε µετασχηµατισµένες σειρές
λεπιδοπτέρων εντόµων, οι οποίες υπερεκφράζουν τον δ-οπιοειδή υποδοχέα, είτε µόνο του είτε
σε συνδυασµό µε την ανθρώπινη υποβοηθητική πρωτεΐνη Gα16. Βιοχηµικά πειράµατα έδειξαν
την ενεργοποίηση του οπιοειδή υποδοχέα (σύζευξη G πρωτεϊνών, συσσώρευση
τριφωσφορικής ινοσιτόλης, απελευθέρωση ασβεστίου) µετά από χορήγηση αγωνιστή. Η
απελευθέρωση ασβεστίου στα κύτταρα µετά από προσθήκη αγωνιστή προσδιορίζεται
ποσοτικά µε µεθόδους φθορισµού. Το σύστηµα αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ταχεία
ανίχνευση της παρουσίας µορίων µε ενεργότητα αγωνιστών και ανταγωνιστών οπιοειδών
πεπτιδίων σε συλλογές συνθετικών µορίων ή φυσικών προϊόντων.
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Alexandrium minutum from the Greek coastal waters. International Workshop on Toxic Algae,
31st March, -2nd April 2004, Athens, Greece.
Gotsis-Skretas, O., Ignatiades L, Pavlidou, A., Papadopoulos A. and Metaxatos A.
STRATEGY results in Greek network. Workshop on Harmful Algal Blooms in the
Mediterranean Sea, 23-26 October 2004, Majorka, Spain.
Gotsis-Skretas O., Ignatiades L. and Metaxatos A. The distribution of the toxigenic species
Alexandrium minutum in the Aegean Sea (Eastern Mediterranean). 11th International
Conference on Harmful Algae, Nov. 15-19, 2004, Cape Town, S.Africa.,
∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας
Iatrou, K., Swevers, L. and Georgoussi, Z. (2003). Transformed lepidopteran cell lines that
express high levels of functional mammalian opioid receptors as screening systems for the
detection of opioid agonists and antagonists. Greek Patent Office Application No.
20040100397/30-9-2004.
Iatrou, K. and Swevers, L (2004). Recombinant proteins containing lipid-binding domains as
serum-free culture medium supplements for enhanced baculovirus infection, baculovirus
production and production of recombinant proteins produced by baculovirus expression
vectors: generation and methods of use. Greek Patent Office Application No.
20040100491/20-12-2004.
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Μέλος των Εκδοτικών Συµβουλίων των επιστηµονικών περιοδικών "Sericologia", "Insect
Biochemistry and Molecular Biology", “Archives of Insect Biochemistry and Physiology” και
“The Journal of Insect Science”. (Κ. Ιατρού)
Κριτής επιστηµονικών άρθρων για τα περιοδικά “Insect Biochemistry and Molecular
Biology”, “Insect Molecular Biology”, “Biochemical Journal”, “European Journal of
Biochemistry”, “FEBS Letters”. (Κ. Ιατρού)
Μέλος της ∆ιεθνούς Ερευνητικής Κοινοπραξίας International Lepidopteran Genome Project
Consortium”. (Κ. Ιατρού)
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του International Lepidopteran Genome Project
Consortium”. (Κ. Ιατρού)
Κρίσεις επιστηµονικών δηµοσιεύσεων: άρθρα στα διεθνή περιοδικά Insect Biochemistry and
Molecular Biology, Journal of Insect Physiology, European Journal of Entomology, Archives
of Insect Physiology and Biochemistry, Journal of Neuroendocrinology. (L. Swevers)
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Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
∆ίωρη διάλεξη µε τίτλο «Βιολογία εντόµων και καταπολέµηση» για το µεταπτυχιακό µάθηµα
«Ειδικά Μαθήµατα Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας» του Τµήµατος Βιολογίας, ΕΚΠΑ.
(Κ. Ιατρού)
Μεταπτυχιακά µαθήµατα «∆οµή της χρωµατίνης και ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης»
(συντονίστρια ∆ρ Β. Σοφιανοπούλου), 8 ώρες, 15 µεταπτυχιακοί φοιτητές. (L. Swevers)
Μεταπτυχιακά µαθήµατα «Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των βιολογικών µαθηµάτων και
νέες τεχνολογίες» (συντονιστής ∆ρ Θ. Κατσώρχης – Τµήµα Βιολογίας ΕΚΠΑ), 2 ώρες, 20
µεταπτυχιακοί φοιτητές. (L. Swevers)
Μεταπτυχιακά µαθήµατα «∆οµή της χρωµατίνης και ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης»
(συντονίστρια ∆ρ Β. Σοφιανοπούλου), 8 ώρες, 15 µεταπτυχιακοί φοιτητές. (Β.
Λαµπροπούλου)
Συµµετοχή σε άλλες δραστηριότητες του ΙΒ
Μέλος Επιτροπών Κρίσεων Προσλήψεων ερευνητικού προσωπικού ΙΒ. (Κ. Ιατρού)
Μέλος Επιτροπής Εκπαίδευσης ΙΒ.(Κ. Ιατρού)
Μέλος Επιτροπής Εξετάσεων υποψηφίων µεταπτυχιακών σπουδαστών ΙΒ. (Κ. Ιατρού)
Μέλος επιτροπής διερεύνησης διάθεσης οργάνων για το ινστιτούτο βιολογίας (L. Swevers)
Μέλος επιτροπής εξετάσεων (µέρος «Βιολογία») για την πρόσληψη νέων µεταπτυχιακών
φοιτητών του ΙΒ (L. Swevers)
Μέλος της εσωτερικής επιτροπής των ακόλουθων µεταπτυχιακών φοιτητών: Ζωή
Ερπαπάζογλου, Μαρία Κόντη, Θόδωρος Γεωργοµανώλης, Λεωνίδας Λεοντιάδης. (L.
Swevers)
Υπεύθυνος λειτουργίας των ακόλουθων οργάνων: αναλυτής φθορισµού Fluostar, Microplate
Fluorometer, σύστηµα χρωµατογραφίας HPLC Hewlett Packard. (L. Swevers)
Μέλος της επιτροπής εξετάσεων στο µάθηµα της Βιοχηµείας για την πρόσληψη
µεταπτυχιακών υποτρόφων του ΙΒ. (Β. Λαµπροπούλου)
Παράγοντες απήχησης (για 7 δηµοσιεύσεις): 24,642
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2004 (χωρίς αυτοαναφορές):: 98
Ιατρού Κ (συµπεριλαµβάνονται και δηµοσιεύσεις µε Swevers L.): 52
Swevers L: 2
Λαµπροπούλου Β.: 25
Ιγνατιάδου Λ.: 19
Σύνολο Βιβλιογραφικών Αναφορών 2002- 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 288
Ιατρού Κ. (συµπεριλαµβάνονται και δηµοσιεύσεις µε Swevers L.): 140
Swevers L.: 7
Λαµπροπούλου Β.: 66
Ιγνατιάδου Λ.: 75
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Ερευνητικό Έργο:

Ρύθµιση της µεταγραφής των φυτών από το βιολογικό
ρολόι

Προσωπικό
Αναστασία Προµπονά, Ερευνήτρια Γ΄
Αθανάσιος-∆ηµήτριος Καλδής, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Μαρία Κόντη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια (µέχρι 7/04)
Αντώνιος Γιακουντής, ∆ιπλωµατικός Φοιτητής
Θεόδωρος Καρναβάς, ∆ιπλωµατικός Φοιτητής
Αναστασία Ρεπούσκου, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Σωκράτης Αυγέρης, Τεχνικός
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
•

∆ιερεύνηση της λειτουργίας του βιολογικού ρολογιού στα φυτά.

Ρύθµιση και ρόλος των PvLHY και PvTOC1, υποψήφιων στοιχείων του κεντρικού ταλαντωτή
στο φασόλι. Μελέτη των ρυθµιστικών στοιχείων του PvLHY γονιδίου και της λειτουργίας της
PvLHY πρωτεΐνης για την κατανόηση του ρόλου του υποψήφιου µεταγραφικού παράγοντα στη
ρυθµική µεταγραφή. Μελέτη της ρύθµισης της έκφρασης του PvTOC1 από τις
εναλλασσόµενες συνθήκες φωτισµού του περιβάλλοντος και το βιολογικό ρολόι. ∆ιερεύνηση
της πιθανής αλληλεπίδρασης των δύο στοιχείων.
•

∆ιερεύνηση του συσχετισµού της λειτουργίας του βιολογικού ρολογιού µε την καρκινογένεση.

Ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου και του κυτταρικού πολλαπλασιασµού ινοβλαστών και
καρκινικών κυττάρων ποντικού από στοιχεία του Βιολογικού Ρολογιού. Μελέτη της επίδρασης
των επιπέδων ακετυλίωσης ιστονών στην λειτουργία του βιολογικού ρολογιού και του
κυτταρικού κύκλου. Μελέτη της επίδρασης της υπερέκφρασης γονιδίων του ρολογιού στον
κυτταρικό κύκλο και τον κυτταρικό πολλαπλασιασµό. Σκοπός είναι ο ορθολογικός σχεδιασµός
φαρµάκων που στοχεύουν στον έλεγχο του κυτταρικού κύκλου καρκινικών κυττάρων.
Πρόοδος κατά το 2004
Ι. Στα πλαίσια της µελέτης του PvTOC1 υποψήφιου στοιχείου του κεντρικού ταλαντωτή στο
φασόλι, η πρόοδος αφορά την επιπλέον κλωνοποίηση του 3’ άκρου του cDNA και την µελέτη
της έκφρασής του υπό διάφορες συνθήκες φωτοπεριοδισµού. Αναφορικά µε την
κλωνοποίηση του 3’ άκρου, αυτό πραγµατοποιήθηκε µε την χρήση ανταπτόρων σε γενωµικό
DNA φασολιού, γιατί η περιοχή αυτή του γονιδίου δεν περιέχει εσώνια. Έτσι το PvTOC1
cDNA που έχουµε είναι µήκους 1254 ζευγών βάσεων, το οποίο µεταφράζεται σε 417
αµινοξέα. Υπολείπεται η κλωνοποίηση του 5’ άκρου του cDNA, το οποίο είναι υπό εξέλιξη.
Αναφορικά µε την µελέτη της έκφρασης του PvTOC1 γονιδίου, εφαρµόστηκαν σε νεαρά
φυτά φασολιού (10 ηµερών) τρεις φωτοπερίοδοι, δηλ. ισηµερία, µεγάλη µέρα (18 ώρες) και
µικρή µέρα (6 ώρες) και µελετήθηκαν τα επίπεδα PvTOC1 mRNA σε διαφορετικές ώρες του
24ώρου για δύο συνεχόµενες φωτοπεριόδους. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι 1. η έκφραση
του PvTOC1 γονιδίου δεν εξαρτάται από την µεταγωγή σήµατος µέσω του φωτουποδοχέα
φυτόχρωµα Β (δεν παρατηρείται το φαινόµενο της οξείας απόκρισης κατά την έκθεση των
ωχρωτικών φυταρίων στο φως), 2. η έκφραση του PvTOC1 γονιδίου παρουσιάζει µέγιστα
επίπεδα τη νύχτα, δηλ. η αύξηση της ρυθµικής µεταγραφής αρχίζει το απόγευµα και 3. τα
µέγιστα επίπεδα µεταγραφής εµφανίζονται 12 µε 18 ώρες µετά την έναρξη της ηµέρας,
αναλόγως της εφαρµοζόµενης φωτοπεριόδου.
ΙΙ. Στα πλαίσια της µελέτης του ρόλου του βιολογικού ρολογιού στην πορεία του κυτταρικού
κύκλου και της καρκινογένεσης, έχουµε προχωρήσει στην κλωνοποίηση των cDNAs των
γονιδίων ποντικού που θα χρησιµοποιηθούν ως δείκτες αναφοράς της λειτουργίας του
βιολογικού ρολογιού και του κυτταρικού κύκλου σε κυτταρικές σειρές ποντικού. Επιπλέον,
έχουµε πραγµατοποιήσει την επαγωγή του βιολογικού ρολογιού στην κυτταρική σειρά
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ΝΙΗ3Τ3 ινοβλαστών ποντικού, η οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες καλλιέργειας είναι
άρρυθµη. Το πρόγραµµα αυτό εκτελείται σε συνεργασία µε την οµάδα Βιοχηµείας Ιστονών,
στα πλαίσια της οποίας έχει ξεκινήσει και η εκπόνηση µιας ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής
(Υπότροφος: Μ. Ξυδούς(Υπότροφος: Μ. Ξυδούς υπό την επίβλεψη της ∆ρος Κ. Σέκερη).
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
A. Prombona and J. Argyroudi-Akoyunoglou: Diverse signals synchronize the circadian clock
controlling the oscillations in chlorophyll content of etiolated Phaseolus vulgaris leaves, Plant
Science 167 (2004), 117-127.
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
Α. Γιακουντής, Α. Μαυροµάτης και Α. Προµπονά (2004) Παρασκευή αντισώµατος έναντι της
πρωτεΐνης PvLHY που συµµετέχει στον έλεγχο του φωτοπεριοδισµού στο φυτό Phaseolus
vulgaris. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης
Φυτών, 24-26 Νοεµβρίου 2004, Αθήνα.
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
∆ιδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Μάθηµα του ΙΒ «∆οµή της Χρωµατίνης και Ρύθµιση της
Γονιδιακής Έκφρασης» της ενότητας "Μεταγραφική και µετα – µεταγραφική Ρύθµιση στους
Χλωροπλάστες", 8 ώρες, 13 διδαχθέντες.
Υποστήριξη ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής του Α. ∆. Καλδή, «Μελέτη της επίδρασης
ενδογενών και εξωγενών παραγόντων στην έκφραση των Lhcb γονιδίων που
κωδικοποιούν για τις LHCII πρωτεΐνες των φωτοσυλλεκτικών αντενών στα ανώτερα
φυτά», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστηµών,
Τµήµα Βιολογίας.
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Μέλους της Εσωτερικής Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής των Υποτρόφων Μ. Ξυδούς,
∆. Μπουζαρέλου, Ζ. Ερπαπάζογλου, Θ. Γεωργοµανώλη.
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Συνεργασία µε το εργαστήριο Βιοχηµείας Ιστονών (∆ρες. Κ. Σέκερη, Θ. Σουρλίγκα).
Ινστιτούτο Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος»σχετικά µε τη µελέτη της επίδρασης των
επιπέδων ακετυλίωσης των ιστονών στη λειτουργία του βιολογικού ρολογιού των θηλαστικών
και των επιπτώσεων στην κυτταρική λειτουργία και καρκινογένεση.
Παράγοντες απήχησης (για 1 δηµοσίευση): 1.556
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 9
Βιβλιογραφικές Αναφορές 2002- 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 22
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Ερευνητικό Έργο:

Mοριακή γενετική µικροοργανισµών και Ακτινογενετική

Προσωπικό
Βασιλική Σοφιανοπούλου, Ερευνήτρια Β΄
Ελευθέριος Σιδέρης, Οµότιµος Ερευνητής
Παναγιώτα Καφάσλα, Μεταδιδακτορική Συνεργάτις
Ζωή Ερπαπάζογλου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
∆ήµητρα Μπουζαρέλου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Άννα Μπόµπορη, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Ιωάννης Βαγγελάτος, ∆ιπλωµατικός Φοιτητής
Ορέστης Μαυρούδης, Θερινός Φοιτητής
Ana Isabel Ayres de Mendoca Cardoso Matias, Θερινή Φοιτήτρια
Αρετή Τσολοµύτη, Τεχνικός
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
•
•
•
•

∆ιερεύνηση των µοριακών µηχανισµών έκφρασης και λειτουργίας-τοπογένεσης
διαµεµβρανικών µεταφορέων αµινοξέων και βάσεων του DNA
Ανάλυση των σχέσεων δοµής-λειτουργίας διαµεµβρανικών µεταφορέων αµινοξέων και
ασκορβικού οξέος
Ανάπτυξη και χρήση πρότυπου µικροβιακού συστήµατος µελέτης διαµεµβρανικών
µεταφορέων βάσεων του DNA/ασκορβικού οξέος από ανώτερα φυτά και τον άνθρωπο
Κλωνοποίηση και λειτουργικός χαρακτηρισµός πρωτεϊνών που εµπλέκονται στην αύξηση
του κυτταρικού τοιχώµατος στο µύκητα Aspergillus nidulans

Πρόοδος κατά το 2004
•

Στα πλαίσια του προγράµµατος διερεύνηση των µοριακών µηχανισµών έκφρασης και λειτουργίαςτοπογένεσης διαµεµβρανικών µεταφορέων βρέθηκε ότι ι) η έκφραση των γονιδίων (uapA, uapC
and AzgA) που κωδικοποιούν για τους µεταφορείς πουρινών στον Aspergillus nidulans και η
µεταφορά πουρινών επάγεται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του µύκητα. Και οι δύο διαδικασίες
δεν εξαρτώνται από το είδος της πηγής αζώτου, και πραγµατοποιούνται ακόµα και απουσία πηγών
άνθρακα από το µέσο ανάπτυξης του µύκητα. Ο ειδικός µεταγραφικός ενεργοποιητής UaY είναι
απαραίτητος για τη ρύθµιση της έκφρασης και των τριών γονιδίων, ενώ αντίθετα ο γενικός
µεταγραφικός παράγοντας AreA είναι απαραίτητος για την έκφραση του γονιδίου uapA, αλλά όχι
των γονιδίων uapC and AzgA. Τα αποτελέσµατα αυτά καθιερώνουν την ύπαρξη ενός νέου
συστήµατος µεταγραφικής ρύθµισης γονιδίων µεταφορέων πουρινών κατά τη διάρκεια της
ανάπτυξης του µύκητα ιι) µελετήθηκε η υποκυτταρική κατανοµή της πρωτεΐνης ShrA σε

εκβλαστάνοντα κονίδια του Aspergillus nidulans µε χρήση της τεχνολογίας της πράσινης
φθορίζουσας πρωτεΐνης (GFP) και βρέθηκε ότι είναι περιπυρηνική, χαρακτηριστική
δηλαδή των πρωτεϊνών του ενδοπλασµατικού δικτύου. Ανενεργοποιήθηκε ο γενετικός
τόπος shrA στον A. nidulans µε χρήση της µεθόδου Double Joint PCR. Στο στέλεχος
shrA∆ δεν φαίνονται να επηρεάζονται τα συστήµατα πρόσληψης αµινοξέων, µε εξαίρεση
αυτά που εξειδικεύονται στην πρόσληψη της προλίνης, όπως δείχνουν δοκιµασίες
αύξησης παρουσία αµινοξέων ως µοναδικών πηγών αζώτου ή παρουσία τοξικών
αναλόγων αµινοξέων και κινητικές µελέτες. Η τοπογένεση του κύριου µεταφορέα
προλίνης PrnB εξαρτάται από την πρωτεΐνη ShrA, καθώς στο στέλεχος shrA∆ ο αριθµός
των µεταφορέων PrnB-GFP στην πλασµατική µεµβράνη είναι µειωµένος και ιιι)
προσδιορίστηκαν τα κινητικά χαρακτηριστικά του διαµεµβρανικού µεταφορέα
ασπαρτικού/γλουταµικού (AgtA) του A. nidulans και η εξειδίκευση του µεταφορέα για το
υπόστρωµά του µε κινητικές µελέτες ανταγωνισµού.
•

Στα πλαίσια του προγράµµατος µελέτης των σχέσεων δοµής-λειτουργίας διαµεµβρανικών
µεταφορέων, µε την κατασκευή και χρήση στελέχους του A. nidulans που εκφράζει
λειτουργικό Cys-less µεταφορέα προλίνης (Cys-less PrnB στέλεχος) και τη µεθοδολογία
της µεταλλαξιγένεσης κυστεινικών καταλοίπων, διερευνήθηκε ο ρόλος των ενδογενών
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κυστεϊνών του µεταφορέα PrnB στη δοµή ή/και λειτουργία του. Τα αποτελέσµατα έδειξαν
ότι καµία από τις τρεις ενδογενείς κυστείνες του µεταφορέα δεν εµπλέκεται άµεσα στην
πρόσληψη ή/και µεταφορά προλίνης. Με την ίδια προσέγγιση µελετάται ο ρόλος του
αµινοξέος Κ245 του 6ου διαµεµβρανικού τµήµατος του µεταφορέα, που µε βάση
προηγούµενες µελέτες κινητικής και τοπογένεσης έχει δειχθεί ότι συµµετέχει άµεσα στη
λειτουργία του µεταφορέα.
•

Στα πλαίσια του προγράµµατος κλωνοποίηση και λειτουργικός χαρακτηρισµός Expansinlike πρωτεϊνών στο µύκητα A. nidulans χαρακτηρίστηκε πλήρως σε µοριακό επίπεδο το
γονίδιο του µύκητα, Αn-ExpA, το προϊόν του οποίου παρουσιάζει 25% ταυτότητα και 31%
οµοιότητα µε τυπικές φυτικές εξπανσίνες και µία πρόσφατα αποµονωµένη εξπανσίνη από
το φυτοπαρασιτικό νηµατώδη σκώληκα Globodera rostochiensis. Συγκεκριµένα βρέθηκε
ότι η έκφραση του γονιδίου καταστέλλεται παρουσία κύριων πηγών άνθρακα και επάγεται
παρουσία δευτερευόντων. Για το λειτουργικό χαρακτηρισµό του προϊόντος του γονιδίου
Αn-ExpA, πραγµατοποιήθηκε η ανενεργοποίηση του γενετικού τόπου ExpA στον A.
nidulans, µε χρήση της µεθόδου Double Joint PCR, και διερευνάται η επίδρασή της στο
φαινότυπο των µεταλλαγµένων στελεχών. Μέσω της τεχνολογίας της πράσινης
φθορίζουσας πρωτεΐνης (GFP) µελετήθηκε η υποκυτταρική κατανοµή της πρωτεΐνης
ΕxpA σε εκβλαστάνοντα κονίδια και µυκήλιο και βρέθηκε να εντοπίζεται στο κυτταρικό
τοίχωµα των κονιδίων. Επιπλέον, µε στόχο το βιοχηµικό χαρακτηρισµό της πρωτεΐνης
γίνονται πειράµατα παραγωγής της στο ετερόλογο σύστηµα της Ε. coli και καθαρισµού
της.

Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
S. Amillis, G. Cecchetto, V. Sophianopoulou, M. Koukaki, C. Scazzocchio and G. Diallinas
(2004). Transcription of purine trasporter genes is activated during the isotropic growth phase
of Aspergillus nidulans conidia. Mol. Microbiol. 52 (1), 205-216.
E. Tsoulou, C. A. Kalfas and E. G. Sideris (2004). Conformational properties of DNA after
exposure to γ-rays and neutrons Radiat. Res. 163: 90-98.
Άρθρα σε Βιβλία και Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων
M. Billini, V. Sophianopoulou, K. Stamatakis (2004) Molecular and functional characterization
of a Na+/H+ antiporter of the cyanobacterium Synechococcus sp PCC 7942. In: Proceedings of
the 13th International Congress of Photosynthesis, August 29-September 3, Montreal, Canada
(in press).
A. Kanapitsas, A. A. Konsta, E.-E. Visvardis and E. G. Sideris (2004). Following up
dielectrically detected early radiation induced damage in situ within human cells. International
Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials. Nagoya, Japan.
P. Vartzeli-Nikaki, S. Kripotou, E. G. Sideris and A. A. Konsta (2004). Dielectric investigation
of the hydration mechanism in agarose. 10th International Conference of Dielectric Physics, St.
Petersburg, Russia
Z. Erpapazoglou and V. Sophianopoulou (2004). Cloning and functional characterization of a
factor involved in the topogenesis of amino acid transporters in Aspergillus nidulans. Hellenic
Society of Biochemistry and Molecular Biology, Newsletter Vol. 51, σελ. 41.
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
Ζ. Ερπαπάζογλου και Β. Σοφιανοπούλου (2004). Κλωνοποίηση και λειτουργικός
χαρακτηρισµός παράγοντα που εµπλέκεται στην τοπογένεση µεταφορέων αµινοξέων στον
Aspergillus nidulans. Πρακτικά 26ου Επιστηµονικού Συνεδρίου Ε.Ε.Β.Ε., Βόλος, σελ.86-87.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2004

-54-

Μ. Μπιλλίνη, Β. Σοφιανοπούλου, Κ. Σταµατάκης (2004). Μελέτη αντιµεταφορέων Να+/Η+ στο
κυανοβακτήριο Synechococcus sp. PCC 7942. Πρακτικά 26ου Επιστηµονικού Συνεδρίου
Ε.Ε.Β.Ε., Βόλος, σελ. 27-30.
Αλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Mέλος των 3µελών Συµβουλευτικών Επιτροπών του Τµήµατος Βιολογίας του
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών για την Εκπόνηση ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών των
υποψηφίων διδακτόρων: Ε. Αργυρού και Ζ. Ερπαπάζογλου, ∆. Μπουζαρέλου και Μ. Μπιλλίνη
Συµµετοχή σε σώµατα κριτών ερευνητικών προτάσεων:
- International Foundation for Science (IFS), Stockholm, Sweden (Β. Σοφιανοπούλου)
- Italian Ministry of Research Granding Agency, Fondazione Centro S. Rafaele Del Monte
Tabor, Dipartimento di Ricerca Biologica e Tecnologica. (Β. Σοφιανοπούλου)
6η Ετήσια Επιστηµονική ∆ιηµερίδα ΙΒ. ∆ιάλεξη µε θέµα: Μελέτη συστηµάτων
πρόσληψης/µεταφοράς αµινοξέων/νουκλεοτιδικών βάσεων και ρύθµιση της αύξησης του
κυτταρικού τοιχώµατος στο µύκητα Aspergillus nidulans. (Β. Σοφιανοπούλου)
Προσκεκληµένη οµιλήτρια της Ιατρικής Σχολής του Παν. Ιωαννίνων. ∆ιάλεξη µε θέµα:
“Μελέτη σχέσεων δοµής-λειτουργίας του µεταφορέων αµινοξέων”. Απρίλιος 2004 (Β.
Σοφιανοπούλου).
Εσωτερικά σεµινάρια ΙΒ:
1. ∆. Μπουζαρέλου: Κύκλος Βιβλιογραφικών σεµιναρίων µεταπτυχιακών υποτρόφων ΙΒ: «Οι
ριβοδιακόπτες ελέγχουν βασικά βιοχηµικά µονοπάτια στον Bacillus subtilis και σε άλλα
βακτήρια» Mandal M, Boese B, Barrick JE, Winkler WC, Breaker RR. Cell. 2003 May
30;113(5):577-86.
2. Ζ. Ερπαπάζογλου: Κύκλος Ερευνητικών σεµιναρίων µεταπτυχιακών υποτρόφων ΙΒ:
«Μελέτη µηχανισµών τοπογένεσης µεταφορέων αµινοξέων στον Aspergillus nidulans»
3. ∆. Μπουζαρέλου: Κύκλος Ερευνητικών σεµιναρίων µεταπτυχιακών υποτρόφων ΙΒ:
«Κλωνοποίηση και µοριακός χαρακτηρισµός ενός γονιδίου οµοίου των γονιδίων
εξπανσινών από τον Aspergillus nidulans»
∆ιπλωµατικές Εργασίες:
Ι. Βαγγελάτος: Παρουσίαση ∆ιπλωµατικής Εργασίας: «Αναζητώντας γονίδια-παράγοντες
ελέγχου της ενδοκυτταρικής στόχευσης του µεταφορέα προλίνης PrnB του Aspergillus
nidulans». Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής. ΕΚΠΑ.
Επιστηµονικές διακρίσεις και βραβεία
Στο 56ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας
(25-27 Νεοµβρίου) πήρε Έπαινο προφορικής παρουσίασης η εργασία µας µε τίτλο: Cloning
and functional characterization of a factor involved in the topogenesis of amino acid
transporters in Αspergillus nidulans. Ζ. Ερπαπάζογλου και Β. Σοφιανοπούλου
Υποτροφία από το Ίδρυµα Ωνάσης για συµµετοχή στο the 2004 Lectures in Biology devoted
to "Genomics, Bioinformatics and beyond" (Γιάννης Βαγγελάτος).
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
∆οµή της χρωµατίνης και Ρύθµιση της Γονιδιακής Έκφρασης: «Μετα- µεταγραφική ρύθµιση
στους Ευκαρυωτικούς Οργανισµούς (µεταφορά, editing). Μεταπτυχιακό µάθηµα, Ινστιτούτο
Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ, ∆ηµόκριτος (8 ώρες, 13 φοιτητές).
Μικροβιακή Βιοτεχνολογία: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών που χρηµατοδοτείται από
το ΕΠΕΑΕΚ2, Υπεύθυνος Αν. Καθ. Α. Καραγκούνη, Τοµέας Βοτανικής, Βιολογικό Τµήµα,
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ΕΚΠΑ. Πρότυπα Συστήµατα Μοριακής Μικροβιολογίας: «Το παράδειγµα της χρήσης
µυκήτων στην κλωνοποίηση και διερεύνηση του ρόλου γονιδίων παθογόνων
µικροοργανισµών, φυτών και του ανθρώπου» (3 ώρες, 12 φοιτητές).
∆ιδακτορική διατριβή «Μελέτες έκφρασης και ανάλυση σχέσεων δοµής-λειτουργίαςεξειδίκευσης µεταφορέων νουκλεοτιδικών βάσεων: ο ασκοµύκητας A. nidulans ως πρότυπο
σύστηµα» (Καθ. Μ. Τύπας, Καθ. Θ. Παταργιάς, ∆ρ. Β. Σοφιανοπούλου). Ολοκληρώθηκε:
19/5/04. Βαθµός: Άριστα.
∆ιπλωµατική Εργασία Ι. Βαγγελάτος: «Αναζητώντας γονίδια-παράγοντες ελέγχου της
ενδοκυτταρικής στόχευσης του µεταφορέα προλίνης PrnB του Aspergillus nidulans». Τµήµα
Βιολογίας, Τοµέας Βοτανικής. ΕΚΠΑ. Ολοκληρώθηκε, Βαθµός 10.
Αλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Γραµµατέας του Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Ι. Β. (2003-2004)
Μέλος της Εσωτερικής Τριµελούς Επιτροπής του Ι.Β. των µεταπτυχιακών φοιτητών: κκ Ε.
Αργυρού, Α. Τάρτα, Ν. Σδράλια, I. Καρακατσάνη, Z. Ερπαπάζογλου, ∆. Μπουζαρέλου, Μ.
Μπιλλίνη.
Μέλος της επιτροπής ∆ιοργάνωσης της 6ης Επιστηµονικής ∆ιηµερίδας του Ι.Β (2004)
Υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης του Ι.Β
Μέλος της επιτροπής εισαγωγής µεταπτυχιακών υποτρόφων του Ι.Β. για το µάθηµα της
Βιολογίας (2004)
Αναπληρωµατικός υπεύθυνος για τη τήρηση του «Κανονισµού Ασφαλείας Βιολογικών
Εργαστηρίων» του Ι.Β (2004)
Συντονίστρια του µεταπτυχιακού µαθήµατος «∆οµή της Χρωµατίνης και Ρύθµιση της
Γονιδιακής ‘Έκφρασης» του ΙΒ.
Μέλος της επιτροπής εκπαίδευσης του Ι.Β. (2004)
Μέλος της επιτροπής προετοιµασίας για την αξιολόγηση του Ι.Β. για το 2004
Παράγοντες απήχησης (για 2 δηµοσιεύσεις): 8.9
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2004 (χωρίς αυτοαναφορές):: 36
Β. Σοφιανοπούλου : 23
Ε. Σιδέρης : 13
Σύνολο Βιβλιογραφικών Αναφορών 2002- 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 80
Β. Σοφιανοπούλου: 54
Ε. Σιδέρης: 26
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Ερευνητικό Έργο:

Βιοφυσική και βιοτεχνολογία µεµβρανών

Προσωπικό
Κώστας Σταµατάκης, Ερευνητής Γ΄
Γεώργιος Παπαγεωργίου, Οµότιµος Ερευνητής
Μαρία Μπιλλίνη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
Μεµβρανικοί και κυτοσολικοί µηχανισµοί αντιµετώπισης ελλείµµατος νερού και υψηλής
αλατότητας από φωτοσυνθετικούς οργανισµούς. ∆ιαπερατότητα πλασµαλήµµατος σε νερό,
ιόντα και ουδέτερα µόρια. Κρίσιµος ρόλος σπαργής για προσαρµογή σε αλατότητα και για
κυτταροδιαίρεση. Θερµοτροπική συµπεριφορά κυανοβακτηρίων µε, ή χωρίς, πολυακόρεστα
µεµβρανικά οξέα. Σχέση ρευστότητας πλασµαλήµµατος και οσµωτική προσαρµογή του
κυττάρου.
Πρόοδος κατά το 2004
Τα κύτταρα του κυανοβακτηρίου του γλυκού νερού Synechococcus sp. PCC 7942 εισάγουν
παθητικά NaCl και εξάγουν ενεργητικά ιόντα Na+ µέσω πιθανών αντιµεταφορέων Να+/Η+. Τα
ευρήµατα του 2004 αφορούν το µοριακό χαρακτηρισµό γονιδίου που κωδικοποιεί για
αντιµεταφορέα Να+/Η+ στο κυανοβακτήριο του γλυκού νερού Synechococcus sp. PCC 7942
και το λειτουργικό χαρακτηρισµό του αντιµεταφορέα Να+/Η+ µε ετερόλογη έκφραση γονιδίου
σε στέλεχος της Ε. coli που φέρει ανενεργούς τους ενδογενείς αντιµεταφορείς Να+/Η+. Ο
λειτουργικός χαρακτηρισµός του αντιµεταφορέα Να+/Η+ (SycNaH1) έδειξε υψηλή χηµική
συγγένεια για το υπόστρωµά του (Km = 0.5 mM) και την ικανότητά του να µεταφέρει ιόντα
Li+ και K+.
Στα ευρήµατα του 2004 περιλαµβάνεται και η µελέτη της µεταφοράς νερού διαµέσου της
κυτοπλασµατικής µεµβράνης των φωτοσυνθετικών κυττάρων. Αναπτύχθηκε µία νέα µέθοδος
µέτρησης της ταχύτητας µεταφοράς νερού διαµέσου της κυτταρικής µεµβράνης του
κυανοβακτηρίου Synechococcus sp PCC7942 µε τη χρήση του φθορισµού της χλωροφύλλης α.
Είναι η πιο γρήγορη µέτρηση διακίνησης νερού µέσω κυττατικής µεµβράνης που έχει
δηµοσιευθεί. Με τη µέθοδο αυτή υπολογίστηκε η ενέργεια ενεργοποίησης (Εα) που απαιτείται
για τη µεταφορά του νερού (Εα = 4.9 kcal mol -1). Η Εα αυξάνει σε 11.9 kcal mol -1 παρουσία
αναστολέων των µεταφορέων νερού (υδατοπορίνες). Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε τα
κριτήρια για την ύπαρξη ειδικών µεταφορέων νερού στην πλασµατική µεµβράνη µε
χαρακτηριστικά τους την χαµηλή ενέργεια ενεργοποίησης και την ευαισθησία τους στη
παρουσία ιόντων Hg2+ .
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
Stamatakis, K., Ladas, N., and Papageorgiou, G.C. (accepted in 2004 - in press, 2005)
Facilitated water transport in cyanobacterium Synechococcus sp PCC 7942 studied by means
of phycobilisome-sensitized chlorophyll a fluorescence. Photosynthesis Res
Άρθρα σε Βιβλία και Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων
M. Billini, V. Sophianopoulou, K. Stamatakis (2004) Molecular and functional
characterization of a Na+/H+ antiporter of the cyanobacterium Synechococcus sp PCC 7942.
In: 13th International Congress of Photosynthesis, August 29-September 3, 2004, Montreal,
Canada. (In press)
Papageorgiou, G.C. (2004) Fluorescence of Photosynthetic Pigments in Vitro and in Vivo.In:
Chlorophyll Fluorescence: A Signature of Photosynthesis, Papageorgiou GC and Govindjee
(eds), Chapter 2, 20 pp. Springer
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Papageorgiou, G.C., and Stamatakis, K. (2004) Water and Solute Transport in Cyanobacteria as
Probed by Chlorophyll Fluorescence. In: Chlorophyll Fluorescence: A Signature of Photosynthesis,
Papageorgiou GC and Govindjee (eds), Chapter 26, 22 pp. Springer

Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
Κ. Stamatakis, N. Ladas, G. C. Papageorgiou (2004). A model fluorometric assay of facilitated
water transport in cyanobacteria. Photosynthesis and Post-genomic Εra, 25-28 August 2004,
Trois-Rivieres, Quebec, Canada.
Μπιλλίνη, Μ., Σοφιανοπούλου, Β., Σταµατάκης, Κ. (2004). Μελέτη αντιµεταφορέων Να+/Η+
στο κυανοβακτήριο Synechococcus sp. PCC 7942. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε. Ε. Β. Ε.,
Βόλος, 27-30 Μαίου, 2004.
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Chlorophyll Fluorescence: A Signature of Photosynthesis, Papageorgiou GC and Govindjee
(eds). Publisher: Springer (2004).
To βιβλίο αυτο είναι ο τόµος 19 της διακεκριµένης σειράς Advances in Photosynthesis and
Respiration (AIPR, series editor Govindjee). Αποτελείται από xxxii + 818 σελίδες, µε 6
έγχρωµες σελίδες, και περιέχει 31 κεφάλαια που συνεισέφεραν τα 58 αυθεντίες από 18 χώρες
(περιλαµβάνονται και 4 Ελληνες). Εινάι το πιο εκτεταµένο και πιο πλήρες βιβλίο που
αναφέρεται στις βασικές αρχές και στις εφαρµογές του φθορισµού της χλωροφύλλης a στην
βιολογία και διαχείριση των φυτικών οργανισµών. ∆ιατίθεται τόσο ώς “hardcover” όσο και ως
“e-book.” Για περισσοτερες πληροφορίες πηγαίνετε στη ηλεκτρονική σελίδα τού εκδοτικού
οίκου http://www.springeronline.com' και αναζητήσετε το ISBN-1-4020-3217-X.
Ως µέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Photosynthetica (Springer-Kluwer
Publishers) ο ΓΧ Παπαγεωργίου αξιολογεί κατά µέσον όρο 2 εργασίες καθε µήνα. Επισης,
σποραδικά αξιολογήθηκαν και εργασίες που υποβλήθηκαν σε άλλα περιοδικά ύστερα από
προσκλησεις επιµελητών έκδοσης.
M. Μπιλλίνη: Συµµετοχή στα Ερευνητικά σεµινάρια του Ι. Β. µε θέµα: Μελέτη
αντιµεταφορέων Να+/Η+ στο κυανοβακτήριο Synechococcus sp. PCC 7942.
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
Συµµετοχή στο Μεταπτυχιακό Μάθηµα του Ι.Β «∆οµή της Χρωµατίνης και ρύθµιση της
γονιδιακής έκφρασης», 8 ώρες, 13 φοιτητές (Κ. Σταµατάκης).
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Συµµετοχή στην εσωτερική (I. B.) τριµελή επιτροπή της µεταπτυχιακής φοιτήτριας ∆ήµητρας
Μπουζαρέλου
Συµµετοχή στην επιτροπή διοργάνωσης της διηµερίδας του 2004 του Ι. Β.
Υπεύθυνος σεµιναρίων µεταπτυχιακών φοιτητών Ι. Β.
Υπεύθυνος του Ι. Β. για το πρόγραµµα «Ανοιχτές Θύρες»
Παράγοντες απήχησης (για 1 δηµοσίευση): 2.239
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 4
Σύνολο βιβλιογραφικών αναφορών 2002-2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 16
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ :

«∆ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ»
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Ερευνητικό Έργο:

Θεωρητική βιολογία και υπολογιστική γονιδιωµατική

Προσωπικό
Γιάννης Αλµυράντης, Ερευνητής Β΄
Σπύρος Παπαγεωργίου, Οµότιµος Ερευνητής
Χριστόφορος Νικολάου, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
Στατιστικές και πιθανοκρατικές ιδιότητες του γονιδιώµατος – Μη-τυχαιότητα και
εµφάνιση τάξης σε διαφορετικές κλίµακες µήκους.
•
•
•
•

Τάξη και τυχαιότητα στο επίπεδο των ν-άδων βάσεων (ολιγονουκλεοτιδίων).
Συσχετίσεις µακράς και πεπερασµένης εµβέλειας.
Το DNA ως «βιολογικό κείµενο» - Νόµοι του Zipf.
Η εξέλιξη στο επίπεδο του γονιδιώµατος.

Ανάπτυξη προτύπων σε βιολογικά φαινόµενα – Αυτοοργάνωση συστηµάτων και εξέλιξη.
•
•
•

Πρώιµη εµβρυογένεση - Ασυµµετρία δεξιάς-αριστεράς - Ανάπτυξη του άκρου.
Συστήµατα «Αντιδράσεως-∆ιαχύσεως» - Αυτόµατα σπασίµατα συµµετρίας.
Η προβιωτική /πρωτοβιωτική εξέλιξη ως αυτοοργάνωση.

Πρόοδος κατά το 2004
A.- ∆είχθηκε ότι η κατανοµή συχνοτήτων ν-άδων βάσεων σε γονιδιωµατικές ακολουθίες είναι
ισχυρά συσχετισµένη µε την λειτουργικότητα των ακολουθιών (όταν η ανάγνωση γίνεται στο
ορθό πλαίσιο). Η µεθοδολογία που αναπτύσσεται έτσι, οδηγεί σε έναν αλγόριθµο ικανό να
εντοπίζει χαρακτηριστικά της χρήσης τριπλετών που σχετίζονται µε την κωδικοποίηση
πρωτεϊνών. Τα χαρακτηριστικά αυτά, παραµένουν ανεξάρτητα ιδιαιτεροτήτων του κάθε
γονιδιώµατος, λόγω της «αδροµέρειας» της απλής άθροισης κατάλληλα «ανηγµένων»
συχνοτήτων. Αυτές αποτελούν λόγους των συχνοτήτων τριπλετών διαιρούµενων µε
ποσότητες, οι οποίοι µεγιστοποιούνται όπου απαντά το «µοτίβο-RNY», ιδιαίτερα συχνό στις
κωδικοποιούσες περιοχές. Η επιτυγχανόµενη διάκριση κωδικοποιουσών και µη περιοχών είναι
ιδιαίτερα υψηλή.
B.- Συνδυάσαµε ένα κλασικό εργαλείο εντοπισµού κωδικοποιουσών περιοχών (το GeneMark)
µε δύο ποσότητες που έχουµε αναπτύξει σε πρόσφατες εργασίες µας, και οι οποίες έχει δειχθεί
ότι λαµβάνουν χαρακτηριστικές τιµές για το κωδικοποιούν DNA. Η τρι-κριτηριακή µέθοδος
που αναπτύχθηκε «κλασµατώνει» µια δεδοµένη συλλογή (υπολογιστικά προβλεφθέντων
χρησιµοποιώντας το GeneMark εξονίων) σε υπο-συλλογές µε πολύ διαφορετικές πιθανότητες
να κωδικοποιούν. Επίσης διαµορφώσαµε ένα υπολογιστικό εργαλείο το οποίο, βασισµένο σε
«συλλογή εκµάθησης» πειραµατικά εντοπισµένων εξονίων, µπορεί να εντοπίζει εξόνια σε
νέες, άγνωστης λειτουργικότητας αλληλουχίες, µε αποτελεσµατικότητα µεγαλύτερη από την
εφαρµογή του «απλού» GeneMark.
C.- Προτάθηκε ένα υπόδειγµα προτάθηκε που εξηγεί την συγγραµµικότητα των Hox γονιδίων
κατά µήκος του κύριου και των δευτερευόντων αξόνων των αναπτυσσόµενων σπονδυλωτών.
Σύµφωνα µε το υπόδειγµα και ως επακόλουθο µιας εξωκυτταρικής µορφογενετικής βαθµίδας,
φυσικές δυνάµεις δρουν πάνω στο σύµπλεγµα Hox και µετατοπίζουν σταδιακά τα γονίδια από
το εσωτερικό της χρωµατίνης προς την διαχρωµατινική περιοχή όπου αυτά εκτίθενται σε
µεταγραφικούς παράγοντες προς ενεργοποίηση. Η παραπάνω µηχανιστική προσέγγιση
περιγράφει µε επιτυχία τα υπάρχοντα δεδοµένα συγγραµµικότητας (χωροταξικής, χρονικής και
ποσοτικής) για τα αρχικά στάδια ενεργοποίησης των Hox γονοδίων. Επί πλέον, φαίνεται ότι οι
δυνάµεις δρούν πάνω στο 3’ άκρο του Hox συµπλέγµατος, είναι ελκτικές (Coulomb?) και
τραβούν τα γονίδια έξω από τη χρωµατινική περιοχή.
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Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
C.Nikolaou & Y.Almirantis. (2004). Measuring the Coding Potential of Genomic Sequences
through a Combination of Triplet Occurrence Patterns and RNY Preference. Journal of
Molecular evolution. 59, 309-316.
Y.Almirantis & C.Nikolaou(2004). Multi-criterial coding sequence prediction. Combination of
GeneMark with two novel, coding-character specific quantities.Computers in Biology and
Medicine. In Press, Available online.
S.Papageorgiou. (2004). A cluster translocation model may explain the collinearity of Hox
gene expressions. BioEssays 26, 189-195.
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
S. Papageorgiou. Tinkering or physical laws underlie Hox gene collinearity? British Society
for Developmental Biology Annual Meeting, 14-16 March 2004. University of Warwick.
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες – ∆ιακρίσεις:
Χ.Νικολάου: Βραβείο Γ.Ακογιούνογλου, 2003.
Σπύρος Παπαγεωργίου: Υπεύθυνος έκδοσης (editor) του υπό έκδοσιν βιβλίου 'ΗΟΧ Gene
Expression' του εκδοτικού οίκου LANDES BIOSCIENCE: ISBN: 1-58706-071-X
http://www.landesbioscience.com/iu/output.php?id=483
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες:
∆ιδασκαλία (10 ωρών) στα πλαίσια του µεταπτυχιακού µαθήµατος του Ινστιτούτου Βιολογίας
«∆οµική Βιολογία και Θεωρητικές Προσεγγίσεις» (I.Aλµυράντης)
∆ιδασκαλία (12 ωρών) του µαθήµατος «Εισαγωγή στην υπολογιστική γονιδιωµατική» στα
πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος Βιοπληροφορικής του Τµήµατος Βιολογίας,
ΕΚΠΑ. (I.Aλµυράντης)
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Υπεύθυνος Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου (I.Aλµυράντης)
Μέλος του Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου.
Παράγοντες απήχησης (για 3 δηµοσιεύσεις): 13,109
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 15
Βιβλιογραφικές Αναφορές 2002- 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 52
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Ερευνητικό Έργο:

∆οµή πρωτεϊνών µε κρυσταλλογραφία και θεωρητική
µοντελοποίηση

Προσωπικό
Μεταξία Βλάση, Ερευνήτρια Β΄
Μαρία Παλαιοµυλίτου, Μεταδιδακτορική Συνεργάτις
Αθανάσιος Τάρτας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Βασίλειος Γκούµας, ∆ιπλωµατικός Φοιτητής
∆ρακοπούλου Σταυρούλα, ∆ιπλωµατικη Φοιτήτρια
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
Τα τρέχοντα ερευνητικά µας ενδιαφέροντα εστιάζονται 1) στη δοµική µελέτη προτύπων
πρωτεϊνικής αλληλεπίδρασης (TPRs, BRCTs) που εµπλέκονται σε πληθώρα σηµαντικών
βιολογικών διεργασιών, 2) στον βασισµένο-στη-δοµή (ορθολογικό) σχεδιασµό αναστολέων
του ενζύµου GAPN παθογόνων βακτηρίων και 3) στην αποσαφήνιση του ρόλου
συγκεκριµένων αµινοξέων στη λειτουργία του πεπτιδίου ουµανίνη που παρουσιάζει
νευροπροστατευτική δράση έναντι της νόσου Alzheimer’s. Η προσέγγιση που ακολουθείται
περιλαµβάνει έναν συνδυασµό θεωρητικής µοντελοποίησης δοµής (3D-modelling) και
βιοφυσικών µεθόδων δοµικής ανάλυσης (Kρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ, Κυκλικός διχρωισµός
(CD).
Πρόοδος κατά το 2004
1) Στο πλαίσιο της δοµικής µελέτης προτύπων πρωτεϊνικής αλληλεπίδρασης:
TPRs: Ως σύστηµα-µοντέλο χρησιµοποιούµε την πρωτεΐνη Ssn6 του S. cerevisiae (βλ.
προηγούµενους ετήσιους απολογισµούς). Κατά το 2004 έγινε υπερέκφραση σε Ε.coli ενός
µεταλλάγµατος απαλοιφής της Ssn6 που περιέχει µία δοµικά σταθερή TPR περιοχή της, όπως
προέκυψε από προηγούµενες µελέτες µας (βλ. προηγούµενο ετήσιο απολογισµό). Το
µετάλλαγµα αυτό αποµονώθηκε βιοχηµικά και στη συνέχεια µελετήθηκε η δοµή και η
θερµοσταθερότητά του µε φασµατοσκοπία κυκλικού διχρωϊσµού (CD). Τα φάσµατα CD
συγκρίθηκαν µε τα αντίστοιχα προηγούµενων µεταλλαγµάτων απαλοιφής της Ssn6 τα οποία
περιέχουν διαφορετικό αριθµό TPRs (βλ. και προηγ. Απολογισµούς). Πειράµατα
κρυστάλλωσης του µεταλλάγµατος αυτού είναι σε εξέλιξη.
BRCT: Ως σύστηµα-µοντέλο χρησιµοποιήσαµε την καρβοξυτελική περιοχή της
ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης BRCA1, µεταλλάξεις της οποίας συνδέονται µε τον οικογενή
καρκίνο µαστού/ωοθηκών (βλ. προηγούµενους ετήσιους απολογισµούς). Έτσι, ολοκληρώθηκε
ο θεωρητικός υπολογισµός των θερµοδυναµικών παραµέτρων της BRCT περιοχής της
πρωτεϊνης µε βάση ένα µοντέλο δοµής της διµερούς µορφής του µορίου το οποίο είχαµε
κατασκευάσει. Σύγκριση των θεωρητικών παραµέτρων µε τις πειραµατικά προσδιορισµένες µε
µικροθερµιδοµετρία (DSC) (από την οµάδα του Γ. Νούνεση, ΙΡΡΠ) οδήγησε στον εντοπισµό
της περιοχής του µορίου που ευθύνεται για την θερµοσταθερότητά του. Η εργασία αυτή είναι
υπό εκτύπωση στο περιοδικό Biophysical Chemistry (βλ. ∆ηµοσιεύσεις).
2) Σχετικά µε τον βασισµένο-στη-δοµή (ορθολογικό) σχεδιασµό αναστολέων της µή
φωσφοεξαρτώµενης 3-φωσφορικής αφυδρογονάσης της γλυκεραλδεϋδης (GAPN), στο
παρελθόν είχαµε κατασκευάσει in-silico µοντέλα της τρισδιάστατης δοµής δύο GAPNs από
παθογόνα βακτήρια που εντοπίστηκαν από την οµάδα του καθ. Α. Soukri (Hassan II
University, Morocco) µε την οποία συνεργαζόµαστε (βλ. προηγ. Απολογ.). Κατά το 2004
κατασκευάσαµε µοντέλα δοµής των δύο GAPNs παρουσία του συµπαράγοντα και του
υποστρώµατός τους, πράγµα που µας επέτρεψε να εντοπίσουµε τις επιµέρους αλληλεπιδράσεις
της GAPN µε τα µόρια αυτά. Στη συνέχεια, µε βάση τη δοµή των επιµέρους
αλληλεπιδράσεων, προβλέψαµε ανάλογα των µορίων αυτών που θα µπορούσαν να
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λειτουργήσουν ως αναστολείς της GAPN. Ενεργειακοί υπολογισµοί και in silico
προσοµοιώσεις µοριακής δυναµικής όλων των GAPN συµπλόκων που προέκυψαν, βρίσκονται
σε εξέλιξη. Στην εργασία αυτή στηρίζεται το πρόγραµµα χρηµατοδότησης ΠΡΑΞΕ-Φάση Α’
(βλ. χρηµατοδοτήσεις).
3) Στο πλαίσιο ενδο-ινστιτουτικής συνεργασίας µε την Μ. Πελεκάνου (οµάδα ΝΜR) στο
πεδίο της νόσου Alzheimer, στο παρελθόν είχαµε κατασκευάσει θεωρητικό 3D-µοντέλο δοµής
του πεπτιδίου ουµανίνη το οποίο παρουσιάζει νευροπροστατευτική δράση έναντι της νόσου.
Το µοντέλο ήταν σε συµφωνία µε τα δεδοµένα NMR. Κατά το 2004, χρησιµοποιήσαµε το
µοντέλο αυτό προκειµένου να διασαφηνίσουµε το ρόλο συγκεκριµένων αµινοξέων του
πεπτιδίου, µεταλλάξεις των οποίων έχει βρεθεί βιβλιογραφικά ότι επηρεάζουν την
νευροπροστατευτική του δράση. Η εργασία ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε για δηµοσίευση
στο περιοδικό Biochem. Biophys. Res. Comm [Benaki, D., Zikos, C., Livaniou, E., Vlassi, M.,
Mikros, E., Pelecanou, M. Solution structure of humanin, a peptide against Alzheime’s
disease-related neurotoxicity. Submitted to BBRC].
Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις
Pyrpassopoulos, S, Ladopoulou, A., Vlassi, M., Papanikolau, Y., Vorgias, C.E., Yannoukaκos,
D. and Nounesis, G (2004). Thermal denaturation of the BRCT tandem repeat region of human
tumour suppressor gene product BRCA1. In press in Biophys. Chem. 114.
Benaki, D., Zikos, C., Evangelou, A., Livaniou, E., Vlassi, M., Mikros, E., Pelecanou, M.
Solution Structure of Humanin, a Peptide against Alzheimer's Disease-Related Neurotoxicity.
Biochemical and Biophysical Research Communications, in press.
Άρθρα σε Βιβλία και Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων
Kosmopoulou, A., Vlassi, M., Sakarellos-Daitsiotis, M. (2003) Detection of T-cell epitopes
and modelling of DQ2 and DQ7 molecules using computational methods. HSBMB Newsletter
50, 340-344.
Nikolopoulos, G., Ladopoulou, A., Pyrpasopoulos, S., Vlassi, M., Vorgias, C.E., Nounesis, G.,
Yannoukakos, D. (2003) Site-directed mutagenesis in BRCT tandem repeats of BRCA1
protein. HSBMB Newsletter 50, 449-453.
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
M. Palaiomylitou, A. Tartas, G. Kefala, N. Gounalaki, D. Tzamarias, M. Vlassi (2004) Circular
Dichroism studies on the SSN6/TUP1 complex: Indications for a conformational change. 29th
Congress of the Federation of European Biochemical Societies (FEBS Meeting), June 2004,
Warsaw, Poland.
A. Kosmopoulou, A. Staurakoudis, M. Vlassi, M. Sakarellos-Daitsiotis, Constantinos
Sakarellos (2004). Detection of T-cell epitopes and modeling of DQ2 and DQ7 molecules
using computational methods. 12th International Conference on Intelligent systems for
Molecular Biology & 3rd European Conference on Computational Biology, July 31-August 4,
2004, Glasgow, Scotland.
M. Palaiomylitou, A. Tartas, M. Vlassi “Structural studies on the tetratricopeptide-repeat
domain of the ssn6 protein” 56th Meeting of the Hellenic Society of Biochemistry & Molecular
Biology, Λάρισσα 2004.
M. Palaiomylitou, A. Tartas, M. Vlassi “Structural and thermal studies on a protein-protein
interaction module”. 2ο Συνέδριο Ελληνικής Κρυσταλλογραφικής Εταιρείας, 15-16
Οκτωβρίου, 2004, Αθήνα.
D. Benaki, C. Zikos, A. Evangelou, E. Livaniou, M. Vlassi, E. Mikros & M. Pelecanou “NMR,
CD and Molecular Modeling studies of humanin, a peptide against Alzheimer’s disease-related
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neurotoxicity”. 2ο Συνέδριο Ελληνικής Κρυσταλλογραφικής Εταιρείας, 15-16 Οκτωβρίου,
2004, Αθήνα.
A. Kosmopoulou, A. Stavrakoudis, M. Vlassi, M. Sakarellos-Daitsiotis, C. Sakarellos
“Detection of T-cell epitopes and modelling of DQ2 and DQ7 molecules using computational
methods”. 2ο Συνέδριο Ελληνικής Κρυσταλλογραφικής Εταιρείας, 15-16 Οκτωβρίου, 2004,
Αθήνα.
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Μέλος της ∆ιεθνούς Επιστηµονικής Επιτροπής (Scientific Committee) του SESAME
(Synchrotron-ligh for Experimental Science and Applications in the Middle East).
Ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Εταιρείας Κρυσταλλογραφίας που ιδρύθηκε το 2001.
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Μαθήµατος IB “∆οµική Βιολογία & θεωρητικές
προσεγγίσεις» µε θέµα «Εισαγωγή στις µεθόδους προσδιορισµού τρισδιάστατης δοµής:
Κρυσταλλογραφία». 'Ώρες διδασκαλίας = 10, Αριθµός διδαχθέντων = 10
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Μαθήµατος (ΕΠΕΑΕΚ) "Βιοπληροφορική" του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 'Ώρες διδασκαλίας = 15, Αριθµός
διδαχθέντων = 15.
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του ∆ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Μαθήµατος (ΕΠΕΑΕΚ)
"Κλινική Βιοχηµεία - Μοριακή ∆ιαγνωστική" του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου
Αθηνών. 'Ώρες διδασκαλίας = 3, Αριθµός διδαχθέντων = 15.
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Πρόεδρος του Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου Βιολογίας ΕΚΕΦΕ
«∆».
Επίβλεψη εκπόνησης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής του Α. Τάρτα
Μέλος της Τριµελούς Επιτροπής παρακολούθησης της εκπόνησης της ∆ιδακτορικής
∆ιατριβής του Χ. Νικολάου
Μέλος της Τριµελούς Επιτροπής παρακολούθησης της εκπόνησης της ∆ιδακτορικής
∆ιατριβής της Σ. Τζανοπούλου
Πρόεδρος της επιτροπής για την Υπολογιστική & ∆ικτυακή Υποστήριξη του ΙΒ.
Υπεύθυνη για την συλλογή των στοιχείων για την κατάρτιση του πενταετούς επιχειρησιακού
πλάνου ΙΒ
Εκπρόσωπος του ΙΒ στην επιτροπή ΕΚΕΦΕ «∆» που είναι υπεύθυνη για τη συντονισµένη
δικτυακή διασύνδεση εντός ΕΚΕΦΕ «∆».
Μέλος της επιτροπής ΕΚΕΦΕ που διενήργησε τον ανοικτό διαγωνισµό προµήθειας για
λογαριασµό του Κέντρου υγρού αζώτου, ηλίου κλπ.
Μέλος της πενταµελούς επιτροπής του ΕΚΕΦΕ "∆" η οποία είναι αρµόδια για την εξέταση της
γνώσης & χειρισµού της Ελληνικής γλώσσας όπως προβλέπεται από τις προκηρύξεις για τον
διορισµό ή πρόσληψη στο ∆ηµόσιο πολιτών της Ε.Ε.
Παράγοντες απήχησης (για 2 δηµοσιεύσεις ): 4,628
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 13
Σύνολο βιβλιογραφικών αναφορών 2002-2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 51
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Ερευνητικό Έργο:

∆οµικές µελέτες βιοµορίων και φαρµάκων µε Πυρηνικό
Μαγνητικό Συντονισµό (NMR)

Προσωπικό
Μαρία Πελεκάνου, Ερευνήτρια Β΄
∆ήµητρα Μπενάκη, Μεταδιδακτορική συνεργάτις
Αγγελική Παναγιωτοπούλου, Ειδική Τεχνική Επιστήµων
Μαρίνα Σαγνού, Ειδική Τεχνική Επιστήµων
Σταµατία Τζανοπούλου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
Μελέτη, κυρίως µε NMR, αλλά και άλλες φασµατοσκοπικές µεθόδους, της δοµής, της
διαµορφώσεως και των δυναµικών ιδιοτήτων ενώσεων µε φαρµακολογικό και βιολογικό
ενδιαφέρον καθώς και των αλληλεπιδράσεων των ενώσεων αυτών µε άλλα µόρια που
επηρεάζουν την δράση τους. Το ενδιαφέρον εστιάζεται σε:
i. Πρωτεϊνικά µόρια
ii. Σύµπλοκα τεχνητίου, ρηνίου και άλλων στοιχείων µεταπτώσεως τα οποία σχεδιάζονται ως
πιθανά ραδιοφάρµακα
Πρόοδος κατά το 2004
Στο πεδίο της νόσου Alzheimer, στο οποίο η οµάδα ασχολείται ενεργά από το 2001,
ολοκληρώθηκε η µελέτη της δοµής του πεπτιδίου ουµανίνη (Παρουσίαση σε Ελληνικά
Συνέδρια #2 και #3) το οποίο έχει νευροπροστατευτική δράση έναντι των εκφυλιστικών
διεργασιών της νόσου Alzheimer και έγινε δεκτό πρός δηµοσίευση (∆ηµοσίευση #2). Eίναι
επίσης στο στάδιο της συγγραφής η µελέτη µε NMR της αλληλεπιδράσεως του β-αµυλοειδούς
πεπτιδίου µε την χρωστική Congo red η οποία αναστέλλει την τοξικότητα του β-αµυλοειδούς
πεπτιδίου (Αβ) σε καλλιέργειες νευρικών κυττάρων in vitro. Στο ίδιο πεδίο, στα πλαίσια της
αναπτύξεως ραδιοδιαγνωστικού εκλεκτικού για την in vivo απεικόνιση των αµυλοειδών
πλακών της νόσου Alzheimer, ολοκληρώθηκε η σύνθεση και ο δοµικός χαρακτηρισµός σειράς
συµπλόκων του οξορηνίου(V) και οξοτεχνητίου(V) µε παράγωγα της χρωστικής θειοφλαβίνης
Τ η οποία διαθέτει εκλεκτικότητα για τις αµυλοειδείς πλάκες (Παρουσιάσεις σε ∆ιεθνή
Συνέδρια #1). Η εργασία αυτή απετέλεσε το περιεχόµενο του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Ειδίκευσης της Σ. Τζανοπούλου το οποίο παρουσίασε επιτυχώς στον Τοµέα της Ανόργανης
Χηµείας και Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών τον Ιούλιο 2004. Η δηµοσίευση της
εργασίας αυτής "Synthesis and characterization of novel oxorhenium(V) and
oxotechnetium(V) complexes of 2-pyridin-2΄-yl-benzothiazole towards the development of
Alzheimer's disease radiodiagnostics" είναι σε προετοιµασία.
Στην δραστηριότητα των συµπλόκων του τεχνητίου και του ρηνίου ως πιθανών
ραδιοφαρµάκων για την διάγνωση αλλά και θεραπεία ασθενειών, ολοκληρώθηκε και
δηµοσιεύθηκε (∆ηµοσίευση #1) η ταυτοποίηση µε NMR του συµπλόκου του οξορηνίου(V) µε
το δεκαπεπτίδιο RGDSCRGDSY το οποίο έχει επιδείξει ενδιαφέρουσες ιδιότητες για την
απεικόνιση µεταστατικού µελανώµατος. Επίσης υπεβλήθη προς δηµοσίευση στο Inorganic
Chemistry η εργασία της παρασκευής συµπλόκων του ρηνίου(Ι) και τεχνητίου(Ι) µε Sπαράγωγα της κυστεΐνης. Τα παράγωγα αυτά προσφέρονται για την ευχερή σύνδεση
βιοδραστικών µορίων µε εξειδικευµένη δράση τα οποία θα κατευθύνουν το ραδιενεργό
σύµπλοκο σε συγκεκριµένους ιστούς-στόχους. Σε εξέλιξη είναι η δοµική µελέτη συµπλόκων
του παραγώγων νευροπεπτιδίου µποµπεσίνη µε NMR για την απεικόνιση όγκων του
ενδοκρινικού συστήµατος και του µικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύµονος και του µαστού
(Παρουσιάσεις σε ∆ιεθνή Συνέδρια #2, Παρουσιάσεις σε Ελληνικά Συνέδρια #1).
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Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
Kostopoulos, B. Benaki, D., Pelecanou, M., Mikros, E. Stassinopoulou, C. I., Varvarigou, A.
D., Archimandritis, S. C. (2004) Structural study by NMR of an oxorhenium-RGDdecapeptide
complex for application in radiotherapy. Inorg. Chem. 43, 5598-5602
Benaki, D., Zikos, C., Evangelou, A., Livaniou, E., Vlassi, M., Mikros, E., Pelecanou, M.
(2005) Solution structure of humanin, a peptide against Alzheimer's disease-related
neurotoxicity" Biochemical and Biophysical Research Communications, in press
Constantinou, M. A., Papakonstantinou, E., Benaki, D., Spraul, M., Shulpis, K., Koupparis, M.
A., Mikros, E. (2004) Application of NMR combined with principal component analysis in
detecting inborn errors of metabolism using blood spots: a metabonomic approach. Analytica
Chimica Acta 511, 303-312.
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
S. Tzanopoulou, G. Patsis, I. C. Pirmettis, M. Papadopoulos, M. Pelecanou (2004). Synthesis
and characterization of oxorhenium(V) complexes of 2-pyridin-2'-yl-benzothiazole towards the
development of Alzheimer's disease radiodiagnostics. 12th European Symposium on
Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals, September 9-12, Sopot, Poland.
D. Benaki, Ch. Zikos, H. Gourni, M. Pelecanou (2004). Characterization of an oxorhenium
bombesin-derivative complex with NMR spectroscopy. 12th European Symposium on
Radiopharmacy and Radiopharmaceuticals, September 9-12, Sopot, Poland.
D. Benaki, P. Bouziotis, Ch. Zikos, L. Leondiadis, S. C. Archimandritis, A. D. Varvarigou, M.
Pelecanou (2004). Structural characterization by NMR of an oxorheneium-bombesin complex
for radiopharmaceutical applications.4rth Hellenic Forum on Bioactive Peptides, April 22-24,
2004, Patras
D. Benaki, K. Stathopoulou, A. Evangelou, Ch. Zikos, N. Ferderigos, E. Livaniou, M. Vlassi,
M. Pelecanou, E. Mikros (2004) NMR, CD and molecular modelling studies of humanin, a
peptide against Alzheimer's disease-related neurotoxicity. 4rth Hellenic Forum on Bioactive
Peptides, April 22-24, 2004, Patras
Dimitra Benaki, Christos Zikos, Alexandra Evangelou, Evangelia Livaniou, Metaxia Vlassi,
Emmanuel Mikros, Maria Pelecanou (2004) NMR, CD and Molecular Modeling Studies of
Humanin, a Peptide against Alzheimer' s Disease-related Neurotoxicity. 2o Συνέδριο Ελληνικής
Κρυσταλλογραφικής Εταιρείας, 15-16 Οκτωβρίου 2004, Αθήνα
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Κριτής 2 άρθρων για το περιοδικό Inorganic Chemistry της American Chemical Society
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
∆ιδασκαλία του τµήµατος "Εισαγωγή στην Φασµατοµετρία NMR" του µεταπτυχιακού
µαθήµατος "∆οµική Βιολογία και Θεωρητικές Προσεγγίσεις" Μάϊος 2004, 10 ώρες, 10
διδαχθένετς.
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Μέλος του Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου του Ι.Β. (Μ. Πελεκάνου)
Μέλος της Επιτροπής Εκπαιδεύσεως του Ι.Β (Μ. Πελεκάνου)
Μέλος της εσωτερικής τριµελούς επιτροπής παρακολούθησης της διδακτορικής διατριβής του
υποτρόφου Αθ. Τάρτα. (Μ. Πελεκάνου)
Υπεύθυνη για την λειτουργία και συντήρηση του οργάνου κυκλικού διχρωισµού (CD) του
Ινστιτούτου. (Μ. Πελεκάνου)
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Επιστηµονική συνυπεύθυνη του Εργαστηρίου Φασµατοµετρίας Πυρηνικού Μαγνητικού
Συντονισµού του ΕΚΕΦΕ "∆ηµόκριτος" (Εσωτερικό έργο 949, Αρ. Πρωτ. ∆.Σ.305/Θέµα 18).
(Μ. Πελεκάνου
Υπεύθυνη ασφαλείας του ΙΒ. (Μ. Πελεκάνου)
Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Συνεργαζοµένων Ερευνητών "∆ηµοκρίτου" (ΣΥ.Σ.Ε.∆.).
(∆ήµητρα Μπενάκη)
Υπεύθυνη της Τράπεζας Αίµατος του "∆ηµοκρίτου". (∆ήµητρα Μπενάκη)
Παράγοντες απήχησης (για 3 δηµοσιεύσεις ): 8
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 12
Σύνολο βιβλιογραφικών αναφορών 2002-2004 (χωρίς αυτοαναφορές): 47
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ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ


ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
ΣΑΡΩΣΗΣ LASER

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ
Προσωπικό
Ελένη Βαβουράκη, Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων, Ph.D
Στυλιανός Κάκκος, Τεχνικός
Περιγραφή
Πάγιες δραστηριότητες της Τράπεζας Ιστών παραµένουν η συνεχής αναζήτηση ιστών, η
προσπάθεια βελτίωσης της ήδη υφισταµένης διαδικασίας παραγωγής, η εισαγωγή νέων
τεχνικών, η επεξεργασία άλλων, νέων ιστών, εκτός από τους µέχρι τώρα επεξεργαζόµενους, η
αύξηση των ελέγχων ποιότητας, η συνεχής κατά το δυνατόν ενηµέρωση για νέες
προδιαγραφές και νοµοθεσίες σε Ελληνικό και ∆ιεθνές επίπεδο καθώς και οι προσπάθειες
συµµόρφωσης προς αυτές.
∆ιάθεση µοσχευµάτων κατά το 2004
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει αναλυτικά την διακίνηση των µοσχευµάτων κατά διάρκεια
του έτους 2004 (οι αριθµοί αφορούν συσκευασίες διαφόρων µεγεθών ή σχηµάτων, συνολικά,
ανά είδος):
ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

∆ΙΑΘΕΣΗ

Οστικά σπογγώδη

622

Οστικά φλοιώδη

2

Οστικά µικτά

1

Σκληρή µήνιγγα

144

Κρανιακές κάψες
(επεξεργάστηκαν )

17

Συνεργασίες

28

Τα παραπάνω µοσχεύµατα χρησιµοποιήθηκαν σε ∆ηµόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά
Ιδρύµατα, Οδοντιατρικά και Γναθοχειρουργικά Κέντρα.
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Μέλος-εισηγήτρια Επιτροπής που συστάθηκε από την ∆/νση του Ι.Β προκειµένου να
συνταχθεί έκθεση αξιολόγησης της ΤΙΜ και να υποβληθούν προτάσεις για την αναβάθµιση
και αξιοποίησή της.

ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ
Προσωπικό
∆ηµήτρης Κλέτσας, Ερευνητής Β΄ (Επιστηµονικός Υπεύθυνος)
Ιωάννης Ζαφειρόπουλος, Τεχνικός
Γεώργιος ∆ουλγερίδης, Τεχνικός
Περιγραφή
Το Εκτροφείο διατηρεί και αναπαραγάγει τα κάτωθι είδη πειραµατόζωων:
Α) ΕΠΙΜΥΕΣ WISTARS ALBINO
B) ΜΥΕΣ SWISS ALBINO
Γ) ΚΟΥΝΕΛΙΑ NEW ZEALAND
Ο αριθµός των ζώων και οι ράτσες τους προσαρµόζονται σύµφωνα µε τις ανάγκες των
ερευνητικών προγραµµάτων κυρίως των Ινστιτούτων Βιολογίας και Ραδιοϊσοτόπων &
Ραδιοφαρµακευτικών Προϊόντων.
Η παραγωγή πειραµατόζωων γίνεται κατόπιν εξαµήνου προγραµµατισµού για τους εντός του
κέντρου χρήστες.
Στους εξωτερικούς χρήστες (Φαρµακοβιοµηχανίες, Νοσοκοµεία, Ερευνητικά Εργαστήρια
κ.λ.π) η παραγωγή γίνεται έπειτα από παραγγελία και η πώληση βάση τιµοκαταλόγου.
Κατά το έτος 2004, το Εκτροφείο διέθεσε τα παρακάτω πειραµατόζωα:
Χρήστες

Επίµυες

Μύες

Κουνέλια

Ινστιτούτο Βιολογίας

34

13

9

Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοφαρµακευτικών Προϊόντων

80

380

2

Πανεπιστήµιο Αθηνών

347

26

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
Φαρµακοβιοµηχανία ΕΛΠΕΝ

40
220

ΙΙΒΕΑΑ

125

Ιδιώτες ιατροί (2)

53

Σύνολο ∆ιακίνησης Πειραµατοζώων

734

584

11

Εκτός της διάθεσης των ανωτέρω πειραµατόζωων τα οποία αναπαράχθηκαν , ετοιµάσθηκαν σε
κατάλληλες ηλικίες, βάρος κ.λ.π σύµφωνα µε τα αιτήµατα των χρηστών στο Εκτροφείο
βρίσκονται πάντα stock ζώα για να καλύψουν τις ανάγκες αναπαραγωγής, ανανέωσης και
προγραµµατισµού των αποικιών αλλά και τυχόν έκτακτες ανάγκες ζήτησης.
Το προσωπικό του εκτροφείου βοήθησε στον χειρισµό των ζώων, έκανε ανοσοποιήσεις και
αιµοληψίες έδειξε µεθόδους και τεχνικές επί των ζώων και γενικά παρείχε οποιαδήποτε
βοήθεια και πληροφορία του ζητήθηκε είτε εντός του Κέντρου είτε σε συνεργασία µε άλλα
ιδρύµατα και φορείς.
Σε εξέλιξη επίσης βρίσκεται η συνεργασία µας µε οµάδα εξωτερικών ιατρών µε επικεφαλή τον
καθηγητή κο Τσίγγανο για την πραγµατοποίηση ερευνητικού πρωτοκόλλου & µε τον ιατρό
Σταυρόπουλο .Α από το ΙΙΒΕΑΑ

ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ LASER
Προσωπικό
Μαρίνα Σαγνού, Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Περιγραφή
Οι τρέχουσες δραστηριότητες της µονάδας περιλαµβάνουν:
Α) Τη µελέτη κυτταρικών, µοριακών και βιοχηµικών ιδιοτήτων των κυττάρων και ιστών µε
την τεχνική της συνεστιακής µικροσκοπίας.
Β) Την εφαρµογή της συνεστιακής µικροσκοπίας προς αποτύπωση της επιφάνειας και τη
διαπερατότητα νέων υλικών.
Γ) Εξέταση µονιµοποιηµένων και ζώντων κυττάρων µε τεχνικές ανοσοφθορισµού, αντίθεσης
φάσης, Nomarsky, κλπ.
Πρόοδος για το 2004
Κατά τη διάρκεια του 2004, εµφανίστηκε αυξηµένη ανάγκη για τη µελέτη µοριακών,
κυτταρικών και βιοχηµικών φαινοµένων µέσω συνεστιακής µικροσκοπίας τόσο από το ΙΒ του
ΕΚΕΦΕ «∆» (παρεχόµενη υπηρεσία), όσο από εξωτερικούς φορείς όπως το Πανεπιστήµιο
Αθηνών, το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο, το Πολυτεχνείο καθώς και Νοσοκοµειακές µονάδες.
Επιπλέον, η µελέτη επιφάνειας και διαπερατότητας νέων υλικών µε συνεστιακή µικροσκοπία,
είναι µια κατεύθυνση που άρχισε να διερευνάται µόλις µέσα στο 2004, αφορά τόσο ερευνητές
του ΕΚΕΦΕ «∆» (παρεχόµενη υπηρεσία), όσο και εξωτερικούς φορείς, όπως Βιοµηχανίες
τεχνολογίας νέων υλικών.
Άλλες επιστηµονικές δραστηρίοτητες
Συνεργασία µε την Εταιρεία ZeinCRO Ελλάς, στο τµήµα του Medical Writing, µε αντικείµενο
την µετάφραση επιστηµονικών εργασιών, καθώς και την µετάφραση και τροποποίηση
πρωτοκόλλων κλινικών µελετών. Παροχή επιστηµονικών συµβουλών σε θέµατα έρευνας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ
Προσωπικό
Μεταξία Βλάση, Ερευνήτρια Β΄ (Επιστηµονικός Υπεύθυνος)
Μάνια Πελεκάνου, Ερευνήτρια Β΄
Αγγελική Παναγιωτοπούλου, Ειδικός Τεχνικός Επιστήµονας
Περιγραφή
Το εργαστήριο παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών δηµιουργήθηκε το 2003 και περιλαµβάνει
δύο προϋπάρχοντα εργαστήρια: 1) το Κέντρο Κρυσταλλογραφίας Μακροµορίων (ΚΚΜ) και
2) το Εργαστήριο Φασµατοσκοπίας Μαγνητικού Συντονισµού (NMR).
-

-

To KKM περιλαµβάνει α) πλήρες σύστηµα συλλογής κρυσταλλογραφικών δεδοµένων
µακροµορίων και β) φασµατοπολωσίµετρο κυκλικού διχρωισµού. Το εργαστήριο
λειτουργεί στο ΕΚΕΦΕ "∆" από το 1998 και χρηµατοδοτήθηκε από το πρόγραµµα
ΕΠΕΤΙΙ της ΓΓΕΤ. Το ΚΚΜ λειτουργεί στα πλαίσια
ενός δικτύου
Ερευνητικών/Ακαδηµαϊκών Φορέων που περιλαµβάνει τρία Ινστιτούτα του ΕΚΕΦΕ "∆":
1) Ινστιτούτο Βιολογίας, 2) Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας και 3) Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων
& Ραδιδιαγνωστικών Προϊόντων (ΙΡΡΠ), καθώς και τους παρακάτω εκτός ΕΚΕΦΕ "∆"
φορείς: Πανεπιστήµιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εθνικό Ιδρυµα
Ερευνών, Ινστιτούτο Pasteur, Πανεπιστήµιο Πατρών και Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
Το Εργαστήριο NMR περιλαµβάνει 1) φασµατόµετρο NMR 250 ΜΗz και 2)
Φασµατόµετρο ΝΜR 500 ΜΗz AVANCE DRX. Το δεύτερο όργανο αποκτήθηκε στα
πλαίσια του έργου "Αναβάθµιση της οργανολογίας του ΕΚΕΦΕ "∆" της ΓΓΕΤ και ανήκει
από κοινού στα Ινστιτούτα Βιολογίας, ΡΡΠ και Φυσικοχηµείας.

Πρόοδος κατά το 2004
Tα εργαστήρια Κρυσταλλογραφίας Μακροµορίων και ΝΜR υποστηρίζουν τα ερευνητικά
προγράµµατα κυρίως των Ινστιτούτων Φυσικοχηµείας, Βιολογίας και ΡΡΠ αλλά και άλλων
Ινστιτούτων του "∆ηµοκρίτου" συµµετέχοντας έτσι καθοριστικά στο ερευνητικό και
αναπτυξιακό έργο του Κέντρου. Επίσης παρέχουν υπηρεσίες σε εξωτερικούς χρήστες, κυρίως
Ερευνητικούς/Ακαδηµαϊκούς φορείς.

«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»

EΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Το Ινστιτούτο Βιολογίας συνεχίζει το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο µε
επιτυχία διεξάγει κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια. Το Πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει:
α) την µετεκπαίδευση νέων επιστηµόνων στο µεταδιδακτορικό επίπεδο,
β) την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και διπλωµατικών εργασιών,
γ) µαθήµατα σε µεταπτυχιακό επίπεδο
Κατά το έτος 2004 ο αριθµός των επιστηµόνων που εκπαιδεύονται σε µεταδιδακτορικό
επίπεδο στο ΙΒ ανήλθε σε 14 και ο αριθµός των µεταπτυχιακών σπουδαστών που εκπονούν
την διδακτορική τους διατριβή υπό την καθοδήγηση επιστηµόνων του ΙΒ σε θέµατα που έχουν
οριστεί από τους αντίστοιχους επιστήµονες ανήλθε σε 26.
Μέσα στο 2004, 3 από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές του Ινστιτούτου περάτωσαν την
διδακτορική τους διατριβή και πήραν τον τίτλο του διδάκτορα.
Εξάλλου 35 σπουδαστές από ΑΕΙ εκπονούν την διπλωµατική τους εργασία στο Ι.Β. Από
αυτούς 8 φοιτητές προέρχονται από πανεπιστήµια της αλλοδαπής και έκαναν την
προβλεπόµενη από τα αντίστοιχα πανεπιστήµια πρακτική άσκηση σε εργαστήρια του ΙΒ, υπό
την καθοδήγηση των υπευθύνων των εργαστηρίων. Επίσης, το 2004 δόθηκε η δυνατότητα σε
φοιτητές να εργαστούν σε εργαστήρια του ΙΒ τους καλοκαιρινούς µήνες. Το πρόγραµµα αυτό
παρακολούθησαν 3 φοιτητές από Ελληνικά ΑΕΙ και 5 από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
Στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος κατά το 2004 το ΙΒ οργάνωσε δύο µαθήµατα,
το οποίο παρακολούθησαν οι µεταπτυχιακοί σπουδαστές του ΙΒ και άλλων Ινστιτούτων του
ΕΚΕΦΕ "∆". Τα µάθηµα αυτό είναι:
•

∆οµή της Χρωµατίνης και Ρύθµιση της Γονιδιακής Έκφρασης [διδάξαντες: L.
Swevers, Β. Σοφιανοπούλου, Α. Προµπονά, Κ. Σταµατάκης µε συντονίστρια την Β.
Σοφιανοπούλου]

•

∆οµική Βιολογία & Θεωρητικές Προσεγγίσεις [διδάξαντες: Μ. Βλάση, Ι.
Αλµυράντης, Μ. Πελεκάνου µε συντονίστρια την Μ. Βλάση]

Εξάλλου, επιστήµονες του ΙΒ έκαναν σειρά µαθηµάτων και διαλέξεων στα πλαίσια
µεταπτυχιακών προγραµµάτων των ΑΕΙ :
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του µαθήµατος Βιοχηµείας (∆ρ. Η. Γεωργούση, Τµήµα Βιολογίας,
Παν/µιο Αθηνών)
Κυτταροκαλλιέργειες –Ιστοκαλλιέργειες (∆ρ. ∆. Κλέτσας, Τµ. Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών)
Μάθηµα Βιολογίας (∆ρ. Σ. Πιπεράκης, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Παν.
Θεσσαλίας)
Κυτταρικός Κύκλος: Σηµεία Ελέγχου και Συνέπειες για την Φυσιολογική Λειτουργία του
Κυττάρου (∆ρ. Κ. Σέκερη και ∆ρ. Θ. Σουρλίγκα, Τµ. Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών)
Επαγωγή µηνυµάτων από εξωκυττάρια ουσία: ρόλος των υποδοχέων αυξητικών παραγόντων,
πρωτεογλυκανών και ιντεγκρινών (∆ρ. Ε. Τσιλιµπάρη, Τµ. Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών)
Παγκρεατίτιδες, Παθοβιοχηµεία και Επιπλοκές της Μεταβολική Νόσου του ∆ιαβήτη (∆ρ. Ε.
Τσιλιµπάρη, Τµ. Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών)
Μοριακή βιολογία εντόµων και καταπολέµηση (Καθ. Κ. Ιατρού, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο
Αθηνών)

Το παράδειγµα της χρήσης µυκήτων στην κλωνοποίηση και διερεύνηση του ρόλου γονιδίων
παθογόνων µικροοργανισµών, φυτών και του ανθρώπου (∆ρ. Β. Σοφιανοπούλου, Τµ.
Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών)
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος Βιοπληροφορικής του µαθήµατος
«Εισαγωγή στην υπολογιστική γονιδιωµατική» (∆ρ. Ι. Αλµυράντης, Τµ. Βιολογίας,
Παν/µιο Αθηνών)
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του µαθήµατος Βιοπληροφορικής (∆ρ. Μ. Βλάση, Τµ. Βιολογίας,
Παν/µιο Αθηνών)
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του µαθήµατος Κλινικής Βιοχηµείας – Μοριακής ∆ιαγνωστικής, (∆ρ.
Μ. Βλάση, Τµ. Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών)
Στα πλαίσια του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών πραγµατοποιούνται επίσης σε
τακτική βάση βιβλιογραφικά σεµινάρια και παρουσιάσεις ερευνητικής προόδου. Οι
παρουσιάσεις αυτές γίνονται από όλους τους µεταπτυχιακούς σπουδαστές του Ινστιτούτου και
συµπληρώνονται από επιστηµονικά σεµινάρια που παρουσιάζονται από άλλους ερευνητές του
Ινστιτούτου και από επισκέπτες άλλων Ελληνικών και ξένων εκπαιδευτικών και ερευνητικών
ιδρυµάτων. Τα σεµινάρια του 2004 παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόµενες σελίδες.
Τέλος, στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Ι.Β. θα πρέπει επίσης να συµπεριληφθούν και
αυτές που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Τράπεζας Ιστικών
Μοσχευµάτων (Ε. Βαβουράκη), η οποία σε εβδοµαδιαία βάση πραγµατοποιεί ξεναγήσεις και
ενηµερώσεις µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, φοιτητών της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης και φοιτητών στρατιωτικών σχολών.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ/ΑΠΟΝΟΜΗ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ 2004
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΤΟ
Ι.Β.

ΠΑΝ/ΜΙΟ

Ελευθερία
Αργυρού

Μελέτες έκφρασης και ανάλυση Βασιλική
σχέσεων δοµής - λειτουργίας - Σοφιανοπούλου
εξειδίκευσης
µεταφορέων
νουκλεοτιδικών
βάσεων:
ο
ασκοµύκητας A. nidulans ως πρότυπο
σύστηµα

Τµήµα
Βιολογίας
Παν/µιου
Αθηνών

Αθανάσιος
Καλδής

Μελέτη της επίδρασης ενδογενών και Αναστασία
εξωγενών παραγόντων στην έκφραση Προµπονά
των Lhcb γονιδίων που κωδικοποιούν
για τις LHCII πρωτεΐνες των
φωτοσυλλεκτικών
αντενών
στα
ανώτερα φυτά

Τµήµα
Βιολογίας
Παν/µιου
Αθηνών

Αικατερίνη
Κυπραίου

Ο ρόλος των ιστονών στην in vitro Καλλιόπη Σέκερη
γήρανση και απόπτωση λεµφοκυττάρων

Τµήµα
Βιολογίας
Παν/µιου
Αθηνών

ΗΜΕΡ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2004
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΜΙΛΗΤΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ

8/1/04

Λ. Λεοντιάδης
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

8/1/04

Μ. Κόντη
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

15/1/04

Α. Ταλαµάγκας
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

15/1/04

Θ. Γεωργοµανώλης
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

22/1/04

Ε. Μαυρογονάτου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

29/1/04

Μ. Ξυδούς
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

29/1/04

Β. Νίκας
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

5/2/04

∆. Μπουζαρέλου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

5/2/04

Ν. Σδράλια
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

12/3/04
15/3/04

Καθηγ. Ι. Νίκολης
Πανεπιστήµιο Πατρών
∆ρ. Κ. Χαραλαµπίδης
Πανεπιστήµιο Αθηνών

22/3/04

Καθηγ. Ν. Μάντζαρης
Rice University

16/4/04

Prof. Z. Vogel
Weitzmann Institute of Science

19/4/04

Καθηγ. Γ. Μανέτας
Πανεπιστήµιο Πατρών

31/4/04

Ι. Τσαγκαράκη
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

Η Gβ5 υποµονάδα των G πρωτεϊνών, η οποία
αλληλεπιδρά µε την υποοικογένεια R7 των RGS
πρωτεϊνών, εµπλέκεται στη ρύθµιση της δράσης
µ-οπιοειδών αγωνιστών
Η στοχευµένη αποικοδόµηση της πρωτεΐνης
TOC1 µέσω της πρωτεϊνης ZTL τροποποιεί την
κιρκαδική λειτουργία στο Arabidopsis thaliana
Ο αιµοπεταλικός αυξητικός παράγοντας (PDGF)
επάγει την αποικοδόµηση της πρόδοροµης
αµυλοϊδικής πρωτεϊνης (APP) από β και γ
σεκρετάσες µέσω των µορίων σηµατοδότησης Src
- Rac
Η πρωτεϊνη εστιακών επαφών vinexin α ρυθµίζει
την φωσφφορυλίωση και την ενεργότητα του
υποδοχέα α των οιστρογόνων (Erα)
Το ασβέστιο επάγει την επιβίωση και τον
πολλαπλασιασµό των κυττάρων µέσω της
ενεργοποίησης του µονοπατιού των ΜΑΡ
κινασών σε µια ανθρώπινη ορµονο – εξαρτώµενη
λευχαιµική κυτταρική σειρά, την TF-1
Hypertension and prolonged vasoconstrictor
signaling in RGS2 – deficient mice
Progesterone crosstalks with insulin-like growth
factor signaling in breast cancer cells via
induction of insulin receptor substrate -2
Οι ριβοδιακόπτες ελέγχουν βασικά βιοχηµικά
µονοπάτια στο βακτήριο Bacillus subtilis και σε
άλλα βακτήρια
Μεταγραφική καταστολή του GATA-2,
εξαρτώµενη από τον GATA-1, µε παρεµπόδιση
της θετικής αυτορύθµισής του και µε εκτεταµµένη
αναδιαµόρφωση της χρωµατίνης
∆οµή και δυναµική πολυπλόκων συστηµάτων
Η µοριακή βάση των αβανασινών ως
αντιµικροβιακοί παράγοντες φυτοπροστασίας
BioSystems Engineering: Designing single-cell
genetic architecture for controlling cell population
phenotypes
Regulation of Adenylyl Cyclase by Acute and
Chronic Exposure to Opiates and Cannabinoids
Περί του ρόλου των ανθοκυανινών στα φύλλα:
Γιατί µερικά φύλλα συνθέτουν παροδικά
ανθοκυανίνες και γιατί αυτές είναι πάντα
κόκκινες
Μελέτη των αποπτωτικών και αντιαποπτωτικών
µηχανισµών σε οστεοβλάστες παρουσία
κυττοκινών και αυξητικών παραγόντων

28/4/04

Π. Βενιεράτος
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

28/4/04

Μ. Μπιλλίνη
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

5/5/04

∆. Μπουζαρέλου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

12/5/04
19/5/04
26/5/04

Μ. Κόντη
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
X. Νικολάου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
Θ. Γεωργοµανώλης
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

26/5/04

Β. Νίκας
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

2/6/04

Α. Ταλαµάγκας
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

9/6/04

Ζ. Ερπαπάζογλου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

15/6/04

∆ρ. Α. Χρόνη
Boston University

16/6/04

Γ. Καρακατσάνης
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

16/6/03

Ε. Μαυρογονάτου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

18/6/04

∆ρ. Ε. Στρατίκος
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

23/6/04

Λ. Λεοντιάδης
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

23/6/04

Τ. Τζανοπούλου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

28/6/04

∆ρ. Α. Τσαντίλη
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

7/7/04

Κ. Σδράλια
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

Μελέτη της επίδρασης υψηλής συγκέντρωσης
γλυκόζης στο σηµατοδοτικό µονοπάτι της
ινσουλίνης σε καλλιέργειες β-παγκρεατικών
κυττάρων ποντικού
Μελέτη αντιµεταφορέων ιόντων Να+/Η+ το
κυανοβακτήριο Synechococcus sp. PCC 7942
Κλωνοποίηση και µοριακός χαρακτηρισµός ενός
γονιδίου οµοίου των γονιδίων εξπανσινών από
τον Aspergillus nidulans
Μοριακοί µηχανισµοί λειτουργίας του βιολογικού
ρολογιού στο Phaseolus vulgaris
Μελετη της χρήσης ολιγο-νουκλεοτιδικών
«λέξεων» σε γονιαδιακές αλληλουχίες
Χαρακτηρισµός του BmSH3 του µεταξοσκώληκα
Bombyx mori
Απενεργοποίηση µοριακών στόχων µονοπατιών
της κυτταρικής σηµατοδότησης και ρύθµιση της
αποπτωτικής διαδικασίας : προς µια στοχευµένη
προσέγγιση του επιθηλιακού καρκινώµατος των
ωοθηκών
Πιθανή δράση της MMP-9 ως σεκρετάση σε in
vitro συνθήκες Alzheimer
Μελέτη µηχανισµών τοπογένεσης
διαµεµβρανικών µεταφορέων στον Aspergillus
nidulans
Ο ρόλος της απολιποπρωτεϊνης Α-Ι στη βιογένεση
και τη βιολογική δράση της HDL
Μελέτης της απόκρισης ανθρώπινων ινοβλαστών
εµβρύων και ενηλίκων στο αµνιακό υγρό και στον
TGF-β
Απόκριση στο στρες και γήρανση των κυττάρων
του µεσοσπονδύλιου δίσκου
Κινητικές παγίδες στις πρωτεϊνικές
αλληλεπιδράσεις: Παραδείγµατα από την
αναστολή πρωτεασών και την παρουσίαση και
την παρουσίαση αντιγονικών πεπτιδίων
Λειτουργικές αλληλεπιδράσεις των οπιοειδών
υποδοχέων µε άλλες πρωτεϊνες
Σύµπλοκα παραγώγων της θειοφλαβίνης µε
οξορήνιο και οξοτεχνήτιο, για διάγνωση της
νόσου Alzheimer
Σχεδιασµός ανοσφαιρινών τροποποιηµένων µε
Γενετική Μηχανική: Μελέτη της συγγένειας και
Ειδικότητάς τους
Ταυτοποίηση και χαρακτηρισµός πρωτεϊνών που
αλληλεπιδρούν µε το µεταγραφικό παράγοντα
των γονιδίων του µεταξοσκώληκα Bombyx mori,
BmGATAβ

12/7/04

∆ρ. Π. Κίτσιου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

24/9/04

Prof. G. Chaconas
University of Calgary, Canada

1/12/04

Β. Νίκας
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
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Επίδραση της γλυκόζης σε καλλιεργηµένα
κύτταρα. Γλυκό αποτέλεσµα;
The unusual genome structure and replication
mechanism of Borrelia burgdorfesis, the Lyme
disease spirochaete: potential therapeutic targets
and strategies for control
Μια νέα µορφή συστατικά ενεργού
φαρνεσυλιωµένης Akt1 παρεµποδίζει το
φαινόµενο anoikis και αναστέλλει την από
χηµειοθεραπεία επαγόµενη απόπτωση
Viruses and Schizophrenia: a focus on Herpes
Simplex Virus
Εξασκώντας τη λήθη: Το χηµικό δυστύχηµα του
Bhopal και αντιµετώπισή του από την
επιστηµονική κοινότητα
Η πρωτεϊνη Axin και η DCAP, µια πρωτεϊνη που
αλληλεπιδρά µε τις Axin/Arrow, µεσολαβούν
στον µεταβολισµό του γλυκογόνου/γλυκόζης
Οι c-Jum N-τελικές κινάσες απαιτούνται για την
έκφραση των µεταλλοπρωτεασών και την
καταστροφή της άρθρωσης στη φλεγµονώδη
αθρίτιδα
Η P38 MAPK καθορίζει το κοινό σηµατοδοτικό
µονοπάτι της γήρανσης

«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2004

1. Εσωτερική Χρηµατοδότηση από Γραµµατεία Ειδικών Λογαριασµών
Εισροές

Ευρώ

Υπόλοιπο 2003
Χρηµατοδότηση από ΕΚΕΦΕ «∆»
Συγχρηµατοδότηση Ερευνητικών Έργων
Τιµολόγηση παροχής υπηρεσιών
∆ωρεές Εταιρειών
Μεταφορές από άλλες πηγές

100.116
50.000
67.597
5.569
800
5.064

ΣΥΝΟΛΟ

229.146

∆απάνες
Εξοπλισµός
Αναλώσιµα
Αµοιβές
Μετακινήσεις
Αποθήκες
Άλλα έξοδα
∆εσµεύσεις
Μεταφορές κονδυλίων

16.303
30.854
17.176
2.193
8.900
26.019
27.277
19.438

ΣΥΝΟΛΟ

148.160

2. Χρηµατοδότηση από Κονδύλια Τακτικού Προϋπολογισµού
Ευρώ
Νοµή πειραµατοζώων
Συντήρηση Φωτοτυπικού
Συντήρηση κλιβάνου αποστειρώσεως

4.485
420
420

ΣΥΝΟΛΟ

5.325

2. Εξωτερική Χρηµατοδότηση Προγραµµάτων Ινστιτούτου

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
(αριθµός προγραµµάτων)

ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (σε ΕΥΡΩ)
Πρόγραµµα
Α

Πρόγραµµα
Β

Πρόγραµµα
Γ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ευρωπαϊκή Ένωση (4)

128.000

102.650

-

230.650

Γενική Γραµµατεία Έρευνας
& Τεχνολογίας (15)

155.486

109.732

23.584

288.802

8.860

-

-

8.860

-

-

1.455

1.455

292.346

212.382

25.039

529.767

Novartis Hellas ΑΕ (1)
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (1)
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Π Ρ ΟΓ Ρ ΑΜ Μ Α
Α

Β

Γ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες

8

6

3

18**

Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήµονες

1

1

2

5*

Συνεργαζόµενοι και Οµότιµοι Ερευνητές

4

3

1

8

Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες

5

7

2

14

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

13

8

3

26$

Συνεργαζόµενοι & Επισκέπετες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

8

3

-

11

Πτυχιούχοι Συνεργάτες

1

3

-

4

Άλλοι Εκπαιδευόµενοι Φοιτητές

23

8

2

33

Τεχνικό Προσωπικό

8#

4

-

15 @

∆ιοικητικό Προσωπικό

-

-

-

3

13

134

8

53

Σύνολο Προσωπικού

#

44

+

+

68

Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις σε ∆ιεθνή Περιοδικά µε Κριτές

35

Μέσος Όρος Πρωτότυπων ∆ηµοσιεύσεων ανά Ερευνητή

4.37

1.83

2.66

2.94

Σύνολο Παραγόντων Απήχησης (Impact Factor)
Πρωτότυπων ∆ηµοσιεύσεων (αριθµός υπολογιζόµενων
δηµοσιεύσεων)

97.292

37.337

25.737

160.366

(35)

(11)

(8)

(53)

Μέσος Όρος Παραγόντων Απήχησης Πρωτότυπων
∆ηµοσιεύσεων

2.779

3.394

3.217

3.025

Μονάδες Παραγόντων Απήχησης ανά Επιστήµονα

12.161

6.222

8.579

9.433

∆ηµοσιεύσεις σε Τόµους Πρακτικών ∆ιεθνών Συνεδρίων

10

8

2

20

Μέσος Όρος ∆ηµοσιεύσεων σε Πρακτικά ∆ιεθνών Συνεδρίων
ανά Επιστήµονα

1.25

1.33

0.66

1.17

Σύνολο ∆ιεθνών ∆ηµοσιεύσεων

45

19

10

74

Μέσος Ορος ∆ιεθνών ∆ηµοσιεύσεων ανά Επιστήµονα

5.625

3.166

3.333

4.352

∆ηµοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά, Βιβλία ή Τόµους
Πρακτικών Συνεδρίων

1

1

-

2

Σύνολο ∆ηµοσιεύσεων

46

20

10

76

Μέσος Ορος ∆ηµοσιεύσεων ανά Επιστήµονα

5.75

3.33

3.33

4.470

∆ιεθνή ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας

1

-

-

1

Ελληνικά ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας

-

-

-

1

Παρουσιάσεις σε ∆ιεθνή Συνέδρια

31

5

6

42

Μέσος Όρος Παρουσιάσεων σε ∆ιεθνή Συνέδρια ανά
Επιστήµονα

3.875

0.833

2

2.470

Παρουσιάσεις σε Ελληνικά Συνέδρια
Μέσος Όρος Παρουσιάσεων σε Ελληνικά Συνέδρια ανά
Επιστήµονα

31
3.875

5
0.833

7
2.33

43
2.529

Σύνολο Παρουσιάσεων σε Συνέδρια

62

10

13

85

Μέσος όρος Παρουσιάσεων σε Συνέδρια ανά Επιστήµονα

7.75

1.66

4.33

5

11

** Συµπεριλαµβάνεται 1 ΕΛΕ πρόσφατα συνταξιοδοτηθείς
*Συµπεριλαµβάνεται 1 Ειδικός Τεχνικός Επιστήµονας της Μονάδας Ιστικών Μοσχευµάτων
$ Συµπεριλαµβάνονται 2 µεταπτυχιακοί φοιτητές που είναι υπό ανάθεση
#Συµπεριλαµβάνεται 1 Τεχνικός που απασχολείται και σε άλλο Πρόγραµµα
@Συµπεριλαµβάνονται 2 Τεχνικοί που απασχολούνται στη Μονάδα Πειραµατοζώων και 1 Τεχνικός της Μονάδας Ιστικών Μοσχευµάτων
+Συµπεριλάµβάνεται µία δηµοσιεύση κοινλη στο Α και Β πρόγραµµα
%

Κοινή πατέντα στο Α και Β Πρόγραµµα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Β.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2001 – 2004

"ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ"
30

25

20

15

10

5

0
2001

2002

2003

2004*

Ερευνητές κ αι Ε.Λ.Ε.
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* Στο 2004, 4 Παρασκευαστες είναι συµβασιούχοι
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"ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"
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Φοιτητές Προγράµµατος Μεταπτυχιακ ών Σπουδών ΙΒ
Συνεργαζόµενοι & Επισκ έπτες Μεταπτυχιακ οί Φοιτητές

"ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΙ"
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Πτυχιούχοι Συνεργάτες

* Στο 2004, 2 Πτυχιούχοι Συνεργάτες είναι µε MSc

Άλλοι Εκ παιδευόµενοι Φοιτητές
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