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ΒΑΘΜΙ∆Α Α' (∆/ντές Ερευνών)
Αλµυράντης Ιωάννης
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Βιολογίας
∆ρ. Βιοχηµικός
∆ρ. Μοριακής Βιολογίας, Μικροβιολογίας
MD., ∆ρ. Ανατοµίας-Κυτταρικής Βιολογίας

Σέκερη Καλλιόπη
Σοφιανοπούλου Βασιλική
Τσιλιµπάρη Φωτεινή
ΒΑΘΜΙ∆Α Β' (Κύριοι Ερευνητές)
Βλάση Μεταξία
Γεωργούση Ζαφειρούλα-Ηρώ
Γραµµατικάκης Νίκος
Κλέτσας ∆ηµήτριος
Πελεκάνου Μαρία
Προµπονά Αναστασία
Σταµατάκης Κωνσταντίνος

∆ρ. Κρυσταλλογραφίας
∆ρ. Βιοχηµικός
∆ρ. Μοριακής Βιολογίας
∆ρ. Βιολόγος
∆ρ. Φαρµακοποιός
∆ρ. Μοριακής Βιολογίας Φυτών
∆ρ. Βιολόγος

ΒΑΘΜΙ∆Α Γ' (Εντεταλµένοι Ερευνητές)
Βουτσινάς Γεράσιµος
Κίτσιου Παρασκευή
Λαµπροπούλου Βασιλική
Swevers Luc
Σουρλίγκα Θωµαϊς
Τζίνια Αθηνά

∆ρ. Βιολόγος
∆ρ. Βιολόγος
∆ρ. Βιοχηµικός
∆ρ. Βιολόγος
∆ρ. Βιολογίας
∆ρ. Βιοχηµικός

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Βαβουράκη Ελένη
Κωνσταντοπούλου Μαρία
Παναγιωτοπούλου Αγγελική
Σαγνού Μαρίνα
Στεφάνου ∆ήµητρα
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Κατσιάνου ∆ήµητρα
Κοπανέλης ∆ηµήτριος
Κωτσοπούλου Ελένη
Πανταζή-Μαζωµένου Αναστασία
Σεβασλίδου Ελένη
Σιγανού Αλίκη
Τσολοµύτη Γουργού Αρετή
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Μπαζίγου Αναστασία
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∆ιαχειρίστρια
Γραµµατέας

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ & ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
Συνεργαζόµενος ή Οµότιµος Ερευνητής

Συνεργάτης Ι.Β.

Machado
Ednildo
(∆ρ.
Βιολογίας)
Συνεργαζόµενος
Ιγνατιάδου Λυδία (∆ρ. Υδροβιολόγος) –
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
Σταθάκος ∆ηµήτριος (∆ρ. Βιοχηµικός) –
Οµότιµος

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

ΜΕΤΑ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Συνεργάτης (Υποστήριξη)

Επιβλέπων Ερευνητής Ι.Β.

Ανδρονοπούλου Εύη (Πρόγραµµα)
∆ουρής Βασίλειος (ΕΚΕΦΕ «∆»)
∆ροσοπούλου Γαρυφαλλιά (ΕΚΕΦΕ «∆»)
Efrose Rodica (Πρόγραµµα)
Κενούτης Χρήστος (Πρόγραµµα)

Ιατρού Κ.
Ιατρού Κ.
Τσιλιµπάρη Ε.
Ιατρού Κ.
Ιατρού Κ.
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Μαλακάση Παναγιώτα (Πρόγραµµα)
Μεταξάτου Αγγελίνα (Άλλες Πηγές)
Μπενάκη ∆ήµητρα (ΕΚΕΦΕ «∆»)
Παλαιοµυλίτου Μαρία (ΕΚΕΦΕ «∆»)
Πρατσίνης Χάρης (Πρόγραµµα)
Τέλη Θάλεια (ΕΚΕΦΕ «∆»)

Κλέτσας ∆.
Ιγνατιάδου Λ.
Πελεκάνου Μ.
Βλάση Μ.
Κλέτσας ∆.
Γεωργούση Η.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Φοιτητής/τρια (Υποστήριξη)

Επιβλέπων Ερευνητής Ι.Β.

Αλιµπέρη Σοφία (Εσωτ. Υπότροφος)
Αναστασίου ∆ήµητρα (Πρόγραµµα)
Βενιεράτος Παναγιώτης (Εσωτ. Υπότροφος)
Γεωργαντά Ειρήνη (Πρόγραµµα)
Γεωργοµανώλης Θεόδωρος (Εσωτ. Υποτρόφος)
Γιαννούλη Χριστίνα (Εσωτ. Υποτρόφος)
Ελ Χαµιτιέ Αβραάµ (Εσωτ. Υποτρόφος)
Ερπαπάζογλου Ζωή (Εσωτ. Υπότροφος)
Καρακατσάνης Ιωάννης (Εσωτ. Υποτρόφος)
Καχρίλας Στέφανος (Πρόγραµµα)
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)
Παπακωνσταντίνου Μαρία (Πρόγραµµα)
Ρεπούσκου Αναστασία (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)

Γραµµατικάκης Ν.
Βουτσινάς Γ.
Τσιλιµπάρη Ε.
Γεωργούση Η.
Swevers L.
Κλέτσας ∆.
Γραµµατικάκης Ν.
Σοφιανοπούλου Β.
Κλέτσας ∆.
Βουτσινάς Γ.
Γεωργούση Η.
Γεωργούση Η.
Κλέτσας ∆.
Σταµατάκης Κ.
Σοφιανοπούλου Β.
Γεωργούση Η.
Βουτσινάς Γ.
Αλµυράντης Ι.- ολοκλήρωσε το 2005
Σέκερη Κ.
Γεωργούση Η.
Προµπονα Α.
Ιατρού Κ.
Τσιλιµπάρη Ε.
Βλάση Μ.
Πελεκάνου Μ.
Τζίνια Α.
Κλέτσας ∆.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Συνεργάτης

Υπεύθυνος Ερευνητής ΙΒ

Γκιώνη Ελένη (ΤΕΙ Αθηνών)
Μαγκριώτη Χριστιάνα (MSc)
Νικόπουλος Κώστας
Παπαευθυµίου Ιωάννης (MSc)
Τσίκου ∆ιανιέλα (Msc)

Κλέτσας ∆.
Ιατρού Κ.
Ιατρού Κ.
Ιατρού Κ
Ιατρού Κ.
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Φοιτητής/τρια (Πανεπιστήµιο)

Επιβλέπων Ερευνητής Ι.Β.

Λίτσιου Ελένη (Παν. Αθηνών)
Μαντά Μαρία (Παν. Αθηνών)
Μπόµπορη Άννα (Παν. Αθηνών)
Νινιός Γιάννης (Παν. Αθηνών)
Σελλής ∆ιαµαντής (Παν. Αθηνών, MSc)
Παπαδοπούλου Αδαµαντία (Παν. Αθηνών, MSc)
Σαλπέα Παρασκευή (Παν. Αθηνών)
Σίσκος Ηλίας (Univ. of Cardiff)

Βουτσινάς Γ.
Τζίνια Α.
Σοφιανοπούλου Β.
Σέκερη Κ.
Αλµυράντης Ι.
Κλέτσας ∆.
Σέκερη Κ.
Εργαστήριο χηµικής οικολογίας και
φυσικών προϊόντων - ολοκλήρωσε
το 2005
Τσιλιµπάρη Φ.
Βουτσινάς Γ.
Τσιλιµπάρη Ε.

Τσοτάκος Νικόλαος (Παν. Θεσσαλονίκης)
Φανουράκης Γαληνός (Παν. Αθηνών)
Φραγκουλόπουλος Ευάγγελος (Παν. Ρώµης)

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

Επιβλέπων Ερευνητής Ι.Β.

Βαρουξή Νίκη (Παν. Αθηνών)
Γαλέου Αγγελική (Παν. Αθηνών)
Γερολυµάτου Ελένη (Παν. Ιωαννίνων)
Γιαρίκα Αθηνα (Παν. Θράκης)
Γκίκα Ελιάνα (Παν. Αθηνών)
Γλυνού Βίκυ (Παν. Αθηνών)
Haddad Rita (Παν. McGill, Καναδάς)
Κάπη Μαριάννα (Παν. Αθηνών)
Κωτσόγιαννης Θεµιστοκλής (Παν. Αθηνών)
Λαµπράκης Χρήστος (Παν. Θράκης)
Λάπα Σταυριάνα (Παν. Αθηνών)
Λεπτίδης Στέφανος (Παν. Θράκης)
Μελά Ιωάννα (Ε.Μ.Π)
Μπούχλιου Ελένη (Παν. Θεσσαλονίκης)
Νούτσου Μαρία (Παν. Θράκης)
Παπαϊωάννου ∆ανάη (Παν. Θράκης)
Πανταζοπούλου Μαρίνα (Παν. Αθηνών)
Παπαρίδου Όλγα (Παν. Αθηνών)
Παπασπυριδάκος Στέφανος (Παν. Αθηνών)
Πίττης Αλέξανδρος (Παν. Αθηνών)
Τσιβόλα Λαµπρινή (Παν. Ιωάννίνων)

Σέκερη Κ
Προµπονά Α.
Βουτσινάς Γ.
Βουτσινάς Γ.
Προµπονά Α.
Βουτσινάς Γ.
Ιατρού Κ
Προµπονά Α.
Γεωργούση Η.
Βλάση Μ.
Βουτσινάς Γ.
Βλάση Μ.
Κλέτσας ∆.
Κίτσιου Π.
Ιατρού Κ.
Γεωργούση Η.
Σοφιανοπούλου Β.
Βουτσινάς Γ.
Βουτσινάς Γ.
Σοφιανοπούλου Β.
Βουτσινάς Γ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ινστιτούτο Βιολογίας (ΙΒ) αποτελεί ένα από τα οκτώ Ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου
Ερευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος». Το Κέντρο έχει τη µοναδική ιδιότητα συγκερασµού
διαφορετικών επιστηµών και συνεργασιών ανάµεσα σε διαφορετικές ειδικότητες µε στόχο την
βέλτιστη προώθηση έρευνας και τεχνολογίας σε θεµατικές περιοχές τις οποίες επικαλύπτουν τα
ερευνητικά ενδιαφέροντα ερευνητών των διαφορετικών Ινστιτούτων. Η εξειδικευµένη αποστολή
του Ινστιτούτου συµπεριλαµβάνει:
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 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
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

•

∆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
α. Εκτροφείο Πειραµατοζώων
β. Τράπεζα Ιστικών Μοσχευµάτων
γ. Εργαστήριο Χαρακτηρισµού Μορίων και Βιοµορίων
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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, 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: 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

Για την επίτευξη ανταγωνιστικότερης έρευνας γίνονται προσπάθειες επέκτασης των διινστιτουτικών συνεργασιών που θα καταστεί επιτέλους δυνατόν να χρηµατοδοτηθούν µε τους
πρόσφατα αποκτηθέντες πόρους του ΙΒ: Έχουν ήδη ξεκινήσει και επίκεινται νέες
συνεργασίες (εκτός αυτών που προϋπήρχαν) µε ερευνητές τόσο του ΙΒ όσο και άλλων
ινστιτούτων, µε στόχο αριστεία στην έρευνα και ανταγωνιστική αιχµή δόρατος.
Ήδη συµπληρώθηκαν δύο χρόνια µετά την ανάληψη καθηκόντων µου ως ∆ιευθύντρια του ΙΒ.
∆ύο χρόνια ακατάπαυστης και εντατικής προσπάθειας για την αναβάθµιση του Ινστιτούτου,
την εξασφάλιση πόρων και την οµαλή λειτουργία του. Η ανυποχώρητη προσπάθεια και η
σκληρή εργασία στέφθηκαν µέχρι τώρα µε επιτυχία: Το ΙΒ µε υπεύθυνη την υποφαινόµενη
σε συνεργασία µε τα Ινστιτούτα Επιστήµης Υλικών και Φυσικοχηµείας προσέλκυσε
1.300.000 € µε το ΕΠΑΝ Υποδοµών, από τα οποία 500.000 € θα διατεθούν για νέο
εξοπλισµό του Ινστιτούτου. Επίσης επιτυχής υπήρξε η έκβαση του Προγράµµατος
«ΑΚΜΩΝ» µε στόχο την αναβάθµιση των Εργαστηρίων Ιστικών Μοσχευµάτων και
Πειραµατοζώων, που θα εισφέρει ~370.000 € στο ΙΒ, ενώ εκκρεµεί υποβληθείσα αίτηση
ΠΕΠ Αττικής, από κοινού µε τα προαναφερθέντα ινστιτούτα. Η ∆ιεύθυνση εκφράζει θερµές
ευχαριστίες στους ερευνητές που αφιέρωσαν χρόνο και προσπάθεια για την προετοιµασία
των παραπάνω προτάσεων. Συγκεκριµένα οι ∆ρς. Βλάση, Κλέτσας, Προµπονά και
Πελεκάνου εργάστηκαν πολυσχιδώς µε εξαιρετική αυταπάρνηση για την βέλτιση
προετοιµασία των προτάσεων και όχι µόνον.
Τέλος η διαδικασία αξιολόγησης για την προετοιµασία της οποίας εργάστηκαν µαζί µου
εντατικότατα όλα τα µέλη του ΕΓΣ ( ∆ρς, Αλµυράντης, Βλάση, Κλέτσας, Πελεκάνου,
Σοφιανοπούλου) εισέφερε ~ 247.000 € στο ΙΒ. ∆εν θα επεκταθώ στο θέµα της αξιολόγησης,
πολυσυζητηµένη διαδικασίας που αµφισβητήθηκε από πολλούς εντός και εκτός Κέντρου,
συµπεριλαµβανοµένης της υποφαινόµενης. Οπωσδήποτε η υποβληθείσα κριτική δεν
αντανακλά την πραγµατικότητα κατά τη γνώµη µου, αλλά ένα ανακριβές πόρισµα ουδόλως
µε πτοεί από την εµµονή στους στόχους βελτίωσης και γενικότερης αναβάθµισης του
Ινστιτούτου. Επαρκεί να αναβαθµίζεται συνεχώς το ΙΒ οικονοµικά και γενικότερα και ας
υπάρχουν παραφωνίες που προσπαθούν να υποβαθµίσουν την αποτελεσµατικότητα της
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προσπάθειας. Η δικαίωση και η καταξίωση είναι θέµα χρόνου και αποτελέσµατος, όχι
υποκειµενικών εντυπώσεων.
Το 2005 απεχώρησε στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ο ∆ρ. Πιπεράκης στον οποίο η ∆/νση
εκφράζει θερµές ευχές για επιτυχή συνέχιση της σταδιοδροµίας του. Επιπλέον
συνταξιοδοτήθηκε η ∆ρ. Σέκερη. Πραγµατικά, δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουν την
πολύτιµη συνεισφορά της τελευταίας στο Ινστιτούτο: Η ∆ρ. Σέκερη επέδειξε αυταπάρνηση
και αφοσίωση, εργάστηκε παραγωγικά σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες και ως επί το
πλείστον αντιµετώπισε προβλήµατα του ΙΒ µε σύνεση, νηφαλιότητα και
αποτελεσµατικότητα. Εκφράζεται η ελπίδα διατήρησης ερευνητικής συνεργασίας µε µέλη
του ΙΒ, όπως συµβαίνει και µε πολλούς άλλους συνταξιοδοτηθέντες. Τον ∆εκέµβριο του
2005 ανέλαβε καθήκοντα η ∆ρ. Χρόνη, στην οποία εκφράζονται ευχές για επιτυχή
σταδιοδροµία, ανοδική πορεία και εξακολουθητικές επιτυχίες. Επίσης τον ∆εκέµβριο κρίθηκε
επιτυχώς για ανέλιξη στη βαθµίδα Β’ ο ερευνητής ∆ρ. L. Swevers. Θερµά συγχαρητήρια, και
εις ανώτερα Luc!
Οι ερευνητές δεν σταµάτησαν την προσπάθεια παραγωγής σηµαντικού ερευνητικού έργου,
δηµοσιεύσεων, συµµετοχής σε ερευνητικά προγράµµατα, κλπ. Ήδη χρηµατοδοτήθηκαν νέα
προγράµµατα ΠΕΝΕ∆, διακρατικές συνεργασίες, κλπ. Παρότι βρισκόµαστε στο τέλος της
χρηµατοδότησης από το 6ο πλαίσιο και δεν έχει µπει ακόµη σε εφαρµογή το 7ο πλαίσιο, το
Ινστ. Βιολογίας διατήρησε το επίπεδο εξωτερικής χρηµατοδότησης λόγω του ΕΠΑΝ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ και του ΑΚΜΩΝΑ, ενώ εκκρεµούν ερευνητικές προτάσεις ερευνητών στη
ΓΓΕΤ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπροσθέτως συνεχίζεται η εν µέρει ανακαίνιση του
µεγαλύτερου τµήµατος του Εκτροφείου Πειραµατοζώων καθώς και εργαστηρίων ερευνητών,
και εξακολουθούν απτόητες προσπάθειες περαιτέρω ανακαίνισης των χώρων.
Ξανά και πάλι οι συνταξιοδοτηθέντες (οµότιµοι) ερευνητές αποδείχτηκαν εξαιρετικά µάχιµοι,
έδωσαν το παρόν µε δηµοσιεύσεις, µονογραφίες, κεφάλαια σε βιβλία, συµµετοχή σε
ερευνητικά έργα, συµπαράσταση σε στόχους του ΙΒ κλπ., και γενικότερα µε πολύτιµη
συµβολή στο συνολικό έργο του Ινστιτούτου.
Κατά τα δύο πρώτα χρόνια θητείας µου λοιπόν, το αποτέλεσµα που ήταν στο δικό µας έλεγχο
υπήρξε µέχρι τώρα εξαιρετικά θετικό όσον αφορά την πρόσληψη ερευνητών, την εξεύρεση
πόρων και τη διεύρυνση συνεργασιών. Όπως είναι αναµενόµενο προβλήµατα υπήρξαν,
υπάρχουν, και θα υπάρχουν αλλά αντιµετωπίζονται. Στην µέχρι τώρα δύσκολη και
εξακολουθητική προσπάθεια είχα συµπαραστάτες και αρωγούς όλα τα µέλη του
Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβούλιου (ΕΓΣ) που δούλεψαν εξ ίσου σκληρά και
συντέλεσαν αποφασιστικά στο έργο της ∆/νσης, στην αντιµετώπιση θεµάτων που προέκυψαν,
και στη λήψη αποφάσεων. Η συµπαράσταση στο καθήκον πλοήγησης και αναβάθµισης του
Ινστιτούτου συµπεριλαµβάνει ερευνητές που πρόσφεραν χρόνο και προσπάθεια ανιδιοτελώς
(∆ρς. Προµπονά, Σταµατάκης, κλπ). Ο ∆ρ. Ιατρού ανέλαβε την οργάνωση εξωτερικών
ερευνητικών σεµιναρίων που µέχρι τώρα έχουν αποδειχθεί εξαιρετικά ενηµερωτικά. Επίσης
εκφράζω τις ευχαριστίες µου προς τους ερευνητές και τα µέλη του ΙΒ 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.
Παρ’ όλες τις αντιξοότητες, τα προβλήµατα και τις συνεχείς δυσκολίες που αντιµετωπίζω
καθηµερινά, η εµπιστοσύνη της πλειοψηφίας των ερευνητών αποτελεί ουσιαστική στήριξη,
πηγή αισιοδοξίας, και εµπιστοσύνη στην επίτευξη των στόχων αναβάθµισης του Ινστιτούτου.
Έχω την ακράδαντη πεποίθηση ότι µε εξακολουθητική προσπάθεια και σύµπνοια θα
καταφέρουµε να προβάλουµε το ΙΒ σαν Ινστιτούτο ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο. Ζητώ
από όλους σας να κλιµακώσετε την προσπάθεια συµµετοχής σε τοπικά ή ευρωπαϊκά
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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 την διαχειρίστρια κ. Μπαζίγου, που υπήρξε εξαιρετικά
στηρικτική και αποτελεσµατική στην αντιµετώπιση τεχνικών και άλλων προβληµάτων, και
την τακτική και πλήρη ενηµέρωση των οικονοµικών του Ινστιτούτου. Η ∆ρ. Μπαζίγου
ανεχώρησε πρόσφατα (2006) µετά την επιτυχή της τοποθέτηση σε µόνιµη θέση του
Υπουργείου Οικονοµικών. Η ∆/νση εκφράζει θερµότατες ευχές τόσο για επιτυχή
σταδιοδροµία στη νέα της θέση όσο και σαν µέλλουσα µητέρα. Την αντικαθιστά επάξια η κ.
Αθανασία Κωστάκου που επέστρεψε στο ΙΒ µετά από τριετή απουσία και πλέον, και η οποία
µε τις γενικότερες γνώσεις και την µακρόχρονη εξοικείωση µε το χώρο ήδη εξυπηρετεί
αποτελεσµατικότατα τους ερευνητές και συντελεί ουσιαστικά στην οµαλή λειτουργία του ΙΒ.
Από τον κατάλογο αυτών που καθηµερινά συνεισφέρουν στο ΙΒ δεν θα µπορούσε να λείπει η
«ψυχή» του ΙΒ, κ. Μαργαρίτα Παπαδάκη, που αποτελεί πηγή δηµιουργικής πρωτοβουλίας,
και χαρακτηρίζεται από πρωτοφανή ενθουσιασµό και ενεργή συµµετοχή τόσο στην εύρυθµη,
αποτελεσµατικότατη λειτουργία της Γραµµατείας, όσο και στο συνολικό έργο της
∆ιεύθυνσης και του ΙΒ. Θερµές ευχαριστίες λοιπόν και ευχές για παρόµοια
αποτελεσµατικότητα και στο νέο ρόλο της ως µέλλουσα µητέρα.
Καλή προκοπή σε όλους!

Εφη Κ. Τσιλιµπάρη, MD, PhD
∆ιευθύντρια ΙΒ
Φεβρουάριος 2006
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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, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Στέφανος Καχρίλας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Ελένη Λίτσιου, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Γαληνός Φανουράκης, Συνεργαζόµενος Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Ελένη Γερολυµάτου, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Αθηνά Γιαρίκα, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Όλγα Παπαρίδου, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Στέφανος Παπασπυριδάκος, ∆ιπλωµατικός Φοιτητής
Λαµπρινή Τσιβόλα, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Βίκυ Γλυνού, Εκπαιδευόµενη Φοιτήτρια
Σταυριάνα Λάπα, Εκπαιδευόµενη 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
αντικαρκινικά φάρµακα

Πρόοδος κατά το 2005
Τα κύτταρα ανθρώπινου ρετινοβλαστώµατος είναι ανθεκτικά σε απόπτωση που επάγεται
από υποδοχείς θανάτου: Ο ρόλος της σίγησης του γονιδίου της κασπάσης-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 NF-κB
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
σίγησης του γονιδίου της κασπάσης-8 µε µεθυλίωση του υποκινητή.
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
Poulaki, V., Mitsiades, C.S., McMullan, C., Fanourakis, G., Negri, J., Goudopoulou, A.,
Halikias, I.X., Voutsinas, G., Tseleni-Balafouta, S., Miller, J.W., Mitsiades N. (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.
Πρωτοτυπα άρθρα που έχουν γίνει δεκτά για δηµοσίευση το 2006
Tseleni-Balafouta, S., Gakiopoulou, H., Fanourakis, G., Voutsinas, G., Balafoutas, D., Patsouris,
E. (2005) Tenascin-C protein expression and mRNA splice variants in thyroid carcinoma. Exp.
Mol. Pathol. 2005 Oct 28; [Epub ahead of print]
Αλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Συµµετέχων στο πρόγραµµα του ΝΑΤΟ "Pilot Study on Advanced Risk Assessment Methods"
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2005

-15-

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 3 διδακτορικών διατριβών του ΙΒ
Παράγοντες απήχησης (για 1 δηµοσιεύση): 4,148
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 16
Σύνολο βιβλιογραφικών αναφορών 2003-2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 40
h-factor: 4
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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
Ειρήνη Γεωργαντά, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Μαρία Παπακωνσταντίνου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Θεµιστοκλής Κωτσόγιαννης, ∆ιπλωµατικός Φοιτητής
∆ανάη Παπαϊωάννου, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της οµάδας µας εστιάζονται στη µελέτη της λειτουργίας και
δράσης των επταελικοειδών υποδοχέων που συζευγνύονται µε G πρωτεΐνες (GPCR) στους
οποίους ανήκουν οι οπιοειδείς
Agonist
υποδοχείς και αποτελούν το σύστηµα
µελέτης µας και ειδικότερα:
α) στη διαλεύκανση των οδών
ενδοκυτταρικής σηµατοδότησης και
στον
προσδιορισµό
νέων
αλληλεπιδρώσων πρωτεϊνών, εκτός
των G πρωτεϊνών, που συµµετέχουν
στη µεταφορά µηνύµατος
των
οπιοειδών υποδοχέων,
β) στον προσδιορισµό µεταγραφικών
παραγόντων και στην ανάλυση της
λειτουργικότητας
γονιδίων
των
οποίων η δράση ρυθµίζεται από τους
ενεργοποιηµένους
οπιοειδείς
και
συµβάλλουν στα φαινόµενα ανοχής
και εξάρτησης σε ναρκωτικές ουσίες και

AC
YXXL

Gβ

Gα

γ

STAT5A
P

Src
STAT5A
P
P

STAT5A
STAT5A
P
P

STAT5A

Transcription

γ) στη δηµιουργία τεχνολογιών ταχείας ανίχνευσης νέων οπιοειδών αναλόγων,
χρησιµοποιώντας λειτουργικά συστήµατα αναφοράς σε κυτταροκαλλιέργειες εντόµων.
Πρόοδος κατά το 2005
Χαρτογράφηση των δοµικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των οπιοειδών
υποδοχέων. Σε µια προσπάθεια ανάπτυξης ειδικών ενεργοποιητών ή αναστολέων της
κυτταρικής σηµατοδότησης των επταελικοειδών υποδοχέων οι οποίοι αλληλεπιδρούν µε τον
ίδιο πληθυσµό G πρωτεϊνών όπως οι οπιοειδείς υποδοχείς, κατασκευάσαµε ένα µικρογονίδιο
το οποίο κωδικοποιεί την τρίτη ενδοκυτταρική θηλειά του δ-οπιοειδούς υποδοχέα ( δ-i3L).
Το δ-i3L µικρογονίδιο παρεµπόδισε την δυνατότητα σύζευξης των δ και µ οπιοειδών
υποδοχέων µε τις Gi/Go πρωτεΐνες καθώς επίσης και την αλληλεπίδραση του α2αδρενεργικού υποδοχέα µε τον ίδιες G πρωτεΐνες. Αντίθετα το µικρογονίδιο δ-i3L δεν
επηρέασε την δράση των Gq και Gs πρωτεϊνών. Μεταλλαγή της αργινίνης R254 σε αλανίνη
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της συντηρηµένης ακολουθίας RΧΧRR του µικρογονιδίου δεν επηρέασε την δράση του. Τα
αποτελέσµατα αυτά δηλώνουν ότι το δ-i3L µικρογονίδιο αποτελεί ένα “generic” αναστολέα
των επταελικοειδών υποδοχέων στη µετάδοση µηνύµατος αυτών, µε δράση ανεξάρτητη από
το φορτίο της τρίτης ενδοκυτταρικής θηλειάς.
Προσδιορισµός νέων κυτταροπλασµατικών πρωτεϊνών µε τις οποίες αλληλεπιδρούν οι
οπιοειδείς υποδοχείς. Πειραµατικά δεδοµένα του εργαστηρίου µας έδειξαν για πρώτη φορά
τη δυνατότητα µιας νέας πρωτεΐνης της RGS4 και όχι της RGS9 να αλληλεπιδρά
εξειδικευµένα µε τον µ και τον δ-οπιοειδή υποδοχέα. Η αλληλεπίδραση της RGS4 πρωτεΐνης
γίνεται στη τρίτη ενδοκυτταρική θηλιά και στα καρβοξυτελικά άκρα των υποδοχέων αυτών.
Μεταλλαγµένες καθώς και ελλειµµατικές µορφές των GST-χιµαιρικών πρωτεϊνών του
καρβοξυτελικού τµήµατος του µ- και του δ- οπιοειδούς υποδοχέα έδειξαν ότι η πρόσδεση
της RGS4 γίνεται στα 12 πρώτα αµινοξέα αµέσως µετά την έβδοµη υδρόφοβη έλικα και για
τους δύο οπιοειδείς υποδοχείς. Επιπλέον δείξαµε ότι η συγγένεια του εξειδικευµένου µοπιοειδούς αγωνιστή να προσδεθεί στον υποδοχέα αυξήθηκε µετά από υπερέκφραση της
RGS4
πρωτεΐνης σε κύτταρα ΗΕΚ293 µε πειράµατα εκτόπισης της τριτιωµένης
διπρενορφίνης. Τα αποτελέσµατα αυτά δηλώνουν ότι η αλληλεπίδραση του µ-υποδοχέα µε
την RGS4 εµπλέκεται στην ενεργοποίηση του µ-υποδοχέα και µεταβάλλει την
σηµατοδότηση του.
Αλληλεπιδράσεις οπιοειδών υποδοχέων µε διαµεµβρανικές πρωτεΐνες: Για να διερευνηθεί η
δυνατότητα αλληλεπίδρασης του µ-οπιοειδούς υποδοχέα µε διάφορες µεµβρανικές πρωτεΐνες
αναπτύξαµε µια νέα κυτταρική σειρά ΗΕΚ293 η οποία εκφράζει µόνιµα τον mycεπισηµασµένο µ-οπιοειδή υποδοχέα στο αµινοτελικό του άκρο. Φαρµακολογικές µελέτες
πιστοποίησαν την έκφραση και λειτουργικότητα της νέας κυτταρικής σειράς (myc-HEK293).
Στη συνέχεια, ελέγχθηκε µε πειράµατα ανοσο-συνκατακρήµνισης η δυνατότητα του myc-µυποδοχέα να αλληλεπιδρά µε τους ΕΑΑΤ1 & ΕΑΑΤ2 µεταφορείς του γλουταµικού.
Παράλληλα ο υποδοχέας της νευροτενσίνης 1, υποκλωνοποιήθηκε σε φορέα έκφρασης ο
οποίος φέρει τον αντιγονικό επίτοπο myc και άρχισε ο φαρµακολογικός προσδιορισµός του
µετά από παροδική διαµόλυνση κυττάρων ΗΕΚ293.
Αλλαγές της ενδοκυτταρικής σηµατοδότησης και της συναπτοσωµικής πλαστικότητας:
Φωσφορυλίωση µεταγραφικών παραγόντων.
Σε µια προσπάθεια να διευκρινισθούν οι µοριακοί µηχανισµοί που ενέχονται σε φαινόµενα
ανοχής και εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες δείξαµε ότι η ενεργοποίηση του µ-οπιοειδούς
υποδοχέα οδηγεί στη φωσφορυλίωση των STAT5A/Β µεταγραφικών παράγοντων µέσω της
Src κινάσης χωρίς την µεσολάβηση των Gi/Go πρωτεϊνών. Επιπλέον αποδείξαµε για πρώτη
φορά ότι οι STAT5 µεταγραφικοί παράγοντες προσδένονται στο καρβοξυτελικό άκρο του µοπιοειδούς υποδοχέα και έτσι προτείνουµε ένα νέο µοντέλο σηµατοδότησης για τους µοπιοειδείς υποδοχείς
(Σχήµα).
Βασιζόµενοι σε αυτό το σηµατοδοτικό µονοπάτι
διερευνήσαµε κατά πόσο παρατεταµένη έκθεση κυττάρων σε µορφίνη προκαλεί ανάλογη
φωσφορυλίωση στις STAT5 πρωτεΐνες. Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι επώαση
κυττάρων SH-SY5Y τα οποία εκφράζουν ενδογενώς το µ-οπιοειδή υποδοχέα µε µορφίνη για
2 και 4 ώρες είχε σαν αποτέλεσµα µια σηµαντική φωσφορυλίωση των πρωτεϊνών αυτών.
Στόχος µας είναι η αποσαφήνιση των κινασών ή άλλων παραγόντων που ευθύνονται για
αυτές τις φωσφορυλιώσεις µετά από χρόνια χορήγηση µορφίνης.
Ταχεία ανίχνευση οπιοειδών και σεροτονινεργικών αναλόγων σε λειτουργικά κυτταρικά
συστήµατα λεπιδοπτέρων. Τελος σε συνεργασία µε τους Καθ. Κ Ιατρού και ∆ρ L. Swevers
του εργαστηρίου Μοριακής Γενετικής Εντόµων και Βιοτεχνολογίας του Ι.Β ολοκληρώθηκε
επιτυχώς η προσπάθεια ανάπτυξης ενός συστήµατος ταχείας ανίχνευσης οπιοειδών
αναλόγων. Ανάλογες µελέτες γίνονται χρησιµοποιώντας ένα νέο σύστηµα αναφοράς µετά
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από το µόνιµο µετασχηµατισµό λεπιδοπτέρων Βm5 κυττάρων µε τον ανθρώπινο υποδοχέα
της σερoτονίνης 5-HT4 παρουσία της πρωτεΐνης Gα16. Παράλληλα έχει ξεκινήσει ο
φαρµακολογικός χαρακτηρισµός και ο προσδιορισµός του σηµατοδοτικού µονοπατιού δύο
νέων υποδοχέων όσφρησης
του κουνουπιού οι οποίοι έχουν κλωνοποιηθεί στο
συνεργαζόµενο εργαστήριο.
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
Mazarakou G. and Georgoussi Z. (2005) STAT5A interacts with and is phosphorylated upon
activation of the µ-opioid receptor J. Neurochem.93, 918-931.
Swevers L., Morou E*., Balatsos N., Iatrou K. and Georgoussi Z. (2005) 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. 62, 919-930 (* equal contribution).
Georgoussi Z., Leontiadis,L., Mazarakou G., Merkouris M., Karren H. and Hamm H. (2005)
Selective interactions between G protein subunits and RGS4 with the C-terminal domains of
the of the µ-and δ-opioid receptors regulate opioid receptor signalling Cellular Signaling, 22
August [Epub ahead of print], in press.
Morou E and Georgoussi Z. (2005) Expression of the third intracellular loop of the delta
opioid receptor inhibits signalling by opioid receptors and other GPCRs. J. Pharmacol. Exp.
Ther.315, 1368-1379.
Douris V. Swevers, L., Labropoulou V., Andronopoulou E, Georgoussi Z. and Iatrou K.
(2005) Stably transformed insect cell lines: tools for expression of secreted and membraneanchored proteins and high throughput screening platforms for drug and insecticide discovery.
Advances in Virus Research in press.
Αρθρα σε Βιβλία και Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων
Leontiadis L., Hamm H. and Georgoussi Z., Differential interaction of the δ- and µ-opioid
receptors with Gα and Gβγ subunits. 27th Meeting of the Hellenic Society for Biological Sciences,
12-14 May 2005, Nafplion, Greece Book of Abstracts Vol. 27, page 205
Morou E. and Georgoussi Z. An expressible peptide encompassing the third intracellular loop
of the δ-opioid receptor - a new generic inhibitor of Gi/Go mediated heptahelical receptor
signaling. 57th Meeting of Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology,
December 2005, Athens, Greece Book of Abstracts Vol. 52, page 141
Leontiadis L., Hamm H. and Georgoussi Z. The COOH tail of the µ-opioid receptor forms
tight complexes with RGS4 and Gα to regulate receptor signaling 57th Meeting of Hellenic
Society of Biochemistry and Molecular Biology, December 2005, Athens, Greece Book of
Abstracts Vol. 52, page 129
Douris V, Andronopoulou E., Tsikou D., Morou E., Balatsos N., Labropoulou V, Swevers L.,
Georgoussi Z., and Iatrou K., Multiple biotechnological applications of LEPCELL express, a
modular insect cell-based expression system 57th Meeting of Hellenic Society of Biochemistry
and Molecular Biology, December 2005, Athens, Greece Book of Abstracts Vol. 52, page 62
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
Georgoussi Z, Swevers L., Douris V., Stefanou D, Morou E. Balatsos N. and Iatrou K. A
modular expression system derived from insect and baculovirus regulatory elements as the
basis for the development of versatile cell-based HTS platforms for lead discovery for known
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targets: the insect ecdysteroid and mammalian opioid receptor HTS paradigms. Screening
Europe 2005, February 14-16 2005, Geneva, Switzerland
Leontiadis L., Hamm H. and Georgoussi Z., Differential interaction of the δ- and µ-opioid
receptors with Gα and Gβγ subunits. 27th Meeting of the Hellenic Biological Society, May
2005, Nauplion, Greece
Morou E. and Georgoussi Z. An expressible peptide encopassing the third intracellular loop
of the δ-opioid receptor - a new generic inhibitor of Gi/Go mediated heptahelical receptor
signaling. 57th Meeting of Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology,
December 2005, Athens, Greece
Leontiadis L., Hamm H. and Georgoussi Z. The COOH tail of the µ-opioid receptor forms
tight complexes with RGS4 and Gα to regulate receptor signaling 57th Meeting of Hellenic
Society of Biochemistry and Molecular Biology, December 2005, Athens, Greece
Douris V, Andronopoulou E., Tsikou D., Morou E., Balatsos N., Labropoulou V, Swevers L.,
Georgoussi Z., and Iatrou K., Multiple biotechnological applications of LEPCELL express, a
modular insect cell-based expression system 57th Meeting of Hellenic Society of Biochemistry
and Molecular Biology, December 2005, Athens, Greece
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
Εποπτεία εργαστηρικών ασκήσεων του Παν/µιου Αθηνών Τµήµα Βιολογίας (Μαζαράκου Γ.,
Μώρου Ε., Λεοντιάδης Λ. από 8 ώρες έκαστος , 35 φοιτητές)
Τρίωρη διάλεξη στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος του Παν/µιου Αθηνών
Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας του Μεταπτυχιακού µαθήµατος του ΕΚΠΑ
«Βιοχηµεία» Νοέµβριος 2005 (22 διδαχθέντες) – Η. Γεωργούση
∆ίωρη διάλεξη µε τίτλο «Επταελικοειδείς υποδοχείς που αλληλεπιδρούν µε G πρωτεινες :
Moριακοί στόχοι στη παραγωγή νέων φαρµάκων» στο Θερινό Σχολείο του ΕΚΕΦΕ
«∆ηµόκριτος» - Η. Γεωργούση
∆ιδακτορική ∆ιατριβή «Μοριακές µελέτες της ρύθµισης της δράσης των µ και δ οπιοειδών
υποδοχέων µετά από επιµόλυνση ινοβλαστών αραουραίου µε το cDNA που τους
κωδικοποιεί» (Παν/µιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής
Βιολογίας). Ολοκληρώθηκε: 1η Ιουνίου 2005
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Συντονίστρια του µαθήµατος Ενδοκυτταρικής Σηµατοδότησης του ΙΒ
Εκπρόσωπος του δικτύου Γυναικών Ερευνητριών «Περικτιόνη» του ΕΚΕΦΕ «∆»
Μέλος του Συµβουλίου της Εταιρείας «Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής
Ψυχικής Υγείας» «Αργώ»
Mέλος Επιτροπής Αξιολόγησης Τράπεζας Ιστικών Μοσχευµάτων
Παράγοντες απήχησης (για 5 δηµοσιεύσεις): 21.735
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 15
Βιβλιογραφικές Αναφορές 2003- 2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 34
h-factor: 9
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Τρέχουσα Εξωτερική Χρηµατοδότηση
Σηµείωση: Είναι εγκεκριµένα προς χρηµατοδότηση 3 προγράµµατα, τα οποία όµως δεν
είχαν εισροές το 2005:
•

ΓΓΕΤ, Τίτλος Προγράµµατος: ∆ιασταυρούµενη συνοµιλία των οδών κυτταρικής
σηµατοδότησης των νευροτενσινικών και οπιοειδών υποδοχέων. Η σηµασία της στην
ανάπτυξη νέων αντιψυχωτικών φαρµάκων (Επ. Υπεύθυνη: ∆ρ. Η. Γεωργούση,
ΙΒ/ΕΚΕΦΕ «∆»).

•

ΓΓΕΤ, Τίτλος Προγράµµατος: Ο ρόλος των ρυθµιστών της κυτταρικής σηµατοδότησης
των G πρωτεινών (RGS) στη δράση των οπιοειδών υποδοχέων (Επ. Υπεύθυνη: ∆ρ. Η.
Γεωργούση, ΙΒ/ΕΚΕΦΕ «∆»).

•

ΓΓΕΤ 9ΠΡΑΞΕ – Φάση Α), Τίτλος Προγράµµατος: Τεχνολογίες Υπερέκφρασης και
Παραγωγής Ανασυνδυασµένων Πρωτεϊνών από Κλωνοποιηµένα Γονίδια και Ανάπτυξη
Τεχνολογιών και Εφαρµογών για Ταχεία Ανίχνευση Νέων Φαρµακολογικών
Παραγόντων σε Φυσικά Προϊόντα (Επ. Υπεύθυνος: ∆ρ. Κ. Ιατρού, ΙΒ/ΕΚΕΦΕ «∆»).
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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΄
Σοφία Αλιµπέρτη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Αβραάµ Ελ Χαµιτιέ, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
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 «ρολουςκλειδια» 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 µοριασυνεργοι 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 2005
Μεταφεροντας τα ερευνητικα µας προγραµµατα απο τις ΗΠΑ (πανεπιστηµιο Harvard) στο
Ινστιτουτο Βιολογιας του ΕΚΕΦΕ «∆ηµοκριτος» αντιµετωπισαµε πολυ µεγαλες πραγµατικα
δυσκολιες και καθυστερησεις στο να συνεχισουµε µε επιτυχια την ερευνα µας, ιδιαιτερα
οσον αφορα την εξευρεση καταλληλου εργαστηριακου χωρου και εξοπλισµου.
Ευελπιστουµε οτι αυτα τα προβληµατα θα ξεπεραστουν. 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 δεδοµενα µας λοιπον δειχνουν οτι η πρωτεινη Cdc37 ειναι το ιδιο και το αυτο
µοριο που -οπως υπηρχε η υποψια στην επιστηµονικη κοινοτητα απο τη δεκατια του 1980και εν συνεργεια µε την πρωτεινη Hsp90 δεσµευει και πιθανοτατα ρυθµιζει τη δραση των
κινασων της οµαδας Src (για µια σχετικη ανασκοπηση: Brugge J., 1986: Interaction of the
Rous sarcoma virus protein pp60src with the cellular proteins pp50 and pp90. Curr Top
Microbiol Immunol 123:1-22 ). 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
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κινασες Raf and Src, ErbB2, Akt, IKK, MLK3 και HRI. Επισης απο τις κυκλινοεξαρτωµενες κινασες περιλαµβανει τα µορια Cdk4, Cdk6 και Cdk9. Επιπλεον, οπως δειχνει
η ερευνα µας η ολη συγκροτηση και συντονισµενη λειτουργια τριων τουλαχιστον
συµπλοκων
κινασων
(Raf>Mek>Erk,
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 µετατοπιζεται απο πυρηνα
στο κυτταροπλασµα αναστελλοντας την αντιγραφικη του δραση.
Παράγοντες απήχησης: 0
Τρέχουσα Εξωτερική Χρηµατοδότηση
Πρόγραµµα µε τίτλο Αναπτυξη χηµειοθεραπευτικων φαρµακων βασισµενων στις πρωτεινες
θερµικου σοκ, χρηµατοδοτούµενο από τη ΓΓΕΤ και Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον ∆ρα Ν.
Γραµµατικάκη.
∆ιάρκεια: 2004-2006
Συνολική χρηµατοδότηση:60.000 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2005: 20.000 €.
Πρόγραµµα µε τίτλο Οι Πρωτεινες-Συνοδοι στην αντικαρκινικη φαρµακευτικη θεραπεια
χρηµατοδοτούµενο από τη ΓΓΕΤ, και Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον ∆ρα Ν. Γραµµατικάκη
∆ιάρκεια: 2005-2006
Συνολική χρηµατοδότηση για το εργαστήριο: 11.740 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2005: 5.870 €.
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Ερευνητικό Έργο:

Μηχανισµοί
Γήρανσης

Κυτταρικού

Πολλαπλασιασµού

και

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
Αδαµαντία Παπαδοπούλου, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια (MSc)
Ελένη Γκιώνη, Πτυχιούχος Συνεργάτις
Ιωάννα Μελά, Εκπαιδευόµενη Φοιτήτρια
Ελένη Σεβασλίδου, Τεχνικός
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
Το εργαστήριο εστιάζει στη µελέτη του ρόλου των αυξητικών παραγόντων – µε έµφαση
στον 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 και διερευνώνται τα ενδοκυτταρικά σηµατοδοτικά µονοπάτια που
ευθύνονται για τη δράση τους. Παράλληλα, µελετώνται εναλλακτικοί µηχανισµοί ρύθµισης
του πολλαπλασιασµού και της διαφοροποίησης, όπως µέσω αυτοκρινών αυξητικών
παραγόντων, της αλληλεπίδρασης κυττάρων-εξωκυττάριας µήτρας, εξωγενούς στρές ή
µηχανικών δυνάµεων.
Κεντρικό στόχο αποτελεί επίσης η µελέτη των µηχανισµών γήρανσης και µακροβιότητας.
Μελετάται η γήρανση του κυττάρου, ως αποτέλεσµα διαδοχικών πολλαπλασιασµών in vitro
και η πρόωρη γήρανση λόγω εξωγενών στρες. Εξετάζονται τα δοµικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά του γηρασµένου κυττάρου, σε αντιδιαστολή µε αυτά του νεαρού αλλά και
του καρκινικού κυττάρου. Ιδιαίτερα µελετάται ο ρόλος του γηρασµένου κυττάρου στη
διαδικασία της γήρανσης και της ανάπτυξης ηλικιο-εξαρτώµενων ασθενειών,
συµπεριλαµβανοµένου του καρκίνου. Στην κατεύθυνση αυτή εξετάζεται η αλληλεπίδραση
γηρασµένων κυττάρων του στρώµατος µε καρκινικά κύτταρα. Εµφαση δίνεται επίσης σε
ιστούς των οποίων ο εκφυλισµός συµβάλει στην ανάπτυξη σοβαρών δυσλειτουργιών κατά
τη γήρανση, όπως ο µεσοσπονδύλιος δίσκος. Τέλος µελετώνται τα χαρακτηριστικά των
αιωνόβιων, ως ένα µοντέλο επιτυχούς γήρανσης.
Στόχος των ανωτέρω µελετών είναι η διαλεύκανση των µηχανισµών που διέπουν τη ρύθµιση
της ιστικής οµοιοστασίας ιδιαίτερα κατά τη γήρανση, και µέσω ερευνητικών δικτύων η
συµβολή στην παρέµβαση µέσω θεραπειών κυτταρικής αντικατάστασης. Τέλος, το
εργαστήριο δραστηριοποιείται στην µελέτη φυσικών προϊόντων και νέων συνθετικών
ενώσεων για την ανίχνευση νέων ενεργών συστατικών µε κυτταροστατική/κυτταροτοξική
αλλά και αντιγηραντική και επουλωτική δράση.
Πρόοδος κατά το 2005
Συνεχίσθηκε η µελέτη της δράσης του αυξητικού παράγοντα Transforming Growth Factor-β
(TGF-β) επί ανθρώπινων ινοβλαστών. ∆είξαµε ότι ο TGF-β ρυθµίζει τον κυτταρικό
πολλαπλασιασµό ανάλογα µε το αναπτυξιακό στάδιο, δηλ. διεγείρει τα κύτταρα ενηλίκου
ενώ αναστέλλει τα εµβρυϊκά κύτταρα. H διεγερτική του δράση οφείλεται σε ένα αυτοκρινή
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µηχανισµό, δηλ. επάγεται η έκλυση του παράγοντα FGF-2, ο οποίος µέσω του υποδοχέα του
FGFR-1, διεγείρει την ενεργοποίηση των MEK-ERK κινασών και τελικά τον κυτταρικό
πολλαπλασιασµό. Η ανασταλτική του δράση πραγµατοποιείται µέσω της ενεργοποίησης της
PKΑ και της υπερέκφρασης των αναστολέων p21WAF1 και p15INK4B, πιθανόν λόγω της
υπερενεργοποίησης της πρωτείνης Smad3
(Σχήµα 1).
Κεντρικός στόχος του εργαστηρίου είναι η
µελέτη
των
χαρακτηριστικών
του
γηρασµένου κυττάρου και του ρόλου του
στην
ανάπτυξη
ηλικιο-εξαρτώµενων
ασθενειών, συµπεριλαµβανοµένου του
καρκίνου. Μείωση των τελοµερών ή
εξωγενή στρες προκαλούν την απόκριση
του γηρασµένου κυττάρου στη βλάβη του
DNA (DNA Damage Response –DDR) και
την υπερέκφραση της ογκοκατασταλτικής
πρωτείνης
p53.
∆είχθηκε
ότι
η
υπερέκφραση της p53 είναι υπεύθυνη για την επαγωγή της φλεγµονώδους πρωτείνης
ICAM-1 στα γηρασµένα κύτταρα. Η σχέση αυτή επιβεβαιώθηκε τόσο σε ανθρώπινα
κυτταρικά συστήµατα, όσο και in vivo σε µία κλασική φλεγµονώδη αλλά και ηλικιοεξαρτώµενη ασθένεια, την αθηρωµάτωση. Επίσης, σε κύτταρα ενός ιστού του οποίου η
γήρανση επιφέρει σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα στον οργανισµό, του µεσοσπονδύλιου
δίσκου, η πρόκληση DDR µέσω εξωγενών στρες, οδηγεί σε ενεργοποίηση του p53,
αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασµού και πρόωρη γήρανση. Τέλος, δείχθηκε η
επαγωγή DDR, ως αποτέλεσµα έντονης διέγερσης του πολλαπλασιασµού, σε ανθρώπινες
προκαρκινικές αλλοιώσεις, ενώ η περαιτέρω καρκινική εξαλλαγή συνδέεται µε
απενεργοποίηση της p53.
Τέλος, συνεχίσθηκαν οι µελέτες επί α. των µορφολογικών και λειτουργικών µεταβολών του
πυρήνα του γηρασµένου κυττάρου, β. του ρόλου της γήρανσης των στρωµατικών
ινοβλαστών στην καρκινoγένεση, γ. των χαρακτηριστικών των ελλήνων αιωνοβίων, και δ.
της κυτταροστατικής/κυτταροτοξικής αλλά και αντιγηραντικής και επουλωτικής δράσης
φυσικών προϊόντων και νέων συνθετικών ενώσεων.
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
Gorgoulis, V.G., Vassiliou, L.V., Karakaidos, P., Zacharatos, P., Kotsinas, A., Liloglou, T.,
Venere, M., Ditullio, R.A. Jr, Kastrinakis, N.G., Levy, B., Kletsas, D., Yoneta, A., Herlyn,
M., Kittas, C., Halazonetis, T.D. (2005). Activation of the DNA damage checkpoint and
genomic instability in human precancerous lesions. Nature 434, 907-913
Gorgoulis, V.G., Pratsinis, H., Zacharatos, P., Demoliou, C., Sigala, F., Asimacopoulos, P.J.,
Papavassiliou, A.G., Kletsas, D. (2005). p53-dependent ICAM-1 overexpression in senescent
human cells identified in atherosclerotic lesions. Lab. Invest. 85, 502-511
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 Radic. Biol. Med.
38, 436-449
Gioka, C., Bourauel, C., Hiskia, A., Kletsas, D., Eliades, T., Eliades, G. (2005). Light-cured
or chemically cured orthodontic adhesive resins? A selection based on the degree of cure,
monomer leaching, and cytotoxicity. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthop. 127, 413-419 (quiz
516)
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Kousidou, O.C., Mitropoulou, T.N., Roussidis, A.E., Kletsas, D., Theocharis, A.D.,
Karamanos, N.K. (2005). Genistein suppresses the invasive potential of human breast cancer
cells through transcriptional regulation of metalloproteinases and their tissue inhibitors. Int. J.
Oncol. 26, 1101-1109
Kostakis, I.K., Tenta, R., Pouli, N., Marakos, P., Skaltsounis, A.L., Pratsinis, H., Kletsas D.
(2005). Design, synthesis, and antiproliferative activity of some novel aminosubstituted
xanthenones, able to overcome multidrug resistance toward MES-SA/Dx5 cells. Bioorg. Med.
Chem. Lett. 15, 5057-5060
Zervolea, I., Pratsinis, H., Tsagarakis, S., Karavitaki, N., Stathakos, D., Thalassinos, N.,
Kletsas, D. (2005) The impact of chronic in vivo glucocorticoid excess on the functional
characteristics of human skin fibroblasts obtained from patients with endogenous Cushing's
syndrome. Eur. J. Endocrinol. 152, 895-902
Stathakos, D., Pratsinis, H., Zachos, I., Vlahaki, I., Gianakopoulou, A., Zianni, D., Kletsas, D.
(2005) Greek centenarians: assessment of functional health status and life-style
characteristics. Exp. Gerontol. 40, 512-518
Πρωτοτυπα άρθρα που έχουν γίνει δεκτά για δηµοσίευση το 2006
Kundakovic, T., Fokialakis, N., Dobric, S., Pratsinis, H., Kletsas, D., Kovacevic, N., Chinou,
I. (2006). Evaluation of the Anti-inflammatory and Cytotoxic Activities of Naphthazarine
Derivatives from Onosma leptantha. Phytomedicine (in press)
Kostakis, I.K., Pouli, N., Marakos, P., Skaltsounis, A.L., Pratsinis, H., Kletsas D. (2006).
Design and synthesis of novel amino-substituted xanthenones and benzo[b]xanthenones:
Evaluation of their antiproliferative activity and their ability to overcome multidrug resistance
toward MES-SA/Dx5 cells. Bioorg. Med. Chem. (in press)
Pratsinis, H., Tsagarakis, S., Zervolea, I., Stathakos, D., Thalassinos, N., Kletsas, D. (2006).
The Unexpected Anabolic Phenotype And Extended Longevity Of Skin Fibroblasts After
Chronic Glucocorticoid Excess. Dose-Response (formerly Non-linearity in Biology,
Toxicology and Medicine) (in press)
Kolokythas, G., Pouli, N., Marakos, P., Pratsinis, H., Kletsas D. (2006). Design, synthesis and
antiproliferative activity of some new azapyranoxanthenone aminoderivatives. Eur. J. Med.
Chem. (in press)
Konstantopoulou, M.A., Pratsinis, H., Kletsas, D., Mazomenos, B.E. (2006). Pheromone
binding protein and general odorant binding protein of Sesamia nonagrioides (Lepidoptera:
Noctuidae): Sex and diel dependent expression. Entomologia Experimentalis et Applicata (in
press)
Roberts, S., Evans, E.H., Kletsas, D., Jaffray, D.C., Eisenstein, S.M. (2006). Senescence in
human intervertebral discs. Eur. Spine J. (in press)
Giannouli, C.C., Kletsas, D. (2006). TGF-beta regulates differentially the proliferation of fetal
and adult human skin fibroblasts via the activation of PKA and the autocrine action of FGF-2.
Cell. Signal. (in press)
Άρθρα σε Βιβλία και Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων
Κλέτσας ∆. Η σύγχρονη έρευνα της επούλωσης. Στοχεύοντας στη βέλτιστη επούλωση: Από
την εµβρυϊκή ιστική αναγέννηση µέχρι τη γήρανση και ο ρόλος του TGF-β. Στο «Η
επούλωση του τραύµατος» (Γιακουµεττής Α.Μ., εκδ.) σελ. 37-47. Αθήνα, 2005.
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Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
H. Pratsinis, C.C. Giannouli, I. Karakatsanis, D. Kletsas (2005). Differential Proliferative
Response of Fetal and Adult Human Skin Fibroblasts to Transforming Growth Factor-β.
Institut Pasteur Euroconferences, Tissue Repair and Ulcer/Wound Healing: Molecular
mechanisms, therapeutic targets and future directions, March 17-18, 2005, Paris, France.
H. Pratsinis, K. Würtz, C. Neidlinger-Wilke, D. Kletsas (2005). Autocrine growth stimulation
of intervertebral disc cells subjected to cyclic strain. 32nd Annual Meeting of the International
Society for the Study of the Lumbar Spine (ISSLS), May 10-14, 2005, New York, USA.
S. Roberts, E.H. Evans, J.P.G. Urban, D. Kletsas, N. Craig, S.M. Eisenstein (2005). Cells in
herniated intervertebral discs demonstrate premature senescence: A cautionary note for disc
repair. 32nd Annual Meeting of the International Society for the Study of the Lumbar Spine
(ISSLS), May 10-14, 2005, New York, USA.
H. Pratsinis, S. Tsagarakis, I. Zervolea, D. Stathakos, N. Thalassinos, D. Kletsas (2005). The
Unexpected Anabolic Phenotype and Extended Longevity of Skin Fibroblasts after Chronic
Glucocorticoid Excess. 4th Annual International Conference on Hormesis: Implications for
Toxicology, Medicine and Risk Assessment, June 6-8, 2005, University of Massachusetts
Amherst, USA.
∆. Κλέτσας (2005). Ρύθµιση ιστικής οµοιοστασίας: Από τους βασικούς µηχανισµούς προς
την κυτταρική θεραπεία. Συνέδριο «Νέες Τεχνολογίες και Τάσεις στην Ορθοπαιδική», 1-2
Απριλίου 2005, Θεσσαλονίκη.
H. Pratsinis, K. Würtz, C. Neidlinger-Wilke, D. Kletsas (2005). Mechanical Stimulation of
Intervertebral Disc Cells induces the Production of Autocrine Growth Factor Activity. 7th
Annual Meeting of the Hellenic Research Club for Connective Tissue & Matrix Biology,
April 8-9, 2005, Patras.
∆. Κλέτσας (2005). Stress και ιστική οµοιοστασία. 4ο Σεµινάριο «Αθλητισµός & Θάλασσα»,
1-3 Ιουλίου 2005, Πόρος.
Χρ. Γιαννούλη, Ι. Καρακατσάνης, Χ. Πρατσίνης, ∆. Κλέτσας (2005). Ο TGF-β ρυθµίζει µε
διαφορικό τρόπο τον πολλαπλασιασµό ανθρωπίνων δερµατικών ινοβλαστών εµβρύου και
ενηλίκου. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής,
27-29 Οκτωβρίου 2005, Λουτράκι.
A.E. Roussidis, A.D. Theocharis, D. Kletsas, N.K. Karamanos (2005). Signaling via c-Kit
immunoreactive proteins in breast cancer cells. 57ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοχηµείας και
Μοριακής Βιολογίας, 9-11 ∆εκεµβρίου 2005, Αθήνα.
∆. Κλέτσας (2005) Εξωγενής και ενδογενής ρύθµιση της οµοιοστασίας του µεσοσπονδύλιου
δίσκου. 11ο Σεµινάριο Εµβιοµηχανικής της σπονδυλικής στήλης, 2-4 ∆εκεµβρίου 2005,
Αθήνα.
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
Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του 57ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας
και Μοριακής Βιολογίας, 9-11 ∆εκεµβρίου 2005, Αθήνα
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Κρίση δηµοσιεύσεων στα περιοδικά Biogerontology, Experimental Gerontology, Spine,
European Spine Journal, Tissue & Cell, IUBMB Life
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
«Κυτταρική Σηµατοδότηση», 12 ώρες, 16 διδαχθέντες., ΙΒ/ΕΚΕΦΕ «∆»
«Κυτταρική γήρανση και ιστική οµοιοστασία», Θερινό Σχολείο ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», 2
ώρες, ΕΚΕΦΕ «∆»
«Κυτταραλλιέγειες-Ιστοκαλλιέργειες» Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Εξειδίκευσης «Εφαρµογές
της Βιολογίας στην Ιατρική» Τµήµατος Βιολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, 6 ώρες, 20
διδαχθέντες. (∆. Κλέτσας και Χ. Πρατσίνης)
«Μεταγωγή σήµατος από µεµβρανικούς υποδοχείς» στα «Σεµινάρια Μοριακής
Ενδοκρινολογίας» του Εργαστηρίου Πειραµατικής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/µίου
Αθηνών, 2 ώρες, 20 διδαχθέντες.
«Γήρανση και καρκινογένεση», στο Πρόγραµµα Μαθηµάτων της Ειδίκευσης «Αναπτυξιακή
Βιολογία» του Εργαστηρίου Ιστολογίας-Εµβρυολογίας Ιατρικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών, 2
ώρες, 10 διδαχθέντες.
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Μέλος της Επιτροπής Ερευνών του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» (1/1 – 3/10/2005)
Γραµµατέας του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου του ΙΒ
Υπεύθυνος του Εκτροφείου Πειραµατοζώων του ΙΒ
Υπεύθυνος του κυτταροµετρητή ροής (FACS) του ΙΒ
Συµµετοχή στην προετοιµασία των προγραµµάτων ΕΠΑΝ, ΑΚΜΩΝ και ΠΕΠ Αττικής που
κατέθεσε το Ι.Β.
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Μέλος (Ταµίας) του ∆Σ της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας
Παράγοντες απήχησης (για 8 δηµοσιεύσεις): 53,799
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 113
Βιβλιογραφικές Αναφορές 2003- 2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 253
h-factor: 13
Τρέχουσα Εξωτερική Χρηµατοδότηση
Πρόγραµµα µε τίτλο Intervertebral Disc Degeneration: Interplay of Age, Environmental and
Genetic Factors, χρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ και Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Dr.
Jocelyn Urban - (Υπεύθυνος από την ελληνική πλευρά: ∆ρ. ∆. Κλέτσας).
∆ιάρκεια: 36 µήνες
Συνολική χρηµατοδότηση προγράµµατος για το 2005: 277.696,00 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου κατά το 2005: 76.012,00 €
Πρόγραµµα µε τίτλο Γήρανση ινοβλαστών στον καρκίνο του µαστού, χρηµατοδοτούµενο από
την Novartis Hellas Α.Ε και Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον ∆ρα ∆. Κλέτσα.
∆ιάρκεια προγράµµατος: 24 µήνες
Συνολική χρηµατοδότηση προγράµµατος για το 2005: 11.698 €
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Χρηµατοδότηση εργαστηρίου κατά το 2005: 11.698 €
Πρόγραµµα µε τίτλο Ανάπτυξη της Ελληνικής Τράπεζας Ζωϊκών Κυττάρων,
χρηµατοδοτούµενο από τη ΓΓΕΤ και Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον ∆ρα ∆. Κλέτσα.
∆ιάρκεια προγράµµατος: 18 µήνες
Συνολική χρηµατοδότηση προγράµµατος για το 2005: 34.600,00 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου κατά το 2005: 34.600,00 €
Πρόγραµµα µε τίτλο Σύνθεση και αξιολόγηση βιοδραστικών ναφθοκινονών και αχρώµων
παραγώγων τους για εφαρµογή σε επουλωτικά σκευάσµατα, χρηµατοδοτούµενο από τη ΓΓΕΤ
και Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Η. Κουλαδούρο.
∆ιάρκεια προγράµµατος: 36 µήνες
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου κατά το 2005: 3.344 €
Σηµείωση: Επίσης εγκρίθηκαν 3 προγράµµατα µέσα στο 2005 µε Επιστηµονικό Υπέυθυνο
τον ∆ρα ∆. Κλέτσα αλλά η έναρξη τους θα γίνει το 2006: 1) ∆ιακρατική συνεργασία µε τίτλο
Χαρακτηρισµός του γηρασµένου κυττάρου: Εξεύρεση νέων στόχων για αντιγηραντική θεραπεία.
Προϋπολογισµός για το εργαστήριο: 60.000 € 2) Πρόγραµµα µε τίτλο Γήρανση των κυττάρων
του µεσοσπονδύλιου δίσκου, χρηµατοδοτούµενο από τον AO Foundation. Προϋπολογισµός
για το εργαστήριο: 60.000 € 3) Πρόγραµµα µε τίτλο Κυτταρική γήρανση και καρκινογένεση:
Ο ρόλος των στρωµατικών ινιβλαστών, χρηµατοδοτούµενο από το ΚΕΣΥ. Προϋπολογισµός
για το εργαστήριο: 14.650 €.
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Ερευνητικό Έργο: Ο Ρόλος των Πυρηνικών Πρωτεϊνών στη Λειτουργικότητα
της Χρωµατίνης
Προσωπικό
Καλλιόπη Ε. Σέκερη, Ερευνήτρια Α΄
Θωµαϊς Σουρλίγκα, Ερευνήτρια Γ΄
Μάριος Ξυδούς, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Γιάννης Νινιός, Συνεργαζόµενος Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Παρασκευή Σαλπέα, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Νίκη Βαρουξή, ∆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 2005
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 επί της
επαγωγής απόπτωσης σε έξη λευχαιµικές σειρές (MOLT-4, U937, NB-4, K562, HL60, Jurkat).
Από τα αποτελέσµατα φαίνεται να υπάρχει µια διαφορική απόκριση της κάθε υπό µελέτη
σειράς στην επίδραση της τριχοστατίνης Α τόσο επί του βαθµού ακετυλίωσης της ιστόνης Η4
και όσο και επί της επαγωγής της ιστόνης Η1ο. Οι αλλαγές στις δύο αυτές µοριακές
παραµέτρους σχετίζονται άµεσα και µε την διαφορική επαγωγή της απόπτωσης που επάγεται
στις εξη λευχαιµικές σειρές µετά από την επίδραση του αναστολέα.
Mελετήθηκαν οι σωµατικοί υπότυποι των Η1 ιστονών του συνδέτου DNA του νουκλεοσώµατος
µε capillary zone ηλεκτροφόρηση καθώς και µε ανοσοστύπωση µε ειδικά αντισώµατα 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
ολοκληρωθεί. Εχουν ταυτοποιηθεί όλοι οι Η1 σωµατικοί υπότυποι στα λεµφοκύτταρα
περιφερικού αίµατος ανθρώπου και έχει 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.) και είναι στην φάση συγγραφής.
Επίσης µελετάται η ακετυλίωση κυτταροπλασµατικών πρωτεινών ως µέσων σηµατοδότησης σε
φυσιολογικά Τ λεµφοκύτταρα σε σχέση µε λευχαιµικά κύτταρα. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι
η τουµπουλίνη ακετυλιώνεται µετά από την επίδραση της τριχοστατίνης Α. Η τουµπουλίνη των
φυσιολογικών λεµφοκυττάρων
εµφανίζει σταθερά επίπεδα ακετυλίωσης
που δεν
µεταβάλλονται µε την ηλικία του δότη. Αντίθετα οι έξη λευχαιµικές σειρές που µελετήθηκαν
(MOLT-4, U937, NB-4, K562, HL60, Jurkat) έδειξαν διαφορική απόκριση στους αναστολείς
και διαφορετικά 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, µελετήθηκαν τα επίπεδα απόπτωσης
σε σχέση µε τα επίπεδα ακετυλίωσης της τουµπουλίνης µετά από επίδραση αναστολέων των
αποακετυλασών των ιστονών σε αυτές τις λευχαιµικές σειρές. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι
κυτταρικές σειρές όπου η τουµπουλίνη ακετυλιώνεται σε πολύ µεγάλο βαθµό (MOLT-4, NB-4,
HL60) εµφανίζουν και υψηλά επίπεδα απόπτωσης. Αυτό ενδέχεται να δείχνει ότι η ακετυλίωση
της τουµπουλίνης είναι ένας κυτταροπλασµατικός σηµατοδότης για την απόπτωση. 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 στην έκφραση γονιδίων 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. Επίσης βρέθηκαν πρωταρχικές ενδείξεις ρυθµικής έκφρασης των c-myc και wee1
γονιδίων. Ταυτόχρονα µελετήθηκε η επίδραση της κουρκουµίνης, αναστολέας της
ακετυλοµεταφοράσης, p300, επί των επιπέδων ακετυλίωσης της ιστόνης Η4 µε
ηλεκτροφορητική ανάλυση δύο διαστάσεων µε απώτερο σκοπό την χρήση αυτής της ουσίας
στην αλλαγή των επιπέδων ακετυλίωσης των ιστονών των υποκινητών γονιδίων του ρολογιού η
οποία ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή στα επίπεδα έκφρασής τους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν πως
αυτή, η ελάχιστα µέχρι στιγµής µελετηµένη ουσία, µειώνει ικανοποιητικά τα µαζικά επίπεδα
ακετυλίωσης της ιστόνης Η4.
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
P., Ninios, K.P., Kypreou, Salpea, P., K.E. Sekeri-Pataryas, T.G. Sourlingas (2005).
Comparative study of the acetylation of histone H4 and histone H1o expression in human
leukemic cell lines. 27th Panhellenic Society for Biological Sciences, May ----, 2005, Nauplio,
Greece.
T.G. Sourlingas, M. Xidous, A. Repouskou, K.E. Sekeri-Pataryas, A. Prombona (2005).
Analysis of the histone acetylation levels and the mammalian biological clock function in in
vitro mouse cell systems. 57th Conference of the Hellenic Society of Biochemistry and
Molecular Biology. December, 2005, Athens, Greece.
Άλλες επιστηµονικές δραστηριότητες
Mέλος του καταλόγου κριτών εργασιών προς δηµοσίευση στο Experimental Gerontology
(Κ.Σέκερη)
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Κριτής εργασιών προς δηµοσίευση στο Archives of General Psychiatry Gerontology
(Κ.Σέκερη)
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
Θερινό Σχολείο (Θ.Γ. Σουρλίγκα): Ιστονικές Ποικιλοµορφίες και Μεταφραστικές Τροποποιήσεις
των Ιστονών: Βασικοί Παράγοντες για την Στερεοδιαµόρφωση της Χρωµατίνης κατά την
Γήρανση και Απόπτωση. (1 ώρα).
Θ.Γ. Σουρλίγκα: 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 Φυσιολογική
Λειτουργία του Κυττάρου. (6 ώρες, περίπου 15 διδαχθέντες).
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια του Ι.Β. (Κ. Σέκερη)
Μέλος εσωτερικής επιτροπής για την διδακτορική διατριβή του Μ. Χυδούς και Α. Ρεπούσκου
(Θ. Σουρλίγκα).
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Επιστηµονικές Συνεργασίες:
• Με το εργαστήριο του Prof. Bruce Howard, Head of the Laboratory of Molecular Growth
Regulation of the National Institute of Child Health and Human Development; National
Institutes of Health (NIH). Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας η Π. Σαλπέα, βιολόγος, η
οποία εκπονεί την διδακτορική της διατριβή στο Εργαστήριο µας έλαβε ετήσια υποτροφία
(pro-Fogarty) για επιστηµονική συνεργασία στο Εργαστήριο του Dr. Howard σε θέµα που
αφορά µέρος της διδακτορικής διατριβής της.
•

Με το Εθνικό Κέντρο Ανοσο-ιστοσυµβατότητας, Γενικό Νοσοκοµείο «Γιώργος
Γεννηµατάς. ∆ιευθύντρια ∆ρ. Α. Σταυροπούλου.

•

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 καθώς
και την 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 τις ενδεχόµενες
επιπτώσεις στην κυτταρική λειτουργία και καρκινογένεση.

Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 13
Σέκερη Κ.Ε. (κοινές δηµοσιεύσεις µε την Θ. Σουρλίγκα): 13
Σουρλίγκα Θ.Γ. : 3
Σύνολο βιβλιογραφικών αναφορών 2003-2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 31
Σέκερη Κ.Ε. (κοινές δηµοσιεύσεις µε την Θ. Σουρλίγκα): 31
Σουρλίγκα Θ.Γ. : 11
h-factor:
Σέκερη Κ.Ε.: 9
Σουρλίγκα Θ.Γ. : 5
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Τρέχουσα Εξωτερική Χρηµατοδότηση
Πρόγραµµα µε τίτλο Η Ακετυλίωση Πρωτεινών ως Μέσου Σηµατοδότησης σε Τ
Λεµφοκύτταρα και Λευχαιµικά Κύτταρα., χρηµατοδοτούµενο από την ΓΓΕΤ και
Επιστηµονικό Υπεύθυνο την ∆ρα Κ.Σέκερη.
∆ιάρκεια: 2004-2006
Συνολική χρηµατοδότηση προγράµµατος για το 2005: 12.230 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου κατά το 2005: 6.115 €
Σηµείωση: Επίσης εγκρίθηκε 1 ΠΕΝΕ∆ 2003 µέσα στο 2005 µε τίτλο Μελέτη του µηχανισµού
δράσης αντικαρκινικών ενώσεων στην αποπτωτική πορεία του κυττάρου και της
αποτελεσµατικότητάς τους ως χηµειοθεραπευτικών µέσων µε Επιστηµονικό Υπέυθυνο τον ∆ρα
Κ. Σέκερη η έναρξη του θα γίνει το 2006.
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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΄
Παρασκευή Κίτσιου, Ερευνήτρια Γ΄
Γαρυφαλιά ∆ροσοπούλου, 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, Συνεργαζόµενος Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Ελένη Μπούχλιου, Εκπαιδευόµενη Φοιτήτρια
Ελένη Κωτσοπούλου, Τεχνικός
∆ήµητρα Κατσιάνου, 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 εξειδικευµένα διαµεβρανικά µακροµόρια (ιντεγκρινικοί
υποδοχείς, υποδοχείς αυξητικών ορµονών όπως η ινσουλίνη, σιαλοπρωτεϊνες, 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:
•

Γονιδιακή ρύθµιση της έκφρασης της διαµεµβρανικής σιαλοπρωτεΐνης ποδοκαλυκίνης σε
καλλιεργηµένα νεφρικά σπειραµατικά επιθηλιακά κύτταρα (ποδοκύτταρα) και κατά την
ανάπτυξη εµβρύου όρνιθας. Στόχος είναι η κατανόηση των µηχανισµών που ενέχονται
στην αυξο- και 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 Αβ), µε στόχο την παρεµπόδιση συσσωµατώσεων εξωκυττάριου αµυλοειδούς
που σχετίζονται µε την εκφύλιση νευρικών κυττάρων στην προαναφερθείσα νευροεκφυλιστική νόσο.

•

Λειτουργικές ιδιότητες Μεταφορέων
Γλουταµικού σε Φυσιολογικές και Νευροεκφυλιστικές καταστάσεις, µε στόχο την κατανόηση του ρόλου αυτών των επιφανειακών
διαµεµβρανικών µεταφορέων σε νευρο-εκφυλιστικές καταστάσεις, 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.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2005

-34-

Πρόοδος κατά το 2005
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 ρύθµιση της
έκφρασης της ποδοκαλυκίνης. Σε συνθήκες περιπτώσεις που ελαττώνεται δραµατικά η
έκφραση της ποδοκαλυκίνης, παρουσία αυξηµένων συγκεντρώσεων γλυκόζης («διαβητικές
συνθήκες»), η έκφραση του WT1 παρέµεινε σταθερή υποδεικνύοντας την πρόσθετη
συµµετοχή άλλων µεταγραφικών παραγόντων. Εκτός της διασύνδεσης WT1 µε την πρωτεΐνη
p53 που παρατηρήσαµε ότι προκαλεί µειορύθµιση της έκφρασης της ποδοκαλυκίνης
προσδιορίσαµε ότι αυξηµένη διασύνδεση WT1 µε τον µεταγραφικό παράγοντα CBP επίσης
οδηγεί σε µειορύθµιση της. Η συνεχής διασύνδεση WT1 µε CBP καταστέλλει τη
µεταγραφική ικανότητα του WT1, προκαλώντας έτσι µείωση της έκφρασης ποδοκαλυκίνης.
Ρύθµιση κυτταρικής λειτουργίας σε διαβητικές συνθήκες (παρουσία αυξηµένων
συγκεντρώσεων γλυκόζης) σε καλλιεργηµένα β- παγκρεατικά ινσουλινοπαραγωγά
κύτταρα: Προηγούµενες µελέτες της σηµατοδοτικής οδού του υποδοχέα ινσουλίνης (IR)
έδειξαν ότι αυξηµένες συγκεντρώσεις γλυκόζης οδηγούν σε ελαττωµένη φωσφορυλίωση των
IRS2, PI-3K, και Akt, χωρίς να επηρρεάζεται η έκφραση αυτών των κινασών. Επιπροσθέτως
παρατηρήσαµε ότι χρόνια έκθεση παγκρεατικών β-κυττάρων σε υψηλή συγκέντρωση
γλυκόζης κατέστειλε την ινσουλινο-επαγόµενη φωσφορυλίωση της mTOR, που ελέγχεται
από την Akt και ρυθµίζει την πρωτεϊνοσύνθεση, ενώ επίσης µειώνεται η φωσφορυλίωση του
BAD, γονίδιου το οποίο ενέχεται στην κυτταρική απόπτωση. Κατά συνέπεια οι γλυκοεπαγόµενες αλλοιώσεις στο σηµατοδοτικό µονοπάτι της ινσουλίνης πιθανόν παίζουν
σηµαντικό ρόλο στην δυσλειτουργία και απόπτωση των β-κυττάρων που παρατηρείται στον
διαβήτη τύπου 2.
Λειτουργίες Νευροβλαστικών Κυττάρων σε συνθήκες νόσου Alzheimer (παρουσία
αµυλοειδούς αβ): Προηγούµενα δεδοµένα του εργαστηρίου υποδεικνύουν ότι η
κολλαγονάση ΜΜΡ-9 της οποίας η έκφραση από νευροβλαστικά κύτταρα SK-N-SH
επάγεται από το αµυλοειδές Αβ έχει πιθανόν δράση α-σεκρετάσης. δηλ. προστατευτική
εναντίον συνάθροισης αµυλοειδούς. Συγκεκριµένα σε ανθρώπινα εµβρυϊκά νεφρικά
κύτταρα, µετασχηµατισµένα µε το cDNA της ΑΡΡ ώστε να την εκφράζουν σταθερά, έγινε
πρόσθετα υπερέκφραση της ΜΜΡ-9: Παρατηρήθηκε αύξηση του διαλυτού θραύσµατος
sAPPa που προέρχεται από την αποικοδόµηση της ΑΡΡ µε τη δράση α-σεκρετάσης ενώ
παράλληλα παρατηρήθηκε µείωση των επιπέδων του Αβ που δηµιουργεί αµυλοειδείς
πλάκες. Παρουσία του φορβολικού εστέρα ΡΜΑ (ενισχυτή της δράσης των PKC οι οποίες
ρυθµίζουν την δραστικότητα των α-σεκρετασών), τα επίπεδα του θραύσµατος sAPPa
αυξήθηκαν κατά 2.5 φορές. Η δράση του ενζύµου αναστέλλεται από EDTA καθώς και τον
ειδικό αναστολέα της ΜΜΡ-9, SB-3-CT. Τέλος µε πειράµατα ανοσο-κατακρήµνισης και
συνεστιακής µικροσκοπίας παρατηρήθηκε αλληλεπίδραση/διασύνδεση ΑΡΡ και ΜΜΡ-9
στην επιφάνεια των κυττάρων.
Ρύθµιση Λειτουργίας οστεοβλαστικών κυττάρων σε καταστάσεις φλεγµονής:
Καλλιεργηµένα οστεοβλαστικά κύτταρα MG-63 αυξάνουν την έκφραση της πρωτεϊνης
ΤΙΜΡ1 παρουσία TNF-α. Η πρωτεϊνη αυτή έχει αντι-αποπτωτική δράση και εξετάζεται οι
µηχανισµοί λειτουργίας της.
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
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 12: 1495-1502, 2005
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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” Vol. 2, p.44-49,
2005
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
P. Venieratos, G. Drosopoulou, E. Tsilibary, P. Kitsiou. (2005). Chronic exposure to high
glucose concentration results in reduced tyrosine phosphorylation of IRS-2 and impairs the
PI3-Kinase/Akt insulin signaling pathway in mouse pancreatic β-cells. Diabetologia, Volume
48:128 (Supplement 1), 41st Annual Meeting of the European Association for the Study of
Diabetes, Athens, Greece.
G. Drossopoulou, E. Kotsopoulou, P. Kitsiou, E. Tsilibary (2005). Differential modulation of
podocalyxin-like protein (PCLP) expression by glucose concentration in human glomerular
epithelial cells. Diabetologia, Volume 48:1182 (Supplement 1), 41st Annual Meeting of the
European Association for the Study of Diabetes, Athens, Greece.
P. Venieratos, G. Drossopoulou, E. Tsilibary, P. Kitsiou. (2005). Chronic exposure to high
glucose concentration results in defective insulin signaling by reducing IRS-2
phosphorylation and PI3-kinase/Akt activation in cultured mouse pancreatic β-cells. 27th
Scientific conference of Hellenic Society for Biological Sciences.
G. Drossopoulou, E. Kotsopoulou , P. Kitsiou, and E. Tsilibary. (2005). Differential
modulation of podocalyxin-like protein (PCLP) expression by glucose concentration in
human glomerular epithelial cells (HGEC). 27th Scientific conference of Hellenic Society for
Biological Sciences.
P. Venieratos, G. Drossopoulou, E. Tsilibary, P. Kitsiou. (2005). Glucose-induced defects of
the insulin signaling pathway in mouse pancreatic β-cells. 57th Annual Meeting of Hellenic
Society of Biochemistry & Molecular Biology.
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
∆ιευθύντρια Ινστιτούτου Βιολογίας (Ε. Τσιλιµπάρη)
Μέλος ∆Σ, ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος (Ε. Τσιλιµπάρη)
Μέλος Επιτροπής εκλογής Υπευθύνου Επιτροπής Εκπαίδευσης ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (Ε.
Τσιλιµπάρη)
Μέλος Επιτροπής « ∆ηµοέρευνα», ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (Ε. Τσιλιµπάρη)
Aντιπρόεδρος και µέλος ∆.Σ. της Εταιρείας Έρευνας Νοσηµάτων Μεταβολισµού (ΕΕΝΜ)
(Ε. Τσιλιµπάρη)
Μέλος Επιτροπής οργάνωσης του διεθνούς Ετήσιου Συνέδριου FEBS-IUBMB στην Ελλάδα
το 2008 (Ε. Τσιλιµπάρη)
Κριτής για εργασίες υποβληθείσες στα περιοδικά (Ε. Τσιλιµπάρη):
• Laboratory Investigation
• Cells,Tissues, Organs
• J Am Soc Nephrology
• Kidney International
• Diabetes
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•
•

Diabetes Care
J. Pathology

∆ιπλώµατα ευρεσιτεχνίας: Αίτηση για Ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας (20.9.2005):
«Progostic, diagnostic, and therapeutic value of TIN (tubulo-Interstitial Nephritis antigen) and
its domains». Εφευρέτες: Α.Σ. Χαρώνης, ∆.Μ. Βλαχάκος, Φ.Κ. Τσιλιµπάρη
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
Βιολογικό Τµήµα ΕΚΠΑ, Τοµέας Βιοχηµείας: ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΜΟΡΙΑΚΗ
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ: «Παγκρεατίτιδες, Παθοβιοχηµεία και Επιπλοκές της Μεταβολικής Νόσου
του ∆ιαβήτη» (Τρίωρη διάλεξη µεταπτυχιακού µαθήµατος) 16/3/2005 (Ε. Τσιλιµπάρη)
ΕΚΠΑ, Πρόγραµµα µαθηµάτων εξειδίκευσης «Αναπτυξιακή Βιολογία»: Κλινική και
Εργαστηριακή Ιατρική, Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική»: «Εµβρυϊκή Ανάπτυξη νεφρών
και σχετιζόµενες ασθένειες» (Τρίωρη διάλεξη µεταπτυχιακού µαθήµατος) (21.4.2005) (Ε.
Τσιλιµπάρη)
ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Θερινό Σχολείο: «Αλληλεπιδράσεις κυττάρων µε το εξωκυττάριο
στρώµα τους σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις» (∆ίωρη διάλεξη: Ε.
Τσιλιµπάρη) (14.7.2005)
Παράγοντες απήχησης (για 1 δηµοσιεύση): 4.38
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 89
(Tsilibary EC, Tsilibary E, Tsilibary PC): 72
(Tzinia A, Tzinia AΚ): 9
(Kitsiou P) 8
Σύνολο Βιβλιογραφικών Αναφορών 2003- 2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 271
(Tsilibary, EC. Tsilibary E, Tsilibary PC): 221
(Tzinia A, Tzinia AΚ): 32
(Kitsiou P): 18

h-factor: Tsilibary:26, Tzinia: 5, Kitsiou: 4
Τρέχουσα Εξωτερική Χρηµατοδότηση
Πρόγραµµα µε τίτλο Μονάδα αντιµετώπισης µεταβολικής διαταραχής και επιπλοκών διαβήτη,
χρηµατοδοτούµενο από τη ΓΓΕΤ (ΕΠΑΝ, Μέτρο 4.5, ∆ράση 4.5.1) µε Επιστηµονικό
Υπεύθυνο τον Καθ. Γ. Χρούσο (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ).
∆ιάρκεια προγράµµατος: 11/2003-11/2006
Συνολική χρηµατοδότηση εργαστηρίου από το πρόγραµµα: 150.000 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου κατά το 2005: 50.000 €
∆ιακρατικό Πρόγραµµα µε τίτλο Μελέτη παραγόντων που προδιαθέτουν σε τύπου 2 διαβήτη,
συ συγγενείς 1ου βαθµού ασθενών µε τύπου 2 διαβήτη, χρηµατοδοτούµενο από τη ΓΓΕΤ και
Επιστηµονική Υπεύθυνη την ∆ρα Ε. Τσιλιµπάρη.
∆ιάρκεια προγράµµατος: 3/2003-3/2005
Συνολική χρηµατοδότηση εργαστηρίου από το πρόγραµµα: 15.407€
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου κατά το 2005: 5.000 €
Πρόγραµµα µε τίτλο Αντιµετώπιση παθολογικών καταστάσεων µε συνδυαστική χρήση
βιοϊατρικών και νανοτεχνολογικών µεθόδων, χρηµατοδοτούµενο από τη ΓΓΕΤ (ΕΠΑΝ,
Μέτρο 4.5, ∆ράση 4.4.1) και Επιστηµονική Υπεύθυνη την ∆ρα Ε. Τσιλιµπάρη.
∆ιάρκεια προγράµµατος: 1/6/2005-31/5/2008
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Συνολική χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα (για το ΙΒ): 500.000 €
Χρηµατοδότηση ΙΒ κατά το 2005: 100.000 €
Πρόγραµµα µε τίτλο Προώθηση Αριστείας στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Υποστήριξη Ερευνητικών ∆ραστηριοτήτων Ινστιτούτου Βιολογίας ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»,
χρηµατοδοτούµενο από τη ΓΓΕΤ (ΕΠΑΝ, Μέτρο 3.3, ∆ράση 3.3.1) και Επιστηµονική
Υπεύθυνη την ∆ρα Ε. Τσιλιµπάρη.
∆ιάρκεια προγράµµατος: 3/2003 - 3/2005
Συνολική χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα για το ΙΒ: 246.913 €
Χρηµατοδότηση ΙΒ κατά το 2005: 100.000 €
Χρηµατοδότηση Εργαστηρίου από την Εταιρεία «Χάλυψ» µε τη µορφή χορηγίας ύψους
2.500€ που δόθηκε κατά το 2005.
Σηµείωση: Επίσης είναι εγκεκριµένα προς χρηµατοδότηση 2 προγράµµατα, τα οποία όµως
δεν είχαν εισροές το 2005:
•

ΓΓΕΤ, «ΑΚΜΩΝ», Μέτρο 4.2, ∆ράση 4.4.1, Τίτλος Προγράµµατος: Αναβάθµιση και
Εξέλιξη Εργαστηρίων Ιστικών Μοσχευµάτων και Εκτροφής Πειραµατοζώων του
Ινστιτούτου Βιολογίας (Επ. Υπεύθυνη: ∆ρ. Ε. Τσιλιµπάρη, ΙΒ/ΕΚΕΦΕ «∆»)

•

ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕ∆ 2005, Τίτλος Προγράµµατος: Μελέτη µεταφορέων νευροδιαβιβαστών
του ΚΝΣ: Μεταφορείς γλουταµικού (Επ. Υπεύθυνη: ∆ρ. Β. Σοφιανοπούλου,
ΙΒ/ΕΚΕΦΕ «∆»). Από το εργαστήριο συµµετέχουν οι ∆ρες Α. Τζίνια και Ε.
Τσιλιµπάρη.

Στο έργο που ακολουθεί η ∆ρ. Ε. Τσιλιµπάρη είναι ∆ιοικητική Υπεύθυνη

Ερευνητικό Έργο:

Χηµική οικολογία και φυσικά προϊόντα

Προσωπικό
Μαρία Κωνσταντοπούλου, Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Βασίλειος Μαζωµένος, Οµότιµος Ερευνητής
Ηλίας Σίσκος, Συνεργαζόµενος Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Αναστασία Πανταζή-Μαζωµένου, Τεχνικός
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
Schwartz, B., McErlean, C., Fletcher, M., Mazomenos, B., Konstantopoulou, M., Kitching, W.,
De Voss, J. (2005). Spiroacetal Biosynthesis: (±)-1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane in Bactrocera
cacuminata and Bactrocera oleae (Olive Fruit Fly). Organic Letters 7(6), 1173-1176.
Konstantopoulou, M., Mazomenos, B. 2005. Evaluation of Beauveria bassiana and B.
brongniartii strains and four wild-type fungal species against adults of Bactrocera oleae and
Ceratitis capitata. Biocontrol 50, 293-305.
Herz, A., Hassan, S., Hegazi, E., Nasr, F., Youssef, A., Khafagi, W., Agamy, E., Ksantini, M.,
Jardak, T., Mazomenos, B., Konstantopoulou, M., Torres, L., Gonçalves, F., Bento, A., Pereira,
J. (2005). Towards sustainable control of lepidopterous pests in olive cultivation. Gesunde
Pflanzen 57, 117-128.
Kavallieratos, N., Athanassiou, C., Balotis, G., Tatsi, G., Mazomenos, B. (2005). Factors
affecting male Prays oleae (Lepidoptera: Yponomeutidae) captures in pheromone-baited traps in
olive orchards. J. Econ. Entomol. 98(5), 1499-1505.
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Konstantopoulou, M., Raptopoulos, D., Stavrakis, N., Mazomenos, B. (2005). Microflora
Species and Their Volatile Compounds Affecting the Development of an Alcohol
Dehydrogenase Homozygous Strain (Adh-I) of Bactrocera (Dacus) oleae (Diptera:Tephritidae).
J. Econ. Entomol. 98(6), 1943-1949.
Πρωτοτυπα άρθρα που έχουν γίνει δεκτά για δηµοσίευση το 2006
Konstantopoulou, M., Pratsinis, H., Kletsas, D., Mazomenos, B. (2006). Pheromone binding
protein and general odorant binding protein of Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae):
Sex and diel dependent expression. Entomol. Exp. Appl. (in press).
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
A. Herz, S. Hassan, E. Hegazi, B. Hafez, F. Nasr, A. Youssef, E. Agamy, T. Jardak, M.
Ksantini, M. Konstantopoulou, B. Mazomenos, T. Broumas, P. Milonas, T. Moschos, C.
Souliotis, L. Torres, J. Pereira, A. Bento (2005). Prospects to use releases of the egg parasitoid
Trichogramma (Hymenoptera, Trichogrammatidae) for biological control in olive cultivationlessons from the EU-project “Triphelio”. Dresdener Entomologentagung, 21-24 March 2005,
Dresden, Germany.
A.A. Bento, J.A. Pereira, J.E. Cabanas, M. Konstantopoulou, L. Torres, B. Mazomenos (2005).
Mating Disruption Trials for the Olive Moth, Prays oleae (Bern.), (Lep.:Yponomeutidae in Trásos-Montes Olive Groves (Northeast of Portugal). 2nd European meeting of the IOBC/WPRS
study group «Integrated protection of olive crops», Florence, Italy 26-28 October 2005.
E.M. Hegazi, B.E. Mazomenos, W.E. Khafagi, A. Zaitun, S. Mostafa, S. El-Kemny (2005).
Long term monitoring of Palpita unionalis (HÜBNER) (Lepidoptera: Pyralidae) in olive groves
in Egypt. 2nd European meeting of the IOBC/WPRS study group «Integrated protection of olive
crops», Florence, Italy 26-28 October 2005.
E.M. Hegazi, M.B. Hafez, B.E. Mazomenos, W.E. Khafagi, A. Zaitun, S. Showel, S. Mostafa, S.
El-Kemny (2005). Efficancy of mating disruption for controlling the jasmine moth, Palpita
unionalis: A case study over three consecutive olive growing seasons. 2nd European meeting of
the IOBC/WPRS study group «Integrated protection of olive crops», Florence, Italy 26-28
October 2005.
N.G. Kavallieratos, C.G. Athanassiou, George N. Balotis, G.T. Tatsi, B.E. Mazomenos (2005).
Factors affecting male Prays oleae (Lepidoptera: Yponomeutidae)- Captures in pheromonebaited traps in olive orchards. 2nd European meeting of the IOBC/WPRS study group «Integrated
protection of olive crops», Florence, Italy 26-28 October 2005
Μ. Κωνσταντοπούλου, Π. Μυλωνάς, Β. Μαζωµένος (2005). Τοξικοί µεταβολίτες του
στελέχους SMU-21 του µύκητα Mucor hiemalis στο δάκο της ελιάς, Bactrocera oleae και στη
µύγα της Μεσογείου Ceratitis capitata. 11o Πανελλήνιο Εντοµολογικό Συνέδριο, Καρδίτσα,
11-14 Οκτωβρίου. Πρακτικά: 106.
Β. Μαζωµένος, ∆. Ραπτόπουλος, Ν. Μπαµπίλης, Μ. Κωνσταντοπούλου (2005). Ολοκληρωµένη
διαχείριση της καλλιέργειας της ελιάς: Ηλεκτρονικός Οδηγός Φυτοπροστασίας. 11o Πανελλήνιο
Εντοµολογικό Συνέδριο, Καρδίτσα, 11-14 Οκτωβρίου. Πρακτικά: 119.
Ν. Μπαµπίλης, ∆. Ραπτόπουλος, Μ. Κωνσταντοπούλου, Β. Μαζωµένος, Α. ΠανταζήΜαζωµένου (2005). Περιβαλλοντικά ασφαλής µέθοδος για τον έλεγχο του πληθυσµού του
εντόµου Marchalina hellenica. Πιλοτικές µελέτες στα πεύκα του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος». 11o
Πανελλήνιο Εντοµολογικό Συνέδριο, Καρδίτσα, 11-14 Οκτωβρίου. Πρακτικά: 102.
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Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Κριτής επιστηµονικών δηµοσιεύσεων στα περιοδικά:
- Journal Chemical Ecology, Journal Economic Entomology, Phytoparasitica (Β. Μαζωµένος).
- Entomologia Experimentalis et Applicata (M. Κωνσταντοπούλου)
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
Ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε στο University of Cardiff, U.K η διδακτορική διατριβή του
Ηλία Σίσκου (1997-2003) µε τίτλο Insecticidal actions of Citrus aurantiu (Επιβλέπων από
Ελλάδα: ∆ρ. Β. Μαζωµένος).
Συµµετοχή σε άλλες δραστηριότητες του ΙΒ
Κωνσταντοπούλου Μαρία:
• Υπεύθυνη λειτουργίας της µονάδας παροχής υπηρεσιών Confocal microscope του Ι.Β. του
ΕΚΕΦΕ «∆» (Μάρτιος 2005 - ).
• Υπεύθυνη ακτινοπροστασίας του εργαστηρίου του Ι.Β. ΕΚΕΦΕ «∆», που διαθέτει πηγή
Co-60, ενεργότητας 5470 Ci (Μάρτιος 2004- ).
Παράγοντες απήχησης (για 5 δηµοσιεύσεις): 7,551
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 22
Βιβλιογραφικές Αναφορές 2003- 2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 76
h-factor: 9
Τρέχουσα Εξωτερική Χρηµατοδότηση
Ευρωπαϊκό πρόγραµµα INCO-2000 Cont. No ICA4-CT2001-10004 µε τίτλο: Sustainable
control of Lepidopterous pests in olive groves-integration of egg parasitoids and pheromones
και Επιστηµονικό Υπεύθυνο τoν ∆ρα Β. Μαζωµένο.
∆ιάρκεια:2001-2005
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 178.064 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2005: 28.872 €.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β :

«ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ»

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2005

-41-

Ερευνητικό Έργο:

Μοριακή Γενετική Εντόµων και Βιοτεχνολογία

Προσωπικό
Κώστας Ιατρού, Ερευνητής Α΄
Βασιλική Λαµπροπούλου, Ερευνήτρια Γ΄
Luc Swevers, Ερευνητής Γ΄
Λυδία Ιγνατιάδου, Οµότιµη Ερευνήτρια
Ednildo Machado, Συνεργαζόµενος Ερευνητής
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
Χριστιάνα Μαγκριώτη, Μεταπτυχιακή Συνεργάτις
Κώστας Νικόπουλος, Πτυχιούχος Συνεργάτης
Rita Haddad, Εκπαιδευόµενη Φοιτήτρια
Μαρία Νούτσου, Εκπαιδευόµενη Φοιτήτρια
∆ήµητρα Στεφάνου, Ειδική Τεχνική Επιστήµων
∆ηµήτρης Κοπανέλης, Τεχνικός
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
1. 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 έντοµοφορέα της ενολοσίας Anopheles gambiae.
2. 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.
3. 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 2005
Ρυθµιστές της ωογένεσης των λεπιδοπτέρων εντόµων
Συνεχίστηκε ο λειτουργικός χαρακτηρισµός τριών πρωτεϊνών, NTP1-4, CTP15-1 και
BmSH3, που αλληλεπιδρούν µε τον µεταγραφικό παράγοντα BmGATAβ και τον ορφανό
πυρηνικό υποδοχέα BmE75C 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
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των τριών πρωτεϊνών στα θυλακοκύτταρα. Αναστολή της έκφρασης του παράγοντα
CTP15-1 µε µεθοδολογίες in vitro επώασης ωοθηκαρίων µε µονόκλωνο συµπληρωµατικό
DNA είχε ως συνέπεια την εµφάνιση φαινοτυπικών ανωµαλιών στη µορφολογία των
ωοθυλακίων χωρίς εµφανείς επιπτώσεις στο πρόγραµµα διαφοροποίησής τους. Η ανάλυση
του λειτουργικού ρόλου των τριών πρωτεϊνών συνεχίζεται. Επιπλέον, µελετήθηκε η εµπλοκή
σηµατοδοτικών οδών που ελέγχονται από προσταγλανδίνες στην ωογένεση. Αναστολή της
βιοσύνθεσης των πρασταγλανδινών σε in vitro καλλιέργειες ωοθηκαρίων προκάλεσε
αναστολή της ικανότητας µετάβασης των ωοθυλακίων από τη βιτελλογένεση στη
χοριογένεση, ενώ το φαινόµενο ήταν αναστρέψιµο µε την προσθήκη εξωγενών
προσταγλανδινών ή κυκλικού AMP στο υλικό της καλλιέργειας. Επιπλέον πειράµατα για τον
προσδιορισµό των σταδίων της ωογένεσης, τα οποία εξαρτώνται από σηµατοδότηση µέσω
προσταγλανδινών, βρίσκονται σε εξέλιξη.
Μοριακοί µηχανισµοί παρασιτισµού λεπιδοπτέρων εντόµων από παρασιτοειδή
υµενόπτερα
Συνεχίστηκε η µελέτη του συστήµατος ενδοπαρασιτισµού που αποτελείται από το
λεπιδόπτερο-ξενιστή Manduca sexta, το παρασιτικό υµενόπτερο Cotesia congregatα, η
οποία εναποθέτει τα έµβρυά της στην αιµοκοιλική κοιλότητα του ξενιστή και τον
ενδοσυµβιωτικό polydna ιό της Cotesia (CcBV), ο οποίος εισάγεται επίσης στον ξενιστή και
συµβάλλει στην ανοσοκαταστολή του διασφαλίζοντας µε αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη των
εµβρύων του παρασίτου. Με πειράµατα in vitro συν-ανοσοκατακρήµνισης, επιβεβαιώθηκε η
αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης CcV1 του CcBV µε την πρωτεΐνη των αιµοκυττάρων του
ξενιστή αιµολίνη (µέλος της οικογένειας των ανοσοσφαιρινών), της οποίας η επαγωγή
συνιστά κύριο συστατικό της ανοσολογικής απόκρισής του ξενιστή σε βακτηριακές ή
µυκητικές επιµολύνσεις. Με τη χρήση ετερόλογων in vivo και in vitro συστηµάτων
(µεταξοσκώληκας και κυτταροκαλλιέργειές του), βρέθηκε επίσης ότι η CcV1 έχει την
ικανότητα να εισέρχεται στα αιµοκύτταρα και στα καλλιεργούµενα κύτταρα µε άγνωστες
µέχρι στιγµής συνέπειες για τη φυσιολογία των κυττάρων. Τέλος, αποδείχτηκε ότι η
παρουσία της CcV1 αναστέλλει την από αιµολίνη επαγόµενη συγκόλληση βακτηρίων in
vitro.
Ρύθµιση της οσφρητικής λειτουργίας των κουνουπιών
∆έκα πρωτεΐνες πρόσδεσης οσφρητικών µορίων (odorant binding proteins ή ΟBPs) των
κεραιών του κουνουπιού-φορέα της ελονοσίας Anopheles gambiae υπερεκφράστηκαν σε
κυτταροκαλλιέργειες λεπιδοπτέρων εντόµων και αποµονώθηκαν για περαιτέρω χρήση σε
πειράµατα προσδιορισµού προσδετών σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Irvine των ΗΠΑ.
Με πειράµατα in vitro συν-ανοσοκατακρήµνισης, αποδείχθηκε ότι οι ΟBPs, οµοδιµερίζονται
και ετεροδιµερίζονται µε άλλες ΟBPs. Η σηµασία του διµερισµού για τη λειτουργικότητα
των ΟBPs παραµένει άγνωστη και αποτελεί αντικείµενο επιπλέον µελετών που βρίσκονται
σε εξέλιξη. Στα πλαίσια των µελετών για µια πιο ολοκληρωµένη προσέγγιση στο πρόβληµα
της όσφρησης του ανωφελούς, κλωνοποιήθηκαν επίσης τρεις οσφρητικοί υποδοχείς, οι
οποίοι εκφράζονται σε οσφρητικούς νευρώνες θηλυκών εντόµων. Σε συνδυασµό µε τις
διαθέσιµες ΟBPs, οι υποδοχείς αυτοί θα χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη συστηµάτων
ταχείας ανίχνευσης οσφρητικών µορίων-προσδετών σε κυτταροκαλλιέργειες λεπιδοπτέρων
εντόµων.
Μοριακή βιολογία και γενετική τροποποίηση πυρηνικών πολυεδρικών ιών εντόµων
Στα πλαίσια της προσπάθειας µας για την κατασκευή φορέων γονιδιακής θεραπείας
βασισµένων σε γονιδιώµατα µπακουλοϊών (πυρηνικών πολυεδρικών ιών, nuclear
polyhedrosis viruses ή NPVs) δηµιουργήθηκαν ανασυνδυασµένοι ιοί που περιέχουν κασέτα
έκφρασης της πράσινης φθορίζουσας πρωτεΐνης (Green Fluorescent Protein, GFP) για
κύτταρα θηλαστικών. Η χρήση τους σε κυτταροκαλλιέργειες θηλαστικών και πρωτογενείς
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καλλιέργειες νευρικών κυττάρων Schwann από αρουραίο έδειξε ότι οι ιοί αυτοί µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για αποτελεσµατική µεταφορά γονιδίων στα κύτταρα των θηλαστικών. Τα
επιµολυσµένα κύτταρα εκφράζουν τα διαγονίδια χωρίς αλλαγές στα υπόλοιπα γενετικά
χαρακτηριστικά τους συµπεριλαµβανοµένης και της δυνατότητας περαιτέρω
διαφοροποίησής τους. Σηµαντικό εύρηµα των µελετών αποτέλεσε η διαπίστωση ότι ένας
µικρός αριθµός γονιδίων ιικής προέλευσης εκφράζεται επίσης στα επιµολυσµένα κύτταρα.
Το εύρηµα αυτό δηµιουργεί σοβαρά ερωτηµατικά για πιθανές παρενέργειες της χρήσης
κυττάρων που έχουν µετασχηµατισθεί µε τους συγκεκριµένους φορείς σε πρωτόκολλα
γενετικής θεραπείας, τα οποία χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Η δηµιουργία
ανασυνδυασµένων µπακουλοϊών που περιέχουν κασέτες έκφρασης για πρωτεΐνες µε
δυνητική θεραπευτική δράση έναντι νευροεκφυλιστικών ασθενειών βρίσκεται σε εξέλιξη.
Λειτουργική γονιδιωµατική
Το σύστηµα υπερέκφρασης ανασυνδυασµένων πρωτεϊνών σε κύτταρα λεπιδοπτέρων εντόµων
που έχουµε αναπτύξει επεκτάθηκε µε τη δηµιουργία φορέων, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα
παραγωγής χιµαιρικών πρωτεϊνών µε διπλή επισήµανση στο αµινοξικό τους άκρο. Η
σήµανση αυτή επιτρέπει την εύκολη ανίχνευση και καθαρισµό των ανασυνδυασµένων
πρωτεϊνών µε χρήση εµπορικά διαθέσιµων αντιδραστηρίων. Με την προσθήκη των νέων
φορέων ολοκληρώθηκε η πλατφόρµα τεχνολογιών υπερέκφρασης που επιτρέπει την
παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων ετερόλογων ανασυνδυασµένων πρωτεϊνών σε
κυτταροκαλλιέργειες εντόµων και την εύκολη αποµόνωσή τους σε καθαρή µορφή.
Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των σχέσεων δοµής-λειτουργίας [quantitative structureactivity relation (QSAR) analysis] για µια σειρά διβενζοϋλ-υδραζινικών παραγώγων µε τη
χρήση συστήµατος ταχείας ανίχνευσης ουσιών µε εκδυστεροειδή ενεργότητα που είχαµε
αναπτύξει σε προγενέστερο στάδιο, επιβεβαιώθηκαν οι προσδιορισθείσες QSAR µε τη
µοντελοποίηση της πρόσδεσης των ενεργών ουσιών στη θέση πρόσδεσης του υποδοχέα του
λεπιδοπτέρου Heliothis που προκύπτει από την κρυσταλλική δοµή του (συνεργασία µε το
πανεπιστήµιο του Kyoto της Ιαπωνίας).
Τέλος, σε συνεργασία µε το εργαστήριο της ∆ρος Ζ. Γεωργούση, πραγµατοποιήθηκαν
µελέτες για να διαπιστωθεί η δυνατότητα ανάπτυξης ενός συστήµατος ταχείας ανίχνευσης
προσδετών ανθρώπινων σεριτονινεργικών υποδοχέων µε εξειδίκευση για τον υποδοχέα
HT-4A βασισµένου σε κυτταροσειρές λεπιδοπτέρων εντόµων, οι οποίες υπερεκφράζουν τον
υποδοχέα και την ανθρώπινη υποβοηθητική πρωτεΐνη Gα16. Προσθήκη σεροτονίνης στις
κυτταροσειρές που εκφράζουν τις δυο ανθρώπινες πρωτεΐνες προκαλεί απελευθέρωση
ενδοκυτταρικού ασβεστίου, η οποία µπορεί να µετρηθεί εύκολα µε την προσθήκη ενός
φθορίζοντος δείκτη στις κυτταροκαλλιέργειες. Κατά συνέπεια, οι µετασχηµατισµένες
κυτταροσειρές µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως σύστηµα ταχείας ανίχνευσης µιµητικών
σεροτονίνης σε συλλογές συνθετικών ουσιών και εκχυλίσµατα φυτικών ουσιών.
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
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Vir. In Press.
Άρθρα σε Βιβλία και Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων
Farrell, P. J., Swevers, L. and Iatrou, K. (2005). Insect cell culture and recombinant protein
expression systems. In: Comprehensive Molecular Insect Science (L.I. Gilbert, K. Iatrou and
S. Gill, eds.), vol. 4 (Biochemistry and Molecular Biology), pp. 475-507, Elsevier, Oxford,
UK.
Swevers, L., Raikhel, A., Sappington, T., Shirk, P., and Iatrou, K. (2005). Vitellogenesis and
post-vitellogenic maturation of the ovarian follicle. In: Comprehensive Molecular Insect
Science (L.I. Gilbert, K. Iatrou and S. Gill, eds.), vol. 1 (Reproduction and Development),
pp. 87-156, Elsevier, Oxford, UK.
Gotsis-Skretas, O. and Ignatiades, L. Phytoplankton in pelagic and coastal waters. In: “State
of Hellenic Marine Environment” (E. Papathanasiou and A. Zenetos eds) pp187-193,
SoHElMe, Athens, 2005
Επιµέλεια Έκδοσης
Comprehensive Molecular Insect Science (L.I. Gilbert, K. Iatrou and S. Gill, eds.), volumes
1-7, Elsevier Publishing Company, Oxford, UK, 2005.
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
Z. Georgoussi, L. Swevers, V. Douris, D. Stefanou, E. Morou, N. Balatsos and K. Iatrou. A
modular expression system derived from insect and baculovirus regulatory elements as the
basis for the development of versatile cell-based HTS platforms for lead discovery for known
targets: the insect ecdysteroid and mammalian opioid receptor HTS paradigms. Screening
Europe 2005 Conference, Geneva, Switzerland, February 14-16, 2005.
L. Swevers, D. Stefanou, T. Soin, G. Smagghe, Y. Nakagawa, and K. Iatrou. A widely
applicable ecdysone-responsive reporter cassette for the generation of transformed insect cell
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line-based high-throughput screening systems for ecdysone mimics. First International
Symposium of Entomological Science: Development and Metamorphosis, Kyoto University,
Japan, March 2-3, 2005.
C. Kenoutis, R. Efrose, L. Swevers, A. Lavdas, M. Gaitanou, R. Matsas, P.J. Farrell and K.
Iatrou. Baculovirus artificial chromosomes and gene delivery and expression in insect and
mammalian cells: development, use and safety considerations. 7th Conference on Protein
Expression in Animal Cells, September 18-22, 2005, Heraklion, Crete, Greece.
Τ. Soin, Swevers, L., Iatrou, K., Ghekire, A., Janssen, C., and Smagghe, G. (2005). Presence
of ecdysteroids and EcR and RXR homolog receptors in Neomysis integer (Arthropoda:
Mysidae) to explain endocrine disruptive activities. Ivth International Conference on
Arthropods. Chemical, Physiological and Environmental Aspects. September 18-23,
Zakopane, Poland.
C.E Wheelock, Harada, T., Smagghe, G., Iatrou, K., Swevers, L., Akamatsu, M., and
Nakagawa, Y. (2005). 3-D QSAR analysis of non-steroidal ecdysone agonists and homology
modeling of the ligand-receptor binding. 33rd Symposium on Structure-Activity
Relationships, November 16-17, Osaka University Convention Center, Osaka, Japan.
L. Ignatiades, (2005). Eutrophication trends and consequences in the inshore-offshore
system of the Aegean Sea, Eastern Mediterranean. (Abstracts, pp.20) XVII International
Botanical Congress, July 17-23 (Προσκεκληµένη οµιλήτρια).
Κ. Ιατρού. Συστήµατα γονιδιακής έκφρασης εντόµων και εφαρµογές λειτουργικής
γονιδιωµατικής: ταχεία ανίχνευση βιοενεργών παραγόντων για ανάπτυξη νέων φαρµάκων
και περιβαλλοντικά ασφαλή καταπολέµηση επιβλαβών πληθυσµών εντόµων. 27ο Συνέδριο
Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών, Ναύπλιο, 12-14 Μαΐου 2005.
Β. ∆ουρής, ∆. Τσίκου, ∆. Στεφάνου, Β. Λαµπροπούλου, L. Swevers, Κ. Ιατρού. LEPCELL
Express: µια πολυτµηµατική, βασισµένη σε κύτταρα εντόµων, πλατφόρµα έκφρασης
πρωτεϊνών για πολλαπλές βιοτεχνολογικές εφαρµογές. 27ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας
Βιολογικών Επιστηµών, Ναύπλιο, 12-14 Μαΐου 2005.
Χ. Κενούτης, R. Efrose, L. Swevers, Κ. Ιατρού. Φορείς µεταγωγής βασισµένοι σε
µπακουλοϊούς για µεταφορά γονιδίων σε κύτταρα θηλαστικών: ανάπτυξη, χρήση και
προβληµατισµοί ασφαλείας. 27ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών,
Ναύπλιο, 12-14 Μαΐου 2005.
Β. Λαµπροπούλου ∆. Στεφάνου, Β. ∆ουρής, Ε. Ανδρονοπούλου, Α. Αποστολίδου, Γ.
Βουτσινάς, Κ. Ιατρού. Παρασιτισµός λεπιδόπτερων εντόµων από υµενόπτερα:
αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών του polydna ιού του παράσιτου Cotesia congregata µε
πρωτεΐνες της αιµολέµφου του λεπιδόπτερου ξενιστή Manduca sexta. 27ο Συνέδριο
Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών, Ναύπλιο, 12-14 Μαΐου 2005.
Ν. Σδράλια, L. Swevers, Κ. Ιατρού. Ταυτοποίηση και χαρακτηρισµός γονιδίων που
εµπλέκονται στη ρύθµιση της ωογένεσης του µεταξοσκώληκα Bombyx mori. 27ο Συνέδριο
Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών, Ναύπλιο, 12-14 Μαΐου 2005.
Ε. Ανδρονοπούλου, Β. Λαµπροπούλου, Β. ∆ουρής, ∆. Τσίκου, Κ. Ιατρού. Ταυτοποίηση και
χαρακτηρισµός νέων πρωτεϊνών που αλληλεπιδρούν µε οσφρητικές πρωτεΐνες του
κουνουπιού Anopheles gambiae. 27ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών,
Ναύπλιο, 12-14 Μαΐου 2005.
T. Georgomanolis, K. Iatrou, L. Swevers. Expression analysis of BmSH3, an adaptor protein
characterized by multiple SH3 domains and a single SoHo domain, during silkmoth
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Biology, Athens December 9-11, 2005, 52, 79.
E. Andronopoulou, V. Labropoulou, V. Douris, K. Iatrou. Functional analysis of odorant
binding proteins of the malaria mosquito vector Anopheles gambiae. Proceedings, 57th
meeting, Hellenic Society of Biochemistry & Molecular Biology, Athens December 9-11,
2005, 52, 31.
V. Douris, E. Andronopoulou, D. Tsikou, E. Morou, N. Balatsos, V. Labropoulou, L.
Swevers, Z. Georgoussi, K. Iatrou. Multiple biotechnological applications of LEPCELL
Express, a modular insect cell-based expression system. Proceedings, 57th meeting, Hellenic
Society of Biochemistry & Molecular Biology, Athens December 9-11, 2005, 52, 62.
R.C. Efrose, C. Kenoutis, L. Swevers, A. Lavdas, M. Gaitanou, R. Matsas, K. Iatrou. Gene
delivery into mammalian cells using recombinant baculoviruses as transfer vectors.
Proceedings, 57th meeting, Hellenic Society of Biochemistry & Molecular Biology, Athens
December 9-11, 2005, 52, 66.
N. Sdralia, L. Swevers, K. Iatrou. Functional characterization of NTP1-4, a protein that
interacts with the ovarian transcription factor BmGATAb of the silkmoth Bombyx mori.
Proceedings, 57th meeting, Hellenic Society of Biochemistry & Molecular Biology, Athens
December 9-11, 2005, 52, 183.
V. Labropoulou, V. Douris, E. Andronopoulou, D. Stephanou, L. Swevers and K. Iatrou. Β.
Interactions between proteins of the endosymbiotic polydna virus of the hymenopteran
parasitoid Cotesia congregata and hemocyte proteins of the endoparasitized lepidopteran
host Manduaca sexta and host immunosuppression. Ηµερίδα για την βιολογική έρευνα σε
ασπόνδυλους οργανισµούς. 8 ∆εκεµβρίου 2005, Αθήνα.
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”. (K. Ιατρού)
Κριτής επιστηµονικών άρθρων για τα περιοδικά “Insect Biochemistry and Molecular
Biology”, “Insect Molecular Biology”, “Biochemical Journal”, “European Journal of
Biochemistry”, “FEBS Letters”. (K. Ιατρού)
Κριτής επιστηµονικών άρθρων για τα περιοδικά “Insect Biochemistry and Molecular
Biology”, “Insect Molecular Biology”, “Pesticide Biochemistry and Physiology”, “Archives
of Insect Biochemistry and Physiology”, “Journal of Biotechnology” (L. Swevers)
Κριτής επιστηµονικών άρθρων για τα περιοδικά “ Chemistry and Ecology”
“Mediterranean Marine Science Journal” (Λ. Ιγνατιάδου)

και

Μέλος της ∆ιεθνούς Ερευνητικής Κοινοπραξίας International Lepidopteran Genome Project
Consortium (K. Ιατρού)
Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του International Lepidopteran Genome Project
Consortium (K. Ιατρού)
Ορισµός ως µέλους επιτροπής κρίσεων-προσλήψεων ερευνητών και ΕΛΕ για το Ινστιτούτο
Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (Κ. Ιατρού)
Ορισµός ως αναπληρωµατικού µέλους επιτροπής εκλογής νέου ∆ιευθυντή της Κεντρικής
∆ιεύθυνσης του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Κρήτης (Κ. Ιατρού)
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Προσκεκληµένος οµιλητής, ωριαία διάλεξη µε τίτλο “Lepidopteran Cell-Based HighThroughput Detection Systems for the Screening of Ligand Mimetics for Insect and
Mammalian Receptors”, Developmental Biology Department, National Institute of
Agrobiological Sciences, Tsukuba (Japan) (L. Swevers)
Μέλος Επιτροπής Κρίσης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής (Εξωτερικός Κριτής), Faculty of Sciences,
Department of Zoology, Catholic University of Leuven, Leuven, Belgium. ∆ιδακτορική
∆ιατριβή της Ilse Claeys: “The role of parsin neurohormones in the physiology of
reproduction and phase transition of the desert locust, Schistocerca gregaria” (L. Swevers)
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
∆ίωρη διάλεξη µε τίτλο «Από τη βασική έρευνα στα έντοµα στις τεχνολογίες και εφαρµογές
λειτουργικής γονιδιωµατικής για τη βελτίωση της υγείας, της γεωργίας και του
περιβάλλοντος» στο Θερινό Σχολείο του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» (Κ. Ιατρού)
∆ίωρη διάλεξη µε τίτλο «Παρασιτισµός λεπιδόπτερων εντόµων από υµενόπτερα: συµβίωση
µε DNA ιούς εντόµων και ανοσοκαταστολή του ξενιστή» στο Θερινό Σχολείο του ΕΚΕΦΕ
«∆ηµόκριτος» (Β. Λαµπροπούλου)
∆ίωρη διάλεξη µε τίτλο «Προγράµµατα µακροπρόθεσµης κυτταρικής διαφοροποίησης κατά
την ανάπτυξη:το παράδειγµα της ωογένεσης στα έντοµα» στο Θερινό Σχολείο του ΕΚΕΦΕ
«∆ηµόκριτος» (L. Swevers)
∆ίωρη διάλεξη µε τίτλο «Βιολογία εντόµων και καταπολέµηση» στο µεταπτυχιακό µάθηµα
«Ειδικά Μαθήµατα Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας» του Τµήµατος Βιολογίας, ΕΚΠΑ
(Κ. Ιατρού)
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)
Υπεύθυνος οργάνωσης σεµιναρίων επισκεπτών οµιλητών ΙΒ (Κ .Ιατρού)
Παράγοντες απήχησης (για 6 δηµοσιεύσεις): 27,429
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2005 (χωρίς αυτοαναφορές):: 128
Ιατρού Κ (συµπεριλαµβάνονται και δηµοσιεύσεις µε Swevers L.): 49
Swevers L: 3
Λαµπροπούλου Β.: 31
Ιγνατιάδου Λ.: 45
Σύνολο Βιβλιογραφικών Αναφορών 2003- 2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 354
Ιατρού Κ. (συµπεριλαµβάνονται και δηµοσιεύσεις µε Swevers L.): 134
Swevers L.: 10
Λαµπροπούλου Β.: 93
Ιγνατιάδου Λ.: 117
h-factor:
21 (Κ. Ιατρού))
9 (L. Swevers)
5 (Β. Λαµπροπούλου0
14 (Λ. Ιγνατιάδου)
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Τρέχουσα Εξωτερική Χρηµατοδότηση
Ευρωπαϊκό πρόγραµµα µε τίτλο Bioinsecticides from Insect Parasitoids (BIP) και
Επιστηµονικό Υπεύθυνο την Dr. Carla Malva (National Research Council of Italy)
∆ιάρκεια:9/2001-8/2004
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 315.000 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2005: 45.032 €.
Πρόγραµµα µε τίτλο Τεχνητά Χρωµοσώµατα Εντοµοϊών και Τεχνολογίες για Γονιδιακή
Θεραπεία και Συνεχή Υψηλού Επιπέδου Έκφραση Θεραπευτικών Πρωτεϊνών σε Εντοµικά
Συστήµατα Παραγωγής, χρηµατοδοτούµενο από ΓΓΕΤ (ΕΠΑΝ) και Επιστηµονικό Υπεύθυνο
τον ∆ρ. Κ. Ιατρού.
∆ιάρκεια:1/2004-1/2007
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 170.934 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2005: 107.934 €.
Σηµείωση: Επίσης είναι εγκεκριµένα προς χρηµατοδότηση 5 προγράµµατα, τα οποία όµως
δεν είχαν εισροές το 2005:
•

ΓΓΕΤ, ∆ιακρατική Συνεργασία µε χώρες εκτός ΕΕ, Τίτλος Προγράµµατος: The
Olfactory Odorant Binding Proteins of the Malaria Mosquito Anopheles gambiae as
Targets for Vector Control (Επ. Υπεύθυνος: ∆ρ. Κ. Ιατρού, ΙΒ/ΕΚΕΦΕ «∆»)

•

ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕ∆ 2005, Τίτλος Προγράµµατος: Παρασιτισµός λεπιδοπτέρων από
υµενόπτερα έντοµα: µοριακή ανάλυση της επαγωγής ανοσοκαταστολής στον ξενιστή
µέσω αλληλεπιδράσεων πρωτεϊνών των αιµοκυττάρων του µε πρωτεΐνες του
συµβιωτικού polydna ιού του παρασιτοειδούς (Επ. Υπεύθυνος: ∆ρ. Κ. Ιατρού,
ΙΒ/ΕΚΕΦΕ «∆»)

•

ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕ∆ 2005, Τίτλος Προγράµµατος: Ρυθµιστικοί µηχανισµοί που διέπουν την
ωογένεση στα λεπιδόπτερα έντοµα: χαρακτηρισµός και µελέτη µορίων µε κοµβικό ρόλο
στα διαδοχικά στάδια της ωογένεσης του µεταξοσκώληκα Bombyx mori (Επ.
Υπεύθυνος: Dr. L. Swevers, ΙΒ/ΕΚΕΦΕ «∆»)

•

ΓΓΕΤ, ∆ιακρατική Συνεργασία µε χώρες εκτός ΕΕ, Τίτλος Προγράµµατος: Γενετικά
τροποποιηµένες κυτταροσειρές εντόµων για ταχεία ανίχνευση µιµητικών
εκδυστεροειδών ορµονών µε εξειδικευµένη εντοµοκτόνο δράση σε συλλογές
συνθετικών ουσιών (Επ. Υπεύθυνος: Dr. L. Swevers, ΙΒ/ΕΚΕΦΕ «∆»)

•

ΓΓΕΤ, Κοινά Ερευνητικά Προγράµµατα Ελλάδας – Ισπανίας, Τίτλος Προγράµµατος:
Περιβαλλοντικά φιλικός έλεγχος της αναρριχώµενης φυτοφάγου κάµπιας της
Μεσογείου Spodoptera littoralis µε εξειδικευµένους ορµονικούς καταστολείς (Επ.
Υπεύθυνος: Dr. L. Swevers, ΙΒ/ΕΚΕΦΕ «∆»)

•

ΓΓΕΤ, ΠΡΑΞΕ – Φάση Α, Τίτλος Προγράµµατος: Τεχνολογίες Υπερέκφρασης και
Παραγωγής Ανασυνδυασµένων Πρωτεϊνών από Κλωνοποιηµένα Γονίδια και Ανάπτυξη
Τεχνολογιών και Εφαρµογών για Ταχεία Ανίχνευση Νέων Φαρµακολογικών
Παραγόντων σε Φυσικά Προϊόντα (Επ. Υπεύθυνος: ∆ρ. Κ. Ιατρού, ΙΒ/ΕΚΕΦΕ «∆»)
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Ερευνητικό Έργο:

Ρύθµιση της Μεταγραφής
Κιρκαδικό Ρολόι

από

το

Βιολογικό

Προσωπικό
Αναστασία Προµπονά, Ερευνήτρια Β΄
Αναστασία Ρεπούσκου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Μαριάννα Κάπη, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Ελιάνα Γκίκα, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Αγγελική Γαλέου, Εκπαιδευόµενη Φοιτήτρια
Σωκράτης Αυγέρης, Τεχνικός
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
•

∆ιερεύνηση της λειτουργίας του βιολογικού ρολογιού στα φυτά.

Ρύθµιση της έκφρασης και ρόλος των PvLHY και PvTOC1 υποψήφίων 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 υποψήφίου
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. Μελέτη του µηχανισµού
ελέγχου της σηµατοδότησης του φωτός από το βιολογικό ρολόι.
•

∆ιερεύνηση του συσχετισµού της λειτουργίας του βιολογικού ρολογιού µε την καρκινογένεση
σε κυτταρικά συστήµατα ποντικού.

Ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου και του κυτταρικού πολλαπλασιασµού ινοβλαστών και
καρκινικών κυττάρων ποντικού από γονίδια του βιολογικού ρολογιού. Μελέτη της επίδρασης
των επιπέδων ακετυλίωσης των ιστονών στη λειτουργία του βιολογικού ρολογιού και του
κυτταρικού κύκλου. Μελέτη της επίδρασης των επιπέδων έκφρασης γονιδίων του βιολογικού
ρολογιού σε ρυθµικά εκφραζόµενα γονίδια του κυτταρικού κύκλου. Στόχος είναι η εφαρµογή
ουσιών που τροποποιούν τη δοµή της χρωµατίνης, σε συνάρτηση µε τον κιρκαδικό χρόνο για
τον έλεγχο του κυτταρικού πολλαπλασιασµού κατά την καρκινογένεση.
Πρόοδος κατά το 2005
Ι.) Αναφορικά µε τη µελέτη του µοριακού µηχανισµού δράσης του βιολογικού ρολογιού στο
φασόλι, ολοκληρώθηκε η κλωνοποίηση του πλήρους cDNA του PvTOC1 υποψήφιου
στοιχείου του κεντρικού ταλαντωτή στο φασόλι. Το υπολειπόµενο 5’ άκρο κλωνοποιήθηκε µε
RT-PCR. µε τη χρήση ετερόλογων εκκινητών σε ολικό RNA φασολιού. Επιπλέον
κλωνοποιήσαµε ένα τµήµα του cDNA ενός νέου στοιχείου του ρολογιού, του PvELF3, από το
φασόλι, το ορθόλογο του οποίου στο Arabidopsis thaliana παρεµποδίζει τη δράση του φωτός
επί του βιολογικού ρολογιού κατά την κιρκαδική νύκτα. Πρώτα πειράµατα µε το νέο
παράγοντα του φασολιού δείχνουν ότι η λειτουργία του στα ψυχανθή είναι διαφορετική από
ότι στο Arabidopsis.
ΙΙ.) Στα πλαίσια της µελέτης του ρόλου του βιολογικού ρολογιού στην πορεία του κυτταρικού
κύκλου και της καρκινογένεσης, έχουµε προχωρήσει στην επαγωγή και τον έλεγχο µε
ηµιποσοτική RT-PCR της λειτουργίας του βιολογικού ρολογιού και του κυτταρικού κύκλου
στην καρκινική κυτταρική σειρά νευροβλαστώµατος ποντικού Ν2Α. Τα αποτελέσµατά µας
δείχνουν ότι στα Ν2Α είναι δυνατή η επαγωγή της λειτουργίας του βιολογικού ρολογιού µε το
ανάλογο κορτικοστεροειδές δεξαµεθαζόνη. Εκτός από τα γονίδια του ρολογιού per2, cry1
µελετήθηκαν τα επίπεδα έκφρασης του πρωτο-ογκογονιδίου c-myc, το οποίο - σε αντίθεση µε
τα κύτταρα ινοβλαστών ποντικού ΝΙΗ3Τ3 - στο νευροβλάστωµα παρουσιάζει ρυθµική
έκφραση. Επίσης αναφορικά µε την τροποποίηση των επιπέδων ακετυλίωσης των ιστονών, σε
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πειράµατα κινητικής µε 50 µΜ κουρκουµίνη (αναστολέας της ακετυλοµεταφοράσης p300) τα
κύτταρα Ν2Α έχουν την καλλίτερη απόκριση στις 3 ώρες περίπου, όπου παρατηρείται αλλαγή
του µαζικού προτύπου ακετυλίωσης της ιστόνης Η4. Η συνθήκη αυτή θα χρησιµοποιηθεί,
ώστε να µελετηθεί η λειτουργία, σε επίπεδο µεταγραφής, του βιολογικού ρολογιού µε
τροποποιηµένα επίπεδα ακετυλίωσης. Το πρόγραµµα αυτό εκτελείται σε συνεργασία µε την
οµάδα Βιοχηµείας Ιστονών (∆ρ. Θ. Σουρλίγκα).
Άρθρα σε Βιβλία και Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων
T.G. Sourlingas, M. Xidous, A. Repouskou, K.E. Sekeri-Pataryas and A. Prombona, Αnalysis
of the Histone acetylation levels and the mammalian biological clock function in in vitro
mouse cell systems In “Newsletter, Vol. 52, of the Hellenic Society of Biochemistry and
Molecular Biology, 57th Meeting, Athens 2005
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
T.G. Sourlingas, M. Xidous, A. Repouskou, K.E. Sekeri-Pataryas and A. Prombona, Αnalysis
of the Histone acetylation levels and the mammalian biological clock function in in vitro
mouse cell systems, 57th Meeting of the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular
Biology, Athens 2005, Abstract Book page 191
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Μέλος της Εσωτερικής Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής των Υποτρόφων ∆.
Μπουζαρέλου, Ζ. Ερπαπάζογλου, Θ. Γεωργοµανώλη.
Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης
Παράγοντες απήχησης: 0
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 7
Βιβλιογραφικές Αναφορές 2003- 2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 22
h-factor: 5

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2005

-51-

Ερευνητικό Έργο:

Mοριακή
Γενετική
Ακτινογενετική

Μικροοργανισµών

και

Προσωπικό
Βασιλική Σοφιανοπούλου, Ερευνήτρια A΄
Ελευθέριος Σιδέρης, Οµότιµος Ερευνητής
Ζωή Ερπαπάζογλου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
∆ήµητρα Μπουζαρέλου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Άννα Μπόµπορη, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Μαρίνα Πανταζοπούλου, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Αλέξανδρος Πίττης, ∆ιπλωµατικός Φοιτητής
Αρετή Τσολοµύτη, Τεχνικός
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
•

Μοριακοί µηχανισµοί σύνθεσης / έκφρασης και λειτουργίας / τοπογένεσης
διαµεµβρανικών µεταφορέων αµινοξέων και βάσεων του DNA και µελέτες των σχέσεων
δοµής-λειτουργίας τους

•

Μοριακοί µηχανισµοί επέκτασης του κυτταρικού τοιχώµατος και της φυτοπαθογένειας
µυκήτων: ταυτοποίηση και λειτουργικός χαρακτηρισµός expansin-like πρωτεϊνών

•

Λειτουργική Γονιδιωµατική: Ανάπτυξη και χρήση πρότυπου µικροβιακού συστήµατος
έκφρασης, βιοχηµικού χαρακτηρισµού και µελέτης των σχέσεων δοµής-λειτουργίας
διαµεµβρανικών µεταφορέων βάσεων του DNA/ασκορβικού οξέος από ανώτερα φυτά
και τον άνθρωπο

Πρόοδος κατά το 2005
•

Στα πλαίσια του προγράµµατος διερεύνησης των µοριακών µηχανισµών σύνθεση/
έκφρασης και λειτουργίας / τοπογένεσης διαµεµβρανικών µεταφορέων βρέθηκε ότι ι) η
πρωτεΐνη ShrA του Aspergillus nidulans έχει ως στόχο περιορισµένο αριθµό µεταφορέων
αµινοξέων, συγκεκριµένα, εµπλέκεται στη µεταφορά ασπαρτικού/γλουταµικού οξέος και
προλίνης και επηρεάζει άµεσα την τοπογένεση του κύριου µεταφορέα προλίνης (PrnB)
και ιι) η θέση 352 του µεταφορέα PrnB συµµετέχει σε υδροφοβικές αλληλεπιδράσεις,
απαραίτητες για τη µεταφορά της προλίνης.

•

Στα πλαίσια του προγράµµατος διερεύνησης των µοριακών µηχανισµών επέκτασης
του κυτταρικού τοιχώµατος και της φυτοπαθογένειας µυκήτων βρέθηκε ότι ι) η
πρωτεΐνη ExpA (expansin-like) του A. nidulans είναι ένζυµο του κυτταρικού τοιχώµατος
του µύκητα δρώντας πιθανά ως ενδογλουκανάση και ιι) υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η
µεταγραφή και η µετάφραση του γονιδίου expA είναι διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα
σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια του µύκητα.

•

Στα πλαίσια του προγράµµατος Λειτουργική Γονιδιωµατική εκφράστηκαν οι δύο
ανθρώπινοι µεταφορείς ασκορβικού οξέος, µέλη της οικογένειας ΝΑΤ, σε στέλεχος του
µύκητα που φέρει ελλείψεις στα γονίδια των ενδογενών µεταφορέων της οικογένειας
ΝΑΤ (ΝucleobaseAscorbateTransporters).

Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
E. Tsoulou, C. A. Kalfas and E. G. Sideris (2005). Conformational properties of DNA after
exposure to γ-rays and neutrons Radiat. Res. 163 (1): 90-98
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Πρωτοτυπα άρθρα που έχουν γίνει δεκτά για δηµοσίευση το 2006
Erpapazoglou, Z., Kafasla, P., Sophianopoulou, V. (accepted in 2005 – in press 2006). The
product of the SHR3 orthologue of Aspergillus nidulans has restricted range of amino acid
transporter targets. Fungal Genetics and Biology
Kafasla, P., Frillingos, S., Sophianopoulou, V. (2006). The proline permease of Aspergillus
nidulans: functional significance of the native cysteine residues and properties of a Cysteineless transporter. Biochemistry (revision pending)
Άρθρα σε Βιβλία και Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων
Kanapitsas, A., Vartzeli-Nikaki, Konsta, A.A., Visvardis, E.E., Sideris E.G. (2005), Dielectric
Study of the Programmed Cell Death, Apoptosis, in Human Leukemia. Dielectr. and Electr.
Insul. Annals of the 12th Congress: 497-500 (The presentation was selected by the Scientific
Committee of the Congress to be forwarded as full paper at Journal of the I.E.E.E.)
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
Μ. Billini, V. Sophianopoulou, K. Stamatakis (2005). Molecular and functional
characterization of a Na+/H+ antiporter of the cyanobacterium Synechococcus sp. PCC 7942.
Decoding Nature: Hierarchy of Interactions, Abstract of the 2nd International PhD Student
Symposium, March 17-19, Gottingen, Germany, page 39.
Μ. Billini, V. Sophianopoulou, K. Stamatakis (2005). Molecular and functional
characterization of a Na+/H+ antiporter of cyanobacterium Synechococcus sp. PCC 7942.
Proceedings of the 27th Annual Scientific Conference of the Hellenic Society for Biological
Sciences, Nafplio, Greece, pages 255-256
D. Bouzarelou, G. Diallinas, V. Sophianopoulou (2005). Cloning, molecular and functional
characterization of an expansin-like protein in Aspergillus nidulans. Abstract of the 57th
Meeting of the Hellenic Society of Biochemistry & Molecular Biology, Athens, Greece,
Newsletter Vol. 52, page 44
Αλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Μέλος του Συµβουλίου Εκπαίδευσης του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» (Β. Σοφιανοπούλου)
Mέλος των 3µελών Συµβουλευτικών Επιτροπών του Τµήµατος Βιολογίας του
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών για την Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών των
υποψηφίων διδακτόρων: Ζ. Ερπαπάζογλου, ∆. Μπουζαρέλου και Μ. Μπιλλίνη (Β.
Σοφιανοπούλου)
Συµµετοχή σε σώµατα κριτών ερευνητικών προτάσεων:
- International Foundation for Science (IFS), Stockholm, Sweden (Β. Σοφιανοπούλου)
Παραµονή στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και
Βιοτεχνολογίας, Ηράκλειο, Κρήτης. Συνεργασία µε τον ∆ρ. ∆. Τζαµαρία, Ερευνητή Α
Βαθµίδας µε θέµα: «Ανάπτυξη ετερόλογου συστήµατος για τη µελέτη της τοπογένεσης
διαµεµβρανικών µεταφορέων της οικογένειας NAT (Nucleobase-Ascorbate Transporters)»
1-31 Ιουλίου 2005.
Προσκεκληµένη οµιλήτρια της Ιατρικής Σχολής του Παν. Ιωαννίνων. ∆ιάλεξη µε θέµα:
«Ρύθµιση και σχέσεις δοµής-λειτουργίας των µεταφορέων αµινοξέων στους ασκοµύκητες:
Το παράδειγµα της PrnB» 26 Μαΐου (Β. Σοφιανοπούλου)
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Θερινό Σχολείο ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» 11-22 Ιουλίου 2005. ∆ιάλεξη µε θέµα: «Το
παράδειγµα της χρήσης µυκήτων στην κλωνοποίηση και διερεύνηση του ρόλου γονιδίων
από ανώτερα φυτά και τον άνθρωπο» 21 Ιουλίου (Β. Σοφιανοπούλου).
Εσωτερικά σεµινάρια ΙΒ:
Μάιος 2005: Κύκλος Ερευνητικών Σεµιναρίων µεταπτυχιακών φοιτητών ΙΒ «Μελέτη
µηχανισµών τοπογένεσης διαµεµβρανικών µεταφορέων στον Aspergillus nidulans». (Ζ.
Ερπαπάζογλου).
Μάιος 2005: Κύκλος Ερευνητικών Σεµιναρίων µεταπτυχιακών φοιτητών ΙΒ: «Κλωνοποίηση
και µοριακός χαρακτηρισµός ενός γονιδίου όµοιου των γονιδίων εξπασινών των ανωτέρων
φυτών από τον Aspergillus nidulans» (∆. Μπουζαρέλου)
Νοέµβριος 2005: Κύκλος Βιβλιογραφικών Σεµιναρίων µεταπτυχιακών φοιτητών ΙΒ:
«Degradation-mediated protein quality control in the nucleus». Richard G. Gardner, Zara W.
Nelson, and Daniel E. Gottschling: Cell, Vol. 120, 803–815, March 25, 2005 (∆.
Μπουζαρέλου)
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
Μικροβιακή Βιοτεχνολογία: Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών (Μ.∆.Ε) που
χρηµατοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ2, Υπεύθυνος Αν. Καθ. Α. Καραγκούνη, Τοµέας
Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, ΕΚΠΑ.
Πρότυπα Συστήµατα Μοριακής Μικροβιολογίας: «Λειτουργική έκφραση και µελέτη
διαµεµβρανικών µεταφορέων ανώτερων οργανισµών σε ευκαρυωτικούς µικροοργανισµούς»
(Νοέµβρης, 3 ώρες, 10 φοιτητές) (Β. Σοφιανοπούλου)
Αλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Μέλος του Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου του ΙΒ. (Β. Σοφιανοπούλου)
Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης του ΙΒ. (Β. Σοφιανοπούλου)
Μέλος της Εσωτερικής Τριµελούς Επιτροπής των µεταπτυχιακών φοιτητών του ΙΒ: Α.
Τάρτα, Ν. Σδράλια, I. Καρακατσάνη, Z. Ερπαπάζογλου, ∆. Μπουζαρέλου, Μ. Μπιλλίνη.
Υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης του ΙΒ
Αναπληρωµατικός υπεύθυνος για τη τήρηση του «Κανονισµού Ασφαλείας Βιολογικών
Εργαστηρίων» του ΙΒ (Β. Σοφιανοπούλου)
Συντονίστρια του Μεταπτυχιακού µαθήµατος του ΙΒ «∆οµή της Χρωµατίνης και Ρύθµιση
της Γονιδιακής Έκφρασης»
Συντονίστρια διαλέξεων απογευµατινής συνεδρίασης του Θερινού Σχολείου του ΕΚΕΦΕ
«∆»
Παράγοντες απήχησης (για 1 δηµοσίευση): 3,2
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 25
Β. Σοφιανοπούλου : 17
Ε. Σιδέρης : 8
Σύνολο Βιβλιογραφικών Αναφορών 2003- 2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 78
Β. Σοφιανοπούλου: 54
Ε. Σιδέρης: 24
h-factor: 8 (Β. Σοφιανοπούλου)
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Τρέχουσα Εξωτερική Χρηµατοδότηση
ΠΕΝΕ∆ 2001 µε τίλτο Μοριακές αναλύσεις και λειτουργικές αλληλοεπιδράσεις γονιδίων και
πρωτεϊνών στη διαφοροποίηση, θερµοανθεκτικότητα και µεταφορά ιόντων (ανεκτικότητα στην
αλατότητα) και Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Π. Χατζόπουλου (Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών)
∆ιάρκεια:2003-2006
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 78.258 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2005: 15.000 €.
Σηµείωση: Επίσης εγκρίθηκαν προς χρηµατοδότηση 2 προγράµµατα ΠΕΝΕ∆ 2003 των
οποίων η χρηµατοδότηση θα ξεκινήσει το 2006:
•

Τίτλος Προγράµµατος Μελέτη µεταφορέων νευροδιαβιβαστών του κεντρικού νευρικού
συστήµατος: µεταφορείς γλουταµικού (Επ. Υπεύθυνος: ∆ρ. Β. Σοφιανοπούλου,
ΙΒ/ΕΚΕΦΕ «∆»)

•

Τίτλος Προγράµµατος Μελέτη των σχέσεων δοµής-λειτουργίας στους µεταφορείς
πουρινών για τη συστηµατική και στοχευόµενη φαρµακολογική αντιµετώπιση παθογόνων
µυκήτων (Επ. Υπεύθυνος: Καθ. Γ. ∆ιαλλινάς, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών)
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Ερευνητικό Έργο:

Βιοφυσική και Βιοτεχνολογία Μεµβρανών

Προσωπικό
Κώστας Σταµατάκης, Ερευνητής Β΄
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. Μελέτη αντιµαταφορέων Να+/Η+. Μελέτη
του µηχανισµού
φωτοσυνθετικής παραγωγής Υδρογόνου (Η2).
Πρόοδος κατά το 2005
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 2005 αφορούν το µοριακό χαρακτηρισµό γονιδίων που κωδικοποιούν για
αντιµεταφορείς Να+/Η+ στο κυανοβακτήριο του γλυκού νερού Synechococcus sp. PCC 7942
και το λειτουργικό χαρακτηρισµό των αντιµεταφορέων Να+/Η+ µε ετερόλογη έκφραση
γονιδίου σε στέλεχος της Ε. coli που φέρει ανενεργούς τους ενδογενείς αντιµεταφορείς Να+/
Η+.
Στα ευρήµατα του 2005 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 κυτταρικής 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, Κ., Ladas, N., Papageorgiou, G. C (2005). Facilitated water transport in
cyanobacterium Synechococcus sp. PCC 7942 studied by phycobilisome-sensitized
chlorophyll a fluorescence. Photos. Research 84,181–185
Άρθρα σε Βιβλία και Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων
Papageorgiou, G. C. (2006 in press) Cellular Water Relations. In Encyclopedia of Plant and
Crop Science (R. M. Goodman, editor) Marcel Dekker, Inc., New York (by invitation).
Govindjee, Porra, RJ and Papageorgiou, GC (2006, in press) Chlorophylls. In McGraw-Hill
Encyclopedia of Science and Technology, McGraw-Hill, Inc, New York (by invitation)
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
Billini M., Sophianopoulou V., and Stamatakis K. (2005). Molecular and functional
characterization of a Na+/H+ antiporter of the cyanobacterium Synechococcus sp. PCC 7942.
‘Decoding Nature: Hierarchy of Interactions’ 2nd International PhD Student Symposium,
17-19 March 2005, Gottingen, Germany.
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Billini M., Sophianopoulou, V., and Stamatakis, K. (2005). Molecular and functional
characterization of a Na+/H+ antiporter of cyanobacterium Synechococcus sp. PCC 7942. 27th
Annual Conference Nafplion 13-15 May 2005, Hellenic Society for Biological Siences.
Σταµατάκης, K., Παπαγεωργίου, Γ. Χ. (2005) Μελέτη της διαπερατότητας της κυτταρικής
µεµβράνης των κυανοβακτηρίων σε νερό. Ελληνική Βοτανική Εταιρεία. 10th Πανελλήνιο
Επιστηµονικό Συνέδριο, 5-8 Μαΐου 2005, Ιωάννινα, Ελλάς.
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
George C. Papageorgiou (Member of the Editorial Board of Photosynthetica. It is the oldest
international journal that publishes original research and reviews on biochemical, biophysical
and physiological aspects of photosynthesis. It was initiated by the Czech Academy of
Sciences, then published by Kluwer Academic Publishers of Netherlands, and currently is
published by Springer, Germany).
George C. Papageorgiou, τακτικός κριτής δηµοσιεύσεων που υποβάλλονται στο
Photosynthetica. Περιστασιακός κριτής δηµοσιεύσεων που υποβάλλονται σε αλλα περιοδικά
και βιβλία.
M. Μπιλλίνη: Συµµετοχή στα Ερευνητικά σεµινάρια του Ι. Β.
1. A Role for Initiation Codon Contex in Chloroplast Translation
Donna Esposito, Amanda J. Hicks, and David B. Stern
The Plant Cell, Vol. 13, 2373-2384, October 2001
2. Μελέτη αντιµεταφορέων Na+/H+ στο κυανοβακτήριο Synechococcus sp. PCC 7942
3. The Zipper Model of Translational Control: A Small Upstream ORF Is the Switch that
Controls Structural Remodelling of an mRNA Leader
Yaman I., Fernandez J., Haiyan L., Caprara M., Komar A. A., Koromilas A.E., Zhou
L., Snider M.D., Scheuner D., Kaufman R.J., Hatzoglou M.
Cell, Vol. 113, 519-531, May 15, 2003
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
«Στρατηγικές αντιµετώπισης αντίξοων περιβαλλοντικών (αβιοτικών) παραγόντων από τους
φωτοσυνθετικούς οργανισµούς», Θερινό Σχολείο ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος 11-22 Ιουλίου 2005
(Κ. Σταµατάκης)
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Συµµετοχή στην εσωτερική (I. B.) τριµελή επιτροπή της µεταπτυχιακής φοιτήτριας
∆ήµητρας Μπουζαρέλου
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 2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 5
Σύνολο βιβλιογραφικών αναφορών 2003-2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 17
h-factor: 6
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Τρέχουσα Εξωτερική Χρηµατοδότηση
ΠΕΝΕ∆ 2001 µε τίλτο Μοριακές αναλύσεις και λειτουργικές αλληλοεπιδράσεις γονιδίων και
πρωτεϊνών στη διαφοροποίηση, θερµοανθεκτικότητα και µεταφορά ιόντων (ανεκτικότητα στην
αλατότητα) και Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Π. Χατζόπουλου (Γεωπονικό
Πανεπιστήµιο Αθηνών)
∆ιάρκεια:2003-2006
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 78.258 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2005: 15.000 €.
Σηµείωση: Επίσης εγκρίθηκε προς χρηµατοδότηση µία διακρατική συνεργασία µε χώρες εκτός
της ΕΕ από τη ΓΓΕΤ στην οποία συµµετέχει το εργαστήριο και της οποίας η χρηµατοδότηση θα
ξεκινήσει το 2006 (Επ. Υπεύθυνος: ∆ρ. Β. Πετρουλέας, ΙΕΥ/ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος»).
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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 Α΄
Σπύρος Παπαγεωργίου, Οµότιµος Ερευνητής Α΄
Χριστόφορος Νικολάου, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
∆ιαµαντής Σελλής, Συνεργαζόµενος Μεταπτυχιακός Φοιτητής (MSc)
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).
Μορφώµατα (patterns) που σχετίζονται µε τη λειτουργικότητα συγκεκριµένων
περιοχών και την συνολική γονιδιωµατική αρχιτεκτονική.
Αποκλίσεις από την τυχαιότητα στη «µέση κλίµακα», εκφραζόµενες ως
συσσωµάτωση (clustering) οµοίων βάσεων. ∆ιάκριση κωδικοποιουσών και µηπεριοχών.
Συσχετίσεις µακράς εµβέλειας και νόµοι τύπου Zipf στο γονιδίωµα. Νόµοι δύναµης
στην κατανοµή εξονίων και άλλων εντοπισµών µε λειτουργική σηµασία.
Το DNA ως «βιολογικό κείµενο». Γλωσσολογικά χαρακτηριστικά του γονιδιώµατος
πέραν των νόµων δύναµης: πλεοναστικότητα - πολλαπλή κωδικοποίηση –
ασυµµετρίες.
«Νόµοι διατήρησης» στη δοµή του γονιδιώµατος. Το παράδειγµα του 2ου κανόνα του
Chargaff. Οι αποκλείσεις από τον κανόνα αυτό ως δείκτες της γονιδιωµατικής
δυναµικής και εξέλιξης.
Η εξέλιξη στο επίπεδο του γονιδιώµατος. ∆ιατύπωση απλών εξελικτικών σεναρίων
συµβατών µε τις παρατηρούµενες στατιστικές ιδιότητες των γονιδιωµάτων. ∆ιάκριση
µεταξύ επιλεκτικών και µεταλλακτικών πιέσεων κατά την ερµηνεία των παραπάνω
ιδιοτήτων.

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

•

Πρώιµη εµβρυογένεση - Ασυµµετρία δεξιάς-αριστεράς – Μηχανισµοί ενεργοποίησης
των γονιδίων Hox κατά την ανάπτυξη των άκρων.
Συστήµατα «Αντιδράσεως-∆ιαχύσεως» - Αυτόµατα σπασίµατα συµµετρίας σε
αναδραστικά συστήµατα που χαρακτηρίζονται από ανάδυση οργάνωσης (pattern
formation).
Η προβιωτική /πρωτοβιωτική εξέλιξη ως αυτοοργάνωση.

Πρόοδος κατά το 2005
Μελετήθηκε συστηµατικά ο 2ος κανόνας του Chargaff σε βακτηριακά γονιδιώµατα.
Προσδιορίστηκε η σχετική επίδραση της µεταγραφής και του αναδιπλασιασµού του DNA
στις παρατηρούµενες αποκλίσεις από τον παραπάνω κανόνα. Στους προκαρυώτες
εµφανίζονται δύο τύποι µορφωµάτων (patterns) αποκλίσεων: Ο ένας είναι σχετικά απλός και
από τη µορφή του προσδιορίζεται η θέση της έναρξης του αναδιπλασιασµού, ενώ ο άλλος
στερείται χαρακτηριστικού σχήµατος και εµφανούς συσχέτισης µε τη λειτουργικότητα του
γονιδιώµατος. Οι τύποι αυτοί, είναι χαρακτηριστικοί των ευβακτηρίων και των αρχαίων
αντίστοιχα, χωρίς να απουσιάζουν και κάποιες εξαιρέσεις. ∆είξαµε ότι αυτά τα διαφορετικά
µοτίβα αποκλίσεως από τον κανόνα του Chargaff πρέπει να σχετίζονται µε την ύπαρξη µίας
µοναδικής ή πολλαπλών θέσεων έναρξης του αναδιπλασιασµού αντίστοιχα. Υπολογιστικές
προσοµοιώσεις βακτηριακής γονιδιωµατικής εξέλιξης ενισχύουν την παραπάνω υπόθεση.
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Η προτίµηση λέξεων (ολιγονουκλεοτιδίων) στο «γονιδιωµατικό κείµενο» µελετήθηκε
συστηµατικά σε σχέση µε τη λειτουργικότητα περιοχών που επιδεικνύουν διαφορετικές
«προτιµήσεις» καθώς και µε τη γονιδιωµατική εξέλιξη. Εισήχθησαν απλά αθροιστικά µέτρα
της συχνότητας που απαντούν τα ολιγονουκλεοτίδια συγκεκριµένου µήκους, σε συνδυασµό
µε τροποποιηµένες µορφές γονιδιωµατικής απεικόνισης
όπως τα «γονιδιωµατικά
πορτραίτα». Προτάθηκε ένα απλό εξελικτικό σενάριο που εξηγεί τις παρατηρούµενες
ιδιότητες και επιβεβαιώνεται από υπολογιστικές προσοµοιώσεις.
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις 2005
Almirantis,
Y., Nikolaou, C. (2005).
Multi-criterial coding sequence prediction.
Combination of GeneMark with two novel, coding-character specific quantities. Computers
in Biology and Medicine. 35, 627-643.
Nikolaou, C., Almirantis, Y. (2005). “Word” preference in the genomic text and genome
evolution. Different modes of n-tuplet usage in coding and noncoding sequences” Journal of
Molecular Evolution 61, 23-35.
Nikolaou, C., Almirantis, Y. (2005). A study on the correlation of nucleotide skews and the
positioning of the origin of replication: different modes of replication in bacterial species.
Nucleic Acids Research 33, 6816-6822.
Almirantis, Y. (2005). The Paradox of the Planetary Metals. Journal of Scientific
Exploration 19, no.1, 31-42
Πρωτοτυπα άρθρα που έχουν γίνει δεκτά για δηµοσίευση το 2006
Katsaloulis, P., Theoharis, T., Ζheng, W.M., Hao, B.L., Bountis, A., Almirantis, Y., Provata,
A. (2006). Long-range coorelations of RNA polymerase II promoter sequence across
organisms. Physica A (in Press).
Papageorgiou, S. (2006). Pulling forces acting on Hox gene clusters cause expression
collinearity. International Journal of Developmental Biology (in Press).
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
Nikolaou C. and Almirantis Y. Scale-dependent deviation from Chargaff’s second parity rule
in relation with multiple replication origins in bacteria. 4th European Conference on
Computational Biology, September 27- October 1 2005, Madrid, Spain.
Papageorgiou, S. Physical forces may cause Hox gene collinearity. British Societies for Cell
and Developmental Biology Joint Spring Meeting. 6th-9th April 2005, University of Warwick,
UK.
Nikolaou C. and Almirantis Y. Different modes of replication in bacterial species. A study on
the correlation of nucleotide skews and the positioning of the origin of replication. 57th
Meeting of the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology, December, 9-11
2005, Athens, Greece.
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες – ∆ιακρίσεις:
Οµιλία µε θέµα: «Υπάρχουν λόγοι να αναζητούµε το υφάδι του υπερβατικού πίσω απο το
στηµόνι της απτής πραγµατικότητας;» Σε εκδήλωση της ∆ελφικής Εταιρείας (Εθνικό Ίδρυµα
Ερευνών, 20-1-2005) µε θέµα: Η Έφεση του Ανθρώπου στο Μεταφυσικό και Υπερβατικό.
Βλ.: http://delphisociety.org/Event_2005_01.html (I.Aλµυράντης)
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Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες:
∆ιδασκαλία (12 ωρών) του µαθήµατος «Εισαγωγή στην υπολογιστική γονιδιωµατική» στα
πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος Βιοπληροφορικής του Τµήµατος Βιολογίας,
ΕΚΠΑ. (I.Aλµυράντης)
Ολοκληρώθηκε κατά το έτος 2005 και υποστηρίχθηκε τον Ιούνιο στο Βιολογικό Τµήµα
του ΕΚΠΑ η διδακτορική διατριβή του κου Χριστόφορου Νικολάου µε τίτλο «Μελέτη και
ποσοτικοποίηση της µη-τυχαιότητας γονιδιωµατικών αλληλουχιών σε διάφορες κλίµακες
µήκους και συσχέτιση µε το λειτουργικό τους ρόλο». Η εργασία αυτή εκπονήθηκε κατά τα
πέντε τελευταία έτη στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της οµάδας µας.
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Αναπληρωτής ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου (I.Aλµυράντης)
Πρόεδρος του Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου (I.Aλµυράντης)
Παράγοντες απήχησης (για 3 δηµοσιεύσεις): 12,055
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 10
Βιβλιογραφικές Αναφορές 2003- 2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 39
h-factor: 9
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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
Χρήστος Λαµπράκης, ∆ιπλωµατικός Φοιτητής
Στέφανος Λεπτίδης, ∆ιπλωµατικός Φοιτητής
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
Τα τρέχοντα ερευνητικά µας ενδιαφέροντα εστιάζονται σε δοµικές µελέτες προτύπων
πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων καθώς και ενζύµων και πεπτιδίων ιατρικού ενδιαφέροντος µε
σκοπό την αποσαφήνιση των σχέσεων δοµής/σταθερότητας/λειτουργίας. Η προσέγγιση που
ακολουθείται περιλαµβάνει έναν συνδυασµό τεχνικών βιοπληροφορικής (in silico 3Dµοντελοποίηση δοµή, docking, προσοµοιώσεις µοριακής δυναµικής) µε βιοχηµικές και
βιοφυσικές µεθόδους πειραµατικής δοµικής ανάλυσης (φασµατοσκοπία κυκλικού διχρωισµού
(CD), Kρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ).
Πρόοδος κατά το 2005
1)

Στο πλαίσιο της δοµικής µελέτης προτύπων πρωτεϊνικής αλληλεπίδρασης
 Έγινε πρόβλεψη των δοµικών παραγόντων και του µηχανισµού αναγνώρισης της TPRεπαγώµενης αλληλεπίδρασης των πρωτεϊνών Ssn6 και Τup1 (βλ. και προηγούµενους
ετήσιους απολογισµούς) µε χρήση τεχνικών βιοπληροφορικής και συνδυασµό τους µε
δεδοµένα από βιοχηµικές µελέτες και φασµατοσκοπία CD. Τα αποτελέσµατα
περιγράφονται σε εργασία που βρίσκεται στο στάδιο της συγγραφής.
 Η εργασία µας επί της χρήσης 3D-µοντέλου δοµής της BRCT περιοχής της
ογκοκατασταλτικής
πρωτεΐνης
BRCA1 στη διαλεύκανση
της
σχέσης
δοµής/θερµοσταθερότητας/λειτουργίας της (βλ. και προηγ. ετήσιους απολογισµούς),
δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό Biophysical Chemistry (βλ. ∆ηµοσιεύσεις).
 Έγινε θεωρητική µοντελοποίηση της 3D-δοµής δύο πρωτεϊνών για τις οποίες υπάρχουν
πειραµατικές ενδείξεις (από τη συνεργαζόµενη οµάδα του καθ. Κυριακίδη, Παν.
Θεσσαλονίκης), ότι δρούν ως two-component system. Τα µοντέλα δοµής
χρησιµοποιήθηκαν στη συνέχεια, µέσω τεχνικών docking, για την µοντελοποίηση της
3D-δοµής της αλληλεπίδρασής τους. Το µοντέλο συνδυάστηκε µε τα πειραµατικά
δεδοµένα. Τα αποτελέσµατα περιγράφονται σε εργασία η οποία και υποβλήθηκε στο
περιοδικό BMC Bioinformatics από κοινού µε την οµάδα Κυριακίδη.

2)Στα πλαίσια της µελέτης διαφόρων ενζύµων ιατρικού ενδιαφέροντος
 Σχεδιάστηκαν in silico διάφορα νέα µόρια που προβλέπουµε ότι δρουν ως αναστολείς
του ενζύµου GAPN παθογόνων βακτηρίων (βλ. προηγ. απολογισµούς) µε χρήση της
προσέγγισης του καθοδηγούµενη-από-τη-δοµή σχεδιασµού αναστολέων. Στην εργασία
αυτή στηρίχθηκε το πρόγραµµα χρηµατοδότησης ΠΡΑΞΕ-Φάση Α’ (βλ.
χρηµατοδοτήσεις).
 Έγινε υπερέκφραση σε κύτταρα E.coli και βιοχηµικός καθαρισµός ενός
ανασυνδυασµένου ενζύµου η λειτουργία του οποίου εµπλέκεται στον έλεγχο της
κυτταρικής διαίρεσης (Συνεργασία µε ∆ρ. W. Warren, James Cook Univ, Αυστραλία).
Σκοπός είναι να εντοπιστούν δοµικά σταθερά τµήµατα της πρωτεΐνης µε στόχο τη
δοµική ανάλυση µε κρυσταλλογραφία.
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3)Η εργασία µας επί του πεπτιδίου ουµανίνη στο πλαίσιο ενδο-ινστιτουτικής συνεργασίας µε
την Μ. Πελεκάνου (οµάδα ΝΜR) (βλ. προηγ. απολογισµούς), δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό
Biochem. Biophys. Res. Comm (βλ. ∆ηµοσιεύσεις).
Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις
Pyrpassopoulos, S, Ladopoulou, A., Vlassi, M., Papanikolau, Y., Vorgias, C.E.,
Yannoukaκos, D. and Nounesis, G (2005). Thermal denaturation of the BRCT tandem repeat
region of human tumour suppressor gene product BRCA1. Biophys Chem. 114, 1-12.
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. Biochem Biophys Res Comm 329, 152-160.
Πρωτότυπα άρθρα που έχουν γίνει δεκτά για δηµοσίευση το 2006
Kosmopoulou, A., Vlassi, M., Stavrakoudis, A., Sakarellos, C., Sakarellos-Daitsiotis, M
(2006) T cell epitopes of the La/SSB autoantigen: Prediction based on the homology
modeling of the HLA-DQ2/DQ7 with the crystal structure of the insulin-B peptide/HLA-DQ8
complex. In press in J. Comp. Chem.
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
A. Iddar, L. Fourat, A. Serrano, M. Vlassi, A. Soukri (2005). Biochemical and modeling studies
on the non phosphorylating glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase from pathogenic
bacteria as potential target for in silico drug design against bacterial infection. 1er Congres
International de Modélisation Moléculaire, November 23-25, 2005, Casablanca, Morocco.
Benaki, D., Zikos, Ch., Evangelou, A., Livaniou, E, Vlassi, M, Mikros, E., Pelecanou, M.
(2005) Solution Stucture of Humanin, a Peptide against Alzheimer's Disease-Related
Neurotoxicity , and Humanin Analogues. 27th Panhellenic Biological Conference of H.S.B.S.,
2005, Nafplio.

Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Μέλος της ∆ιεθνούς Επιστηµονικής Επιτροπής (Scientific Committee) του υποσταθµού
ακτινοβολίας σύγχροτρον, 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 ∆ιπλώµατος Εξειδίκευσης
"Βιοπληροφορική" του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 'Ώρες
διδασκαλίας = 15, Αριθµός διδαχθέντων = 15.
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του ∆ιατµηµατικού Μαθήµατος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Εξειδίκευσης "Κλινική Βιοχηµεία - Μοριακή ∆ιαγνωστική" του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών. 'Ώρες διδασκαλίας = 3, Αριθµός διδαχθέντων = 15.
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Μαθήµατος «Εισαγωγή στην Ερευνητική
Μεθοδολογία» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 'Ώρες διδασκαλίας = 3,
Αριθµός διδαχθέντων = 15.
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Μέλος του Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου Βιολογίας ΕΚΕΦΕ
«∆».
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Μέλος της Επιτροπής Ερευνών ΕΚΕΦΕ «∆»
Πρόεδρος της επιτροπής για την Υπολογιστική & ∆ικτυακή Υποστήριξη του ΙΒ
Συµµετοχή στην κατάρτιση του πενταετούς επιχειρησιακού πλάνου του ΙΒ (business plan)
στα πλαίσια της αξιολόγησης του Κέντρου από τη ΓΓΕΤ.
Συµµετοχή στη σύνταξη και υποβολή πρότασης του ΙΒ σε συνεργασία µε τα Ινστιτούτα του
ΕΚΕΦΕ: ΙΦΧ & ΙΕΥ που υποβλήθηκε προς χρηµατοδότηση (Οκτ. 2005) στη ΓΓΕΤ στα
πλαίσια του προγράµµατος ΠΕΠ-Αττικής.
Επίβλεψη εκπόνησης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής του Μεταπτυχιακού φοιτητή ΙΒ, Α. Τάρτα.
Μέλος της Τριµελούς Επιτροπής παρακολούθησης της εκπόνησης της ∆ιδακτορικής
∆ιατριβής του Μεταπτυχιακού φοιτητή ΙΒ, Χ. Νικολάου
Μέλος της Τριµελούς Επιτροπής παρακολούθησης της εκπόνησης της ∆ιδακτορικής
∆ιατριβής της Μεταπτυχιακής φοιτήτριας ΙΒ, Σ. Τζανοπούλου
Μέλος της Τριµελούς Επιτροπής παρακολούθησης της εκπόνησης της ∆ιδακτορικής
∆ιατριβής της Μεταπτυχιακής φοιτήτριας ΙΒ, Ε. Μαυρογονάτου
Μέλος της επιτροπής παραλαβής υλικών του ΙΒ
Εκπρόσωπος του ΙΒ στην επιτροπή ΕΚΕΦΕ «∆» που είναι υπεύθυνη για τη συντονισµένη
δικτυακή διασύνδεση εντός ΕΚΕΦΕ «∆».
Αναπληρωµατικό Μέλος της επιτροπής ΕΚΕΦΕ «∆» υπεύθυνης για την πρόσληψη µετά από
αξιολόγηση Υπεύθυνου του Γραφείου ∆ιαµεσολάβησης του Κέντρου.
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 ): 4,57
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 23
Σύνολο βιβλιογραφικών αναφορών 2003-2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 57
h-factor: 9
Τρέχουσα Εξωτερική Χρηµατοδότηση
ΠΡΑΞΕ Φάση Α (κωδ. 02 ΠΡΑΞΕ197) µε τίλτο Ορθολογικός σχεδιασµός φαρµάκων κατά
παθογόνων βακτηρίων και Επιστηµονική Υπεύθυνη την ∆ρα Βλάση.
∆ιάρκεια:30/12/2003-30/6/2005
Συνολική χρηµατοδότηση(εργαστηρίου):25.000,00 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2005: 2.500 €.
Σηµείωση: Επίσης εγκρίθηκαν προς χρηµατοδότηση (Νοέµβριος 2005) δύο προγράµµατα
ΠΕΝΕ∆’03 στα οποία συµµετέχει το εργαστήριο:
•

Tίτλος: «Νευροδιαβιβαστές: Μεταφορείς Γλουταµικού», (Επ. Υπ. Β. Σοφιανοπούλου, ΙΒ/
ΕΚΕΦΕ «∆»).

•

Τίτλος: “Καρκίνος µαστού/ωοθηκών: σχέσεις δοµής/θερµοσταθερότητας της πρωτεΐνης
BRCA1” (Συντονιστής Κ. Βοργηάς, Τµ. Βιολογίας, ΕΚΠΑ)
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Ερευνητικό Έργο:

∆οµικές Μελέτες Βιοµορίων και Φαρµάκων
Πυρηνικό Μαγνητικό Συντονισµό (NMR)

µε

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 µε άλλες φασµατοσκοπικές µεθόδους, της δοµής, των
δυναµικών ιδιοτήτων και των αλληλεπιδράσεων ενώσεων µε βιολογικό και φαρµακολογικό
ενδιαφέρον. Εστιάζουµε σε δύο µεγάλες κατηγορίες ενώσεων:
I. Πρωτεϊνικά µόρια
II. Σύµπλοκα τεχνητίου, ρηνίου και άλλων στοιχείων µεταπτώσεως τα οποία
σχεδιάζονται ως πιθανά ραδιοφάρµακα
Πρόοδος κατά το 2005
Το 2005 ολοκληρώθηκε η δοµική µελέτη µε φασµατοσκοπίες ΝΜR και CD και
υπολογιστικές µεθόδους (∆ηµοσίευση #1, Παρουσίαση σε ∆ιεθνή Συνέδρια #2) του
νευροπροστατευτικού πεπτιδίου ουµανίνης (ΗΝ). Τα πειραµατικά δεδοµένα έδειξαν σε
υδατικό διάλυµα ένα ευκίνητο πεπτίδιο µε σαφείς περιοχές κάµψεων και, στο περισσότερο
λιπόφιλο περιβάλλον παρουσία 30% τριφθοροαιθανόλης, τον σχηµατισµό α-έλικας που
περιλαµβάνει τα αµινοξέα 5-18 της αλληλουχίας. Η δοµική µελέτη του δραστικού αναλόγου
της ΗΝ που φέρει µία γλυκίνη στην θέση της Ser14 (ΗΝG) είναι στο στάδιο της
ολοκλήρωσης (Παρουσίαση σε Ελληνικά Συνέδρια #1) και η σύγκριση των δοµών των δύο
πεπτιδίων θα επιτρέψει την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τα στοιχεία της
δευτεροταγούς δοµής που καθορίζουν την νευροπροστατευτική δράση τους. Συνεχίστηκε
επίσης και είναι στο στάδιο της συγγραφής η µελέτη της αλληλεπίδρασης του β-αµυλοειδούς
πεπτιδίου της νόσου Alzheimer µε πιθανούς παρεµποδιστές της συσσωµατώσεώς του, όπως η
θειοφλαβίνη και ολεουροπεΐνη (Παρουσίαση σε ∆ιεθνή Συνέδρια # 1).
Στον τοµέα των ραδιοφαρµάκων, ολοκληρώθηκε η σύνθεση και ο χαρακτηρισµός µίας
πρώτης σειράς συµπλόκων ρηνίου και τεχνητίου µε υποκαταστάτη το δραστικό µόριο του 4αµινοβενζοθειαζολίου και αρωµατικές θειόλες ως συνυποκαταστάτες (∆ηµοσίευση
Ιανουάριος 2006), στα πλαίσια της προσπάθειας ανάπτυξης ραδιοδιαγνωστικών για τον
καρκίνο και την νόσο Alzheimer. Στην ίδια κατηγορία, µία νέα σειρά µε λιγότερο ογκώδεις
συνυποκαταστάτες έχει ήδη συντεθεί, χαρακτηριστεί και αξιολογηθεί βιολογικά σε
κυτταρικές καρκινικές σειρές µε θετικά πρώτα αποτελέσµατα (Παρουσίαση σε ∆ιεθνή
Συνέδρια #3, δηµοσίευση σε προετοιµασία). Το 2005 ολοκληρώθηκε επίσης µε την συµβολή
και του διαπρεπούς ραδιοχηµικού Roger Alberto, η σύνθεση σειράς συµπλόκων µε προσδέτη
S-υποκατεστηµένη κυστεΐνη ως προτύπων για την εύκολη ενσωµάτωση βιοδραστικών µορίων
στα σύµπλοκα (∆ηµοσίευση #2). Και τέλος, συνεχίστηκε η εισαγωγή νέων ευέλικτων
υποκαταστατών στην χηµεία του ρηνίου και τεχνητίου για την βελτιστοποίηση της
σταθερότητας και των βιολογικών ιδιοτήτων των παραγοµένων συµπλόκων (παρουσιάσεις σε
Συνέδρια # 4, 5, ∆ηµοσίευση in press).
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Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
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. Biochem. Biophys. Res. Commun. 329, 152-160
Karagiorgou, O, Patsis, G., Pelecanou, M., C. P. Raptopoulou, C. P., Terzis, A., SiatraAlberto,
R., Pirmettis, I., Papadopoulos M. (2005). S-(2-(2Papastaikoudi, T.,
pyridyl)ethyl)cysteamine and S-(2-(2-pyridyl)ethyl)-D,L-homocysteine as ligands for the
“fac-[M(CO)3]+” (M = Re, 99mTc) core. Inorg. Chem. 44, 4118-4120.
Πρωτότυπα άρθρα που έχουν γίνει δεκτά για δηµοσίευση το 2006
Tzanopoulou, S., Pirmettis, I. C., Patsis, G., Raptopoulou, C., Terzis, A., Papadopoulos, M.,
Pelecanou, M. (2006). Oxorhenium(V) and oxotechnetium(V) [NN][S]3 complexes of 2phenylbenzothiazole derivatives. Inorg. Chem. 45, 902-909
Άρθρα σε Βιβλία και Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων
Zikos, C., Evangelou, A., Benaki, D. Mikros, E. Pelecanou, M., Livaniou, E., Evangelatos,
G. P. High-yield solid-phase synthesis of humanin, an Alzheimer;s disease associated 240mer peptide and humanin anlogues. In "Biologically Active Peptides", Collection
Symposium Series Vol. 8, pp. 107-111, Prague, Czech Republic, 2005
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
D. Benaki, M. Pelecanou, E. Mikros.“NMR study of the interaction of the β-amyloid peptide
(1-28) of Alzheimer's disease with potential aggregation inhibitors” XXI International
Conference on Magnetic Resonance in Biological Systems (XXI ICMRBS), Hyderabad,
India, January 2005
Ch. Zikos, A. Evangelou, D. Benaki, E. Mikros, M. Pelecanou, E. Livaniou, G. P.
Evangelatos, E. Livaniou “High-Yield solid-phase synthesis of humanin, an Alzheimer’s
disease associated 24-mer peptide, and humanin analogues” Czech and Slovak National
Conference on Biologically Active Peptides, Prague, May 2005
S. Tzanopoulou, G. Patsis, M. Sagnou, A. Panagiotopoulou, A. Papadopoulos, I. Pirmettis, M.
Papadopoulos, M. Pelecanou "Complexes of 4-aminophenyl)benzothiazole derivatives with
technetium and rhenium, and assessment of their properties as diagnostic and/or therapeutic
radiopharmaceuticals" International Symposium on Trends in Radiopharmaceuticals, Vienna,
Austria, 14-18 November 2005
O. Karagiorgou, G. Patsis, M. Pelecanou, C. P. Raptopoulou, A. Terzis, T. SiatraPapastaikoudi, I. Pirmettis, M. Papadopoulos, S-(2-(2'-pyridyl)ethyl)mercaptoacetic acid and
S-(2-(2'-pyridyl)ethyl)mercaptopropionic as ligands for the "fac-[M(CO)3]+ core (M=Re,
99m
Tc), International Symposium on Trends in Radiopharmaceuticals, Vienna, Austria, 14-18
November 2005
A. E. Chiotellis, Ch. Tsoukalas, M. Pelecanou, A. Papadopoulos, I. Pirmettis, M.
Papadopoulos, E. Chiotellis "A convenient synthetic procedure yielding 2-picolinamino-N,Ndiacetic acid monoamide derivatives, for labelling with the fac-[M(CO)3]+ core", International
Symposium on Trends in Radiopharmaceuticals, Vienna, Austria, 14-18 November 2005
D. Benaki, Ch. Zikos, A. Evangelou, E. Livaniou, E. Mikros, M. Pelecanou, “Solution
Stucture of Humanin, a Peptide against Alzheimer's Disease-Related Neurotoxicity and of
Humanin Analogues”, 27th Panhellenic Biological Conference of Hellenic Society Biological
Sciences, Nafplio, Hellas, 2005
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Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Κριτής 2 άρθρων για το περιοδικό Inorganic Chemistry της American Chemical Society και 1
άρθρου για το Inorganic Chemistry Communications της Elsevier (Μ. Πελεκάνου)
Οµιλία µε θέµα "Μελέτη πρωτεϊνικών δοµών µε NMR", Θερινό σχολείο του ΕΚΕΦΕ
"∆ηµόκριτος", Ιούλιος 2005 (∆. Μπενάκη)
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Μέλος του Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου του Ι.Β. (Μ. Πελεκάνου)
Μέλος της Επιτροπής Εκπαιδεύσεως του Ι.Β µε καθήκοντα γραµµατέα. (Μ. Πελεκάνου)
Μέλος της εσωτερικής τριµελούς επιτροπής παρακολούθησης της διδακτορικής διατριβής
του υποτρόφου Αθ. Τάρτα (Μ. Πελεκάνου)
Επιστηµονική συνυπεύθυνη του Εργαστηρίου Φασµατοµετρίας Πυρηνικού Μαγνητικού
Συντονισµού του ΕΚΕΦΕ "∆ηµόκριτος" (Εσωτερικό έργο 949, Αρ. Πρωτ. ∆.Σ.305/Θέµα 18)
(Μ. Πελεκάνου)
Επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης του οργάνου κυκλικού διχρωισµού (CD) του
Ινστιτούτου (Μ. Πελεκάνου)
Υπεύθυνη ασφαλείας του ΙΒ (Μ. Πελεκάνου)
Συµµετοχή σε δύο επιτροπές του Ινστιτούτου Βιολογίας για την υποβολή 2 προτάσεων για
χρηµατοδότητη ΕΠΑΝ-υποδοµών (εγκρίθηκε), ΠΕΠ-Αττικής (υπό κρίση) (Μ. Πελεκάνου)
Υπεύθυνη της Τράπεζας Αίµατος του "∆ηµοκρίτου". (∆. Μπενάκη)
Παράγοντες απήχησης (για 2 δηµοσιεύσεις ): 6,225
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 18
Σύνολο βιβλιογραφικών αναφορών 2003-2005 (χωρίς αυτοαναφορές): 49
h-factor: 11
Τρέχουσα Εξωτερική Χρηµατοδότηση
ΠΕΝΕ∆ 2001 µε τίτλο Ενώσεις του Tc-99m για τους 5-ΗΤ1Α υποδοχείς του εγκεφάλου και
Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον ∆ρα Ε. Χιωτέλλη (Φαρµακευτική Σχολή, ΑΠΘ)
∆ιάρκεια: 36 µήνες
Συνολική χρηµατοδότηση για το εργαστήριο: 10.054 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2005: 3.351 €.
ΠΕΝΕ∆ 2001 µε τίτλο Βιοδραστικά µόρια στην Πυρηνική Ιατρική
Υπεύθυνη την ∆ρα Α. Βαρβαρήγου (ΙΡΡΠ, ΕΚΕΦΕ "∆ηµόκριτος")
∆ιάρκεια: 36 µήνες
Συνολική χρηµατοδότηση για το εργαστήριο: 7.250 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2005: 2.416 €.

και Επιστηµονική

Πρόγραµµα µε τίτλο Development of Tc-99m based specific radiotracers using [Tc(CO)3]+
core, χρηµατοδοτούµενο από το International Atomic Energy Agency (IAEA) και
Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον ∆ρα Ι. Πιρµεττή (ΙΡΡΠ, ΕΚΕΦΕ "∆ηµόκριτος")
∆ιάρκεια: 36 µήνες
Συνολική χρηµατοδότηση για το εργαστήριο: 1.000 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2005: 333 €.
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Πρόγραµµα µε τίτλο Ανάπτυξη Ραδιοδιαγνωστικού για την νόσο Alzheimer,
χρηµατοδοτούµενο από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και Επιστηµονική Υπεύθυνη την ∆ρα
Μ. Πελεκάνου
∆ιάρκεια: 24 µήνες
Συνολική χρηµατοδότηση για το εργαστήριο: Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2005: 1.900 €.
Σηµείωση: Επίσης εγκρίθηκαν 2 προγράµµατα µέσα στο 2005 αλλά η έναρξη τους θα γίνει
το 2006:
1) ∆ιακρατική Ελλάδας – Τσεχίας µε τίτλο Σχέση δοµής-ενεργότητας και µηχανισµός δράσης
αναλόγων της ουµανίνης, ενός νέου νευροπροστατευτικού πεπτιδίου (Επ. Υπ. Ε. Λιβανίου,
Ινστιτούτο Οργανικής και Βιοχηµείας, Τσεχοσλοβακική Ακαδηµία Επιστηµών).
Προϋπολογισµός για το εργαστήριο: 5.840€
2) Πρόγραµµα µε τίτλο Η δράση του Ασιατικού οξέος και παραγώγων του σε
ορµονοεξαρτώµενες και µη κυτταρικές σειρές, χρηµατοδοτούµενο από το Υπ. Υγείας και
συµµετοχή από το ΙΒ/ΕΚΕΦΕ «∆» της ∆ρος Μ. Σαγνού (Επ. Υπ. Ε. Λινάρδου, Ογκολογικό
Τµήµα Θερaπευτηρίου Metropolitan).
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ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ


ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
ΣΑΡΩΣΗΣ LASER

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ
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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 2005
Ο πίνακας που ακολουθεί δείχνει αναλυτικά την διακίνηση των µοσχευµάτων κατά διάρκεια
του έτους 2005 (οι αριθµοί αφορούν συσκευασίες διαφόρων µεγεθών ή σχηµάτων, συνολικά,
ανά είδος):
ΕΙ∆ΟΣ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ

∆ΙΑΘΕΣΗ

Οστικά σπογγώδη

603

Οστικά φλοιώδη

13

Οστικά µικτά

7

Σκληρή µήνιγγα

130

Κρανιακές κάψες
(επεξεργάστηκαν )

15

Χόνδροι

3

Συνεργασίες

17

Τα παραπάνω µοσχεύµατα χρησιµοποιήθηκαν σε ∆ηµόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά
Ιδρύµατα, Οδοντιατρικά και Γναθοχειρουργικά Κέντρα.
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Συµµετοχή σε Eυρωπαϊκή Κανονιστική Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για θέµατα εφαρµογής
της Οδηγίας 2004/24/ΕΚ, σχετικά µε την θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για
τους ανθρώπινους ιστούς και κύτταρα.
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Υπεύθυνη Ποιότητας στο πρόγραµµα πιστοποίησης λειτουργίας του Εργαστηρίου σύµφωνα
µε το πρότυπο ISO/2000, που βρίσκεται σε εξέλιξη.
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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 (µόνο συντήρηση)
Ο αριθµός των ζώων και οι ράτσες τους προσαρµόζονται (αυξάνονται ή µειώνονται)
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 2005, το Εκτροφείο διέθεσε τα παρακάτω πειραµατόζωα:
Χρήστες

Επίµυες

Μύες

Κουνέλια

Ινστιτούτο Βιολογίας

20

21

10

Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοφαρµακευτικών Προϊόντων

104

335

7

Εξωτερικοί χρήστες

1056

15

-

Σύνολο ∆ιακίνησης Πειραµατοζώων

1180

371

17

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 στο 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.
Κατά την διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία οι δύο συνεργασίες που
φιλοξενούσε το Εκτροφείο πειραµατοζώων του Ι.Ε.Β.Ε.Ε και του κου Ηλιάκη .Ε µε
επικεφαλή τον καθ.κο Τσίγγανο.
Σε εξέλιξη επίσης βρίσκεται η συνεργασία µας µε οµάδα εξωτερικών συνεργατών για την
πιστοποίηση του Εκτροφείου πειραµατοζώων σύµφωνα µε το πρότυπο ISO καθώς και η
συνεργασία µε την Φαρµακοβιοµηχανία ELPEN µε την οποία από κοινού κατατέθηκε στην
Γ.Γ.Ε.Τ πρόγραµµα ΑΚΜΩΝ
Παράλληλα µε τις εργασίες συντήρησης του κτιρίου πειραµατοζώων από επ’αµοιβή
εργολάβους τα συνεργεία τεχνικών του κέντρου προέβησαν στο βάψιµο χώρων του κτιρίου
(εκρεµούν ακόµα εργασίες ), την αντικατάσταση των αποχετεύσεων, την εγκατάσταση
καλωδίου δικτύου και την επιδιώρθωση ολων των φωτιστικών σωµάτων του κτιρίου ,κλπ .
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ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ LASER
Προσωπικό
Μαρίνα Σαγνού, Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων*
*Μαρία Κωνσταντοπούλου, Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων (αντικαθιστά προσωρινά την ∆ρα Σαγνού ως
Υπέυθυνη του οργάνου όσο η πρώτη λείπει σε άδεια)

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 2005
Κατά τη διάρκεια του 2005, 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.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ
Προσωπικό
Μεταξία Βλάση, Ερευνήτρια Β΄ (Επιστηµονική Υπεύθυνη)
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 2005
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.
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«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»
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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
δ) κύκλους µαθηµάτων στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος»
Κατά το έτος 2005 ο αριθµός των επιστηµόνων που εκπαιδεύονται σε µεταδιδακτορικό
επίπεδο στο ΙΒ ανήλθε σε 11 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 27.
Μέσα στο 2005, 3 από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές του Ινστιτούτου περάτωσαν την
διδακτορική τους διατριβή και πήραν τον τίτλο του διδάκτορα.
Εξάλλου 21 σπουδαστές από ΑΕΙ εκπονούν την διπλωµατική τους εργασία στο Ι.Β. Από
αυτούς 1 φοιτήτρια προέρχεται από πανεπιστήµιο της αλλοδαπής και έκανε την
προβλεπόµενη από το αντίστοιχο πανεπιστήµιο πρακτική άσκηση σε εργαστήρια του ΙΒ, υπό
την καθοδήγηση του υπευθύνου του εργαστηρίου.
Στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος κατά το 2005 το ΙΒ οργάνωσε ένα µαθήµα,
το οποίο παρακολούθησαν οι µεταπτυχιακοί σπουδαστές του ΙΒ και άλλων Ινστιτούτων του
ΕΚΕΦΕ "∆". Τα µάθηµα αυτό είναι:
•

Κυτταρική Σηµατοδότηση [διδάξαντες: Η. Γεωργούση, ∆. Κλέτσας µε συντονίστρια
την ∆ρ. Η. Γεωργούση]

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)
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του µεταπτυχιακού διπλώµατος εξειδίκευσης «Εφαρµογές της
Βιολογίας στην Ιατρική» του µαθήµατος Κυτταροκαλλιέργειες –Ιστοκαλλιέργειες (∆ρες. ∆.
Κλέτσας και Χ. Πρατσίνης, Τµ. Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών)
∆ιάλεξη µε τίτλο «Μεταγωγή σήµατος από µεµβρανικούς υποδοχείς» στα πλαίσια των
σεµιναρίων «Μοριακής Ενδοκρινολογίας» (∆ρ. ∆. Κλέτσας, Ιατρική Σχολή, Παν. Αθηνών)
∆ιάλεξη µε τίτλο «Γήρανση και καρκινογένεση» στα πλαίσια του µεταπτυχιακού µαθήµατος
εξειδίκευσης «Αναπτυξιακή Βιολογία» (∆ρ. ∆. Κλέτσας, Ιατρική Σχολή, Παν. Αθηνών)
Κυτταρικός Κύκλος: Σηµεία Ελέγχου και Συνέπειες για την Φυσιολογική Λειτουργία του
Κυττάρου (∆ρ. Θ. Σουρλίγκα, Τµ. Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών)
∆ιάλεξη µε τίτλο Εµβρυϊκή ανάπτυξη νεφρών και σχετιζόµενες ασθένειες στα πλαίσια του
µεταπτυχιακού µαθήµατος εξειδίκευσης Αναπτυξιακή Βιολογία (∆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)
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∆ιάλεξη µε τίτλο «Βιολογία εντόµων και καταπολέµηση» στο µεταπτυχιακό µάθηµα «Ειδικά
Μαθήµατα Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας» (Καθ. Κ. Ιατρού, Τµήµα Βιολογίας, Παν/
µιο Αθηνών)
∆ίαλεξη µε τίτλο «Λειτουργική έκφραση και µελέτη διαµεµβρανικών µεταφορέων ανώτερων
οργανισµών σε ευκαρυωτικούς µικροοργανισµούς» στα πλαίσια του µαθήµατος Πρότυπα
Συστήµατα Μοριακής Μικροβιολογίας του µεταπτυχιακού προγράµµατος εξειδίκευσης
Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας (∆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 διατµηµατικού µεταπτυχιακού προγράµµατος του µαθήµατος
«Κλινικής Βιοχηµείας – Μοριακής ∆ιαγνωστικής» (∆ρ. Μ. Βλάση, Τµ. Βιολογίας, Παν/µιο
Αθηνών)
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του µεταπτυχιακού µαθήµατος «Εισαγωγή στην Ερευνητική
Μεθοδολογία» (∆ρ. Μ. Βλάση, Ιατρική Σχολή, Παν/µιο Αθηνών)
Επίσης, τον Ιούλιο του 2005, στα πλαίσια του «Θερινού Σχολείου» του ΕΚΕΦΕ
«∆ηµόκριτος» το Ινστιτούτο Βιολογίας πήρε µέρος µε σειρά διαλέξεων των επιστηµόνων
του Ινστιτούτου σε σύγχρονα βιολογικά θέµατα. Η συµµετοχή του επιστηµονικού
προσωπικού του Ινστιτούτου Βιολογίας στα µαθήµατα αυτά παρουσιάζεται αναλυτικά στις
επόµενες σελίδες του Απολογισµού.
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 2005 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.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ/ΑΠΟΝΟΜΗ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ 2005
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΤΟ
Ι.Β.

Χριστόφορος
Νικολάου

Μελέτη και ποσοτικοποίηση της µητυχαιότητας γονιδιωµατικών
αλληλουχιών σε διάφορες κλίµακες
µήκους και συσχέτιση µε το λειτουργικό
τους ρόλο

Γεωργιος
Μεγαρίτης

Μοριακές µελέτες της ρύθµισης της Ηρώ Γεωργούση
δράσης των µ και δ οπιοειδών
υποδοχέων µετά από επιµόλυνση
ινοβλαστών αραουραίου µε το cDNA
που τους κωδικοποιεί

Ηλίας Σίσκος

Insecticidal
aurantium
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actions

of

Ιωάννης
Αλµυράντης

Citrus Βασίλης
Μαζωµένος

ΠΑΝ/ΜΙΟ

Τµήµα
Βιολογίας
Παν/µιου
Αθηνών
Τµήµα
Βιολογίας
Παν/µιου
Αθηνών
Univ. of
Cardiff, UK
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ΗΜΕΡ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
(στα πλαίσια του Θερινού Σχολείου – Ιούλιος 2005)
ΟΜΙΛΗΤΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ

11/7/05

∆ρ. Γ. Βουτσινάς
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

14/7/05

∆ρ. Η. Γεωργούση
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

14/7/05

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

14/7/05
15/7/05

15/7/05

15/7/05
18/7/05

∆ρ. Ν. Γραµµατικάκης
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
∆ρ. ∆. Κλέτσας
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
∆ρ. Θ. Σουρλίγκα
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
∆ρ. Α. Προµπονά
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
∆ρ. ∆. Μπενάκη
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

18/7/05

∆ρ. Ι. Αλµυράντης
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

19/7/05

∆ρ. L. Swevers
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

19/7/05

∆ρ. Κ. Ιατρού
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

19/7/05

∆ρ. Β. Λαµπροπούλου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

20/7/05

∆ρ. Ι. Αλµυράντης
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

21/7/05

∆ρ. Β. Σοφιανοπούλου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
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Εισαγωγή στη γενετική του καρκίνου
Επταελικοειδείς υποδοχείς που αλληλεπιδρούν µε
G πρωτεϊνες: µοριακοί στόχοι για παραγωγή νέων
φαρµάκων
Αλληλεπιδράσεις κυττάρων µε το εξωκυττάριο
στρώµα σε φυσιολογικές και παθολογικές
καταστάσεις
Οι πρωτεϊνες Θερµικού Σοκ (HSPs) στην
κυτταρική σηµατοδότηση
Κυτταρική γήρανση και ιστική οµοιοστασία
Ιστονικές ποικιλοµορφίες και µεταφραστικές
τροποποίησεις των ιστόνων: βασικοί παράγοντες
για τη στερεοδιαµόρφωση της χρωµατίνης κατά
τη γήρανση και απόπτωση
Το βιολογικό ρολόι: θεµελιώδης ρυθµιστής της
φυσιολογίας των οργανισµών
Μελέτη πρωτεϊνικών δοµών µε NMR
Εισαγωγή στη µελέτη του γονιδιώµατος µε χρήση
στατιστικών και πιθανοκρατικών µεθόδων. Κατά
πόσον είναι δυνατή µια «γλωσσολογική
περιγραφή» του γενετικού κειµένου
Προγράµµατα µακροπρόθεσµης κυτταρικής
διαφοροποίησης κατά την ανάπτυξη : Το
παράδειγµα της ωογένεσης στά έντοµα
Λειτουργική γονιδιωµατική και εντοµικά
συστήµατα έκφρασης ανασυνδυασµένων
πρωτεϊνών για τη βελτίωση της υγείας, της
γεωργίας και του περιβάλλοντος
Παρασιτισµός λεπιδόπτερων εντόµων από
υµενόπτερα: συµβίωση µε DNA ιούς εντόµων και
ανοσοκαταστολή του ξενιστή
Οργανισµοί, γονιδιώµατα και εξέλιξη: η βιολογία
σε αλληλεπίδραση µε τις λοιπές επιστήµες µε
σκοπό την κατανόηση της λειτουργίας και της
προέλευσης των οργανισµών
Πρότυπα συστήµατα µοριακής µικροβιολογίας:
Το παράδειγµα της χρήσης µυκήτων στην
κλωνοποίηση και διερεύνηση του ρόλου γονιδίων
από τα φυτά και τον άνθρωπο
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ΗΜΕΡ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2005
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΜΙΛΗΤΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ

13/1/05

Ζ. Ερπαπάζογλου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

13/1/05

∆. Μπουζαρέλου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

20/1/05

Μ. Μπιλλίνη
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

20/1/05

Π. Βενιεράτος
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

27/1/05

Λ. Λεοντιάδης
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

27/1/05

A. Ταλαµάγκας
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

3/2/05

Τ. Τζανοπούλου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

3/2/05

Γ. Καρακατσάνης
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

10/2/05

∆. Αναστασίου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

23/3/05

X. Νικολάου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

30/3/05

Β. Νίκας
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

6/4/05

Μ. Ξυδούς
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

13/4/05

∆. Αναστασίου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

20/4/05

Ε. Μαυρογονάτου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

18/5/05

∆. Μπουζαρέλου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
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Επαναφορά στο γονιδίωµα του Saccharomyces
cerevisiae ενός γονιδίου εδονουκλεάσης µέσω
γονιδιακής µετατροπής κατά τη µείωση
∆ιατηρώντας το πλάισιο ανάγνωσης του
ριβοσώµατος: η επίδραση της θέσης Ε κατά τη
ρύθµιση της µετάφρασης του παράγοντα
απελευθέρωσης RF2
Ρόλος του περιεχοµένου των κωδικονίων , που
µετέχουν στην έναρξη της µετάφρασης στο
χλωροπλάστη
Το ιστοειδικό µικρο-RNA miR-375, ρυθµίζει την
έκκριση ινσουλίνης από β-παγκρεατικά κύτταρα
Η ρύθµιση ενός µονοπατιού φωσφατασών έχει ως
αποτέλεσµα την ενεργοποίηση της ERK στο
striatum µέσω συγκλινόντων µηνυµάτων
ντοπαµίνης και γλουταµικό
Το Αβ πεπτίδιο επηρεάζει την παραγωγή του ΝΟ
και την λειτουργικότητα των µιτοχονδρίων
επάγοντας την απόπτωση
Συγκρητική µελέτη του 99mTc-TRODAT-1 SPECT
και του 18F-FRODA PET για τη διάγνωση της
νόσου Parkinson
Η αύξηση της σύνθεσης ουρακινάσης µέσω tgf-β
και η επαγωγή µετάστασης συνδέονται µε το
σηµατοδοτικό µονοπάτι src-mapk σε ανθρώπινα
καρκινικά κύτταρα ωοθήκης
Ρύθµιση της διεπικοινωνίας µεταξύ Raf και Akt
Μελέτη και ποσοτικοποίηση της µη-τυχαιότητας
σε γονιδιωµατικές αλληλουχίες σε σχέση µε το
λειτουργικό τους ρόλο
Στοχευµένη χηµειοθεραπεία στο επιθηλιακό
καρκίνωµα ωοθήκης
Η επίδραση των επιπέδων ακετυλίωσης των
ιστονών στη ρύθµιση του βιολογικού ρολογιού:
επιπτώσεις στην κυττρική λειτουργία
Έλεγχος της αναστολής απόπτωσης και της
ανάπτυξης ανθεκτικότητας από το αντιβιοτικό
geldanamycin στον καρκίνο της ουροδόχου
κύστης
Ο ρόλος του οσµωτικού στρές στη ρύθµιση του
πολλαπλασιασµού και τη γήρανση των κυττάρων
του µεσοσπονδύλιου δίσκου
Κλωνοποίηση και µοριακός χαρακτηρισµός ενός
γονιδίου όµοιου των γονιδίων των εξπανσινών
ανωτέρων φυτών από τον µύκητα Aspergillus
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25/5/05

Π. Βενιεράτος
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

25/5/05

Ι. Τσαγκαράκη
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

1/6/05

Τ. Τζανοπούλου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

8/6/05
15/6/05

Μ. Μπιλλίνη
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
Λ. Λεοντιάδης
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

26/5/04

Α. Ταλαµάγκας
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

6/7/05

Θ. Γεωργοµανώλης
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

13/7/06

Ζ. Ερπαπάζογλου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

25/8/05
15/6/04
7/10/05

∆ρ. Ε. Τζίµα
Scripps Research Institute, La
Jolla, California
∆ρ. Ε. Ρεµπούτσικα
ΕΚΕΒΕ «Αλ. Φλέµιγκ»
∆ρ. Χ. Λούης
ΙΜΒΒ - ΙΤΕ

14/10/05

∆ρ. ∆. Καραγωγέως
ΙΜΒΒ - ΙΤΕ

20/10/05

Μ. Ξυδούς
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

20/10/05

Π. Βενιεράτος
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

27/10/05

Τ. Τζανοπούλου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

27/10/05
3/11/05

Ι. Τσαγκαράκη
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
∆. Μπουζαρέλου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
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nidulans
Μελέτη της επίδρασης υψηλής συγκέντρωσης
γλυκόζης στο σηµατοδοτικό µονοπάτι της
ινσουλίνης σε καλλιέργειες β-παγκρεατικών
κυττάρων ποντικού
Μελέτη των αποπτωτικών και αντιαποπτωτικών
µηχανισµών σε οστεοβλάστες παρουσία
κυτταροκινών και αυξητικών
Σύνθεση και χαρακτηρισµός συµπλόκων του
ρηνίου και του τεχνητίου ως πιθανών
ραδιοφαρµάκων
Μελέτη αντιµεταφορέων Να+/Η+ στο
κυανοβακτήριο Synechococcus sp. PCC 7942
Λειτουργικές αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών µε
υποδοχείς που συζεύγνυνται µε G πρωτεϊνες
∆ράση της MMP-9 ως α-σεκρετάση και
συνεντοπισµός της µε την ΑΡΡ στην επιφάνεια
των κυττάρων
Χαρακτηρισµός του γονιδίου BmSH3 του
µεταξοσώληκα Bombyx mori
Μελέτη µηχανισµών τοπογένεσης
διαµεµβρανικών µεταφορέων στον Aspergillus
nidulans
How endophelial cells sense stress
Ενδογενής έλεγχος της ταυτότητας ενός νευρικού
βλαστικού κυττάρου
Η ελονοσία αύριο: µπορεί η µοριακή εντοµολογία
να πάρει τη σκυτάλη από το DDT;
Ο λειτουργικός ρόλος του µορίου συνάφειας
TAG-1 στο αναπτυσσόµενο ώριµο νευρικό
σύστηµα
Survey of Australians using cannabis for medical
purposes
Synergistic activation of JNK/SAPK induced by
TNF-a and IFN-γ: Apoptosis of pancreatic b-cells
via the p53 and ROS pathway
∆οµικός χαρακτηρισµός της αλληλεπίδρασης των
υποµονάδων δ και α της F0F1-ATΡάσης της
E.coli µε φασµατοσκοπία NMR
TIMP-2 mediated inhibition of angiogenesis: an
MMP-independent mechanism
Degradation-mediated protein quality control in
the nucleus
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3/11/05
4/11/05
11/11/05

Α. Ρεπούσκου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
Καθ. Σ. Ευθυµιόπουλος
ΕΚΠΑ, Τµήµα Βιολογίας
∆ρ. Η. Γκιζελή
ΙΜΒΒ, ΙΤΕ"

18/11/05

∆ρ. Ν. Οικονοµάκος
ΕΙΕ

24/11/05

Β. Νίκας
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

25/11/05

∆ρ. Σ. Γκόνος
ΕΙΕ

1/12/05

Μ. Μπιλλίνη
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

1/12/05
2/12/05
7/12/05

Σ. Αλιµπέρτη
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
∆ρ. Ν. Ταβερναράκης
ΙΜΒΒ,ΙΤΕ
∆ρ. Λ. Στεφανής
Ακαδηµία Αθηνών

8/12/05

Ε. Σαλπέα
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

26/12/05

∆ρ. Σ. Ταραβήρας
Ιατρική Σχολή, Παν/µιο Πατρών

22/12/05

Α. Ελ Χαµιτιέ
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

16/12/04

Ε. Μαυρογονάτου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
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Rhythmic histone acetylation underlies
transcription in the mammalian circadian clock
Πρωτεϊνικές αλληλεπιδράσεις της πρόδροµης
πρωτεϊνης του αµυλοειδούς
Εφαρµογές βιοαισθητήρων στη βιολογία και τη
βιοτεχνολογία
Ακυλουρίες: µια νέα τάξη ενώσεων, αναστολέων
της γλυκογενόλυσης, εν δυνάµει υπογλυκαιµικά
φάρµακα
Η επαγόµενη µέσω του p53 κυτταρική γήρανση
σαν ένας σηµαντικός µηχανισµός καταστολής της
ογκογένεσης σε όγκους µε έλλειψή του
Μοριακοί µηχανισµοί γήρανσης και
µακροβιότητας στον άνθρωπο
The Zipper Model of translation control: A Οι cJum N-τελικές κινάσες απαιτούνται για την
έκφραση των µεταλλοπρωτεασών και την
καταστροφή της άρθρωσης στη φλεγµονώδη
αθρίτιδα
Μελετώντας τη µοριακή βάση τηε εξέλιξης.
Hsp90: A capacitor of evolution
Μοριακοί µηχανισµοί νευροεκφυλισµού
Ο ρόλος της α-συνουκλεϊνης στην παθογένεια της
νόσου Πάρκινσον
Epigenetic regulation of telomere length in
mammalian cells by the Suv39h1 and Suv39h2
histone methyltransferases
Σύνδεση κυτταρικής διαίρεσης και
διαφοροποίησης
The Oncoprotein Kinase Chaperone CDC37
functions as an Oncogene in Mice and
Collaborates with Both c-myc and Cyclin D1 in
Transformation of Multiple Tissues
Stress-induced Premature Senescence in hTERTexpressing Ataxia Telangectasia Fibroblasts
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«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ»
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2005

1. Εσωτερική Χρηµατοδότηση από Γραµµατεία Ειδικών Λογαριασµών
Εισροές

Ευρώ

Υπόλοιπο 2004
Χρηµατοδότηση από ΕΚΕΦΕ «∆»
Συγχρηµατοδότηση Ερευνητικών Έργων
Τιµολόγηση παροχής υπηρεσιών
∆ωρεές Εταιρειών
Μεταφορές από άλλες πηγές – Επιστροφές δανεισµών

114.361
0
0
0
0
24.761

ΣΥΝΟΛΟ

139.102

∆απάνες
Εξοπλισµός
Αναλώσιµα
Αµοιβές
Μετακινήσεις
Άλλα έξοδα
∆εσµεύσεις – Προκαταβολές
Μεταφορές κονδυλίων

12.553
33.643
10.680
2.135
24.666
3.784
17.481

ΣΥΝΟΛΟ

104.942

2. Χρηµατοδότηση από Κονδύλια Τακτικού Προϋπολογισµού
Ευρώ
Συντήρηση Φωτοτυπικού
Υγρό Άζωτο
ΣΥΝΟΛΟ
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500
1.642
2.142
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2. Εξωτερική Χρηµατοδότηση Προγραµµάτων Ινστιτούτου

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
(αριθµός προγραµµάτων)

ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (σε ΕΥΡΩ)
Πρόγραµµα
Α

Πρόγραµµα
Β

Πρόγραµµα
Γ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ευρωπαϊκή Ένωση (3)

104.884

45.032

-

149.916

Γενική Γραµµατεία Έρευνας
& Τεχνολογίας (14)

324.929

30.000

8.267

363.196

Novartis Hellas ΑΕ (1)

11.698

-

-

11.698

-

-

333

333

2.500

-

-

2.500

444.011

75.032

8.600

527.643

International Atomic Energy
Ageny (IAEA) (1)
Εταιρεία «Χάλυψ» (1)
ΣΥΝΟΛΟ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Π Ρ ΟΓ Ρ ΑΜ Μ Α
Α

Β

Γ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες

9

6

3

18

Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήµονες

1

1

2

5*

Συνεργαζόµενοι και Οµότιµοι Ερευνητές

3

4

1

8

Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες

4

5

2

11

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

18

6

3

27

Συνεργαζόµενοι & Επισκέπετες Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

9

1

1

11

Πτυχιούχοι Συνεργάτες

1

4

-

5

Άλλοι Εκπαιδευόµενοι Φοιτητές

11

7

2

20

Τεχνικό Προσωπικό

7#

2

-

12

∆ιοικητικό Προσωπικό

-

Σύνολο Προσωπικού

@

-

-

2

#

36

14

119

+

+

6

33

63

Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις σε ∆ιεθνή Περιοδικά µε Κριτές

20

8

Μέσος Όρος Πρωτότυπων ∆ηµοσιεύσεων ανά Ερευνητή

2.22

1.33

2

1.83

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

91.613

29.868

20.01

141.491

(20)

(8)

(6)

(33)

Μέσος Όρος Παραγόντων Απήχησης Πρωτότυπων ∆ηµοσιεύσεων

4.58

3.73

3.33

4.287

Μονάδες Παραγόντων Απήχησης ανά Επιστήµονα

10.179

4.978

6.670

7.860

∆ηµοσιεύσεις σε Τόµους ή Βιβλία Πρακτικών Συνεδρίων
(∆ιεθνών και Ελληνικών)

6$

7$

1

13

Μέσος Όρος ∆ηµοσιεύσεων σε Πρακτικά Συνεδρίων ανά
Επιστήµονα (∆ιεθνών και Ελληνικών)

0.66

1.16

0.33

0.72

Σύνολο ∆ηµοσιεύσεων

26

15

7

46

Μέσος Ορος ∆ηµοσιεύσεων ανά Επιστήµονα

2.888

2.5

2.33

2.555

∆ιεθνή ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας

-

-

-

-

Ελληνικά ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας

-

-

-

-

Παρουσιάσεις σε ∆ιεθνή Συνέδρια

12

6

9

27

Μέσος Όρος Παρουσιάσεων σε ∆ιεθνή Συνέδρια ανά Επιστήµονα

1.333

1

3

1.5

18
2

15
2.5

3
3

36
2

Σύνολο Παρουσιάσεων σε Συνέδρια

30

21

12

63

Μέσος όρος Παρουσιάσεων σε Συνέδρια ανά Επιστήµονα

3.33

3.5

4

3.5

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

*Συµπεριλαµβάνεται 1 Ειδικός Τεχνικός Επιστήµονας της Μονάδας Ιστικών Μοσχευµάτων
#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 κοινή στο Α και Β πρόγραµµα
$ Συµπεριλάµβάνεται µία δηµοσιεύση σε τόµους πρακτικών διεθνών συνεδρίων κοινή στο Α και Β πρόγραµµα
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Β.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2002 – 2005

"ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ"
25

20

15

10

5

0

2002

2003

2004

2005*

Ερευνητές κ αι Ε.Λ.Ε.
Ειδικ οί Τεχνικ οί Επιστήµονες
Παρασκ ευαστές
* Στο 2005, 3 Παρασκευαστες είναι συµβασιούχοι

"ΜΕΤΑ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ & ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ"
25

20

15

10

5

0
2002

2003

2004

2005

Μεταδιδακ τορικ οί Συνεργάτες
Συνεργαζόµενοι & Οµότιµοι Ερευνητές

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2005

-87-

ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Β.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2002 – 2005

"ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"
35

30

25

20

15

10

5

0
2002

2003

2004

2005

Φοιτητές Προγράµµατος Μεταπτυχιακ ών Σπουδών ΙΒ
Συνεργαζόµενοι & Επισκ έπτες Μεταπτυχιακ οί Φοιτητές

"ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΙ"
36

31

26

21

16

11

6

1

2002

2003

2004

*2005

-4

Πτυχιούχοι Συνεργάτες

Άλλοι Εκ παιδευόµενοι Φοιτητές

* Στο 2005, 3 Πτυχιούχοι Συνεργάτες είναι µε MSc
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜ ΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2002-2005
(ΕΥΡΩ)
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0
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Ερευνητικ ά Προγράµµατα

35.000

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜ ΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2002-2005 ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
(ΕΥΡΩ)
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Ερευνητικ ά Προγράµµατα
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∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (IMPACT FACTORS)
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2002-2005
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∆είκ τες Απήχησης

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (IMPACT FACTORS)
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2002-2005 ΑΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
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∆είκ τες Απήχησης
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