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Α. Χρόνη
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Τσιλιµπάρη Έφη

MD., ∆ρ. Ανατοµίας-Κυτταρικής
Βιολογίας
ΑΝΑΠΛ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Αλµυράντης Ιωάννης

∆ρ. Θεωρητικής Βιολογίας
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

ΒΑΘΜΙ∆Α Α' (∆/ντές Ερευνών)
Αλµυράντης Ιωάννης
Ιατρού Κώστας

∆ρ. Θεωρητικής Βιολογίας
Καθηγ. Βιοχηµείας και Μοριακής
Βιολογίας
∆ρ. Μοριακής Βιολογίας, Μικροβιολογίας
MD., ∆ρ. Ανατοµίας-Κυτταρικής Βιολογίας

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

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

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

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

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Βαβουράκη Ελένη
Κωνσταντοπούλου Μαρία
Παναγιωτοπούλου Αγγελική
Σαγνού Μαρίνα
Στεφάνου ∆ήµητρα
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Αυγέρης Σωκράτης
∆ουλγερίδης Γεώργιος
Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
Κάκκος Στυλιανός
Καλοκύρη Στυλιανίδη Καλλιόπη
Κοπανέλης ∆ηµήτριος
Κωτσοπούλου Ελένη
Πανταζή-Μαζωµένου Αναστασία
Τσολοµύτη Γουργού Αρετή
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Κωστάκου Αθανασία
Παπαδάκη Μαργαρίτα

∆ιαχειρίστρια
Γραµµατέας
ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Οµότιµος Ερευνητής

Συνεργάτης Ι.Β.

Ιγνατιάδου Λυδία (∆ρ. Υδροβιολόγος) –
Οµότιµη
Μαζωµένος
Βασίλειος
(∆ρ.
Χηµικής
Οικολογίας) – Οµότιµος
Παπαγεωργίου Γεώργιος (∆ρ. Βιοφυσικός) –
Οµότιµος
Παπαγεωργίου Σπύρος (∆ρ. Φυσικός) –
Οµότιµος
Σέκερη Καλλιόπη (∆ρ. Βιοχηµικός) – Οµότιµη
Σιδέρης
Ελευθέριος
(∆ρ.
Βιολογίας-∆ρ.
Γενετικής) – Οµότιµος
Σταθάκος ∆ηµήτριος (∆ρ. Βιοχηµικός) –
Οµότιµος

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

ΜΕΤΑ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Συνεργάτης (Υποστήριξη)

Επιβλέπων Ερευνητής Ι.Β.

Ανδρονοπούλου Εύη (Πρόγραµµα)
Βλαχάκης ∆ηµήτρης (Πρόγραµµα)
∆ουρής Βασίλειος (ΕΚΕΦΕ «∆»)
∆ροσοπούλου Γαρυφαλλιά (ΕΚΕΦΕ «∆»)
Efrose Rodica (Πρόγραµµα)
Κενούτης Χρήστος (Πρόγραµµα)
Κιζής ∆ηµοσθένης (ΕΚΕΦΕ «∆»)
Μεταξάτου Αγγελίνα (Άλλες Πηγές)
Μπενάκη ∆ήµητρα (ΕΚΕΦΕ «∆»)
Πρατσίνης Χάρης (ΕΚΕΦΕ «∆»)

Ιατρού Κ.
Βλάση Μ.
Ιατρού Κ.
Τσιλιµπάρη Ε.
Ιατρού Κ.
Ιατρού Κ.
Σοφιανοπούλου Β.
Ιγνατιάδου Λ.
Πελεκάνου Μ.
Κλέτσας ∆.
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Φοιτητής/τρια (Υποστήριξη)

Επιβλέπων Ερευνητής Ι.Β.

Αλιµπέρη Σοφία (Εσωτ. Υπότροφος)
Βενιεράτος Παναγιώτης (Εσωτ. Υπότροφος)
Γεωργαντά Ειρήνη (Πρόγραµµα)
Γεωργοµανώλης Θεόδωρος (Εσωτ. Υποτρόφος)
Γιαννούλη Χριστίνα (Εσωτ. Υποτρόφος)
Ελ Χαµιτιέ Αβραάµ (Εσωτ. Υποτρόφος)
Ερπαπάζογλου Ζωή (Εσωτ. Υπότροφος)

Γραµµατικάκης Ν.
Τσιλιµπάρη Ε.
Γεωργούση Η.
Swevers L.
Κλέτσας ∆. - ολοκλήρωσε το 2006
Γραµµατικάκης Ν.
Σοφιανοπούλου Β.- ολοκλήρωσε το
2006
Γεωργούση Η.
Ιατρού Κ.
Γεωργούση Η. - ολοκλήρωσε το 2006
Τσιλιµπάρη Ε.
Κλέτσας ∆.
Σταµατάκης Κ.
Σοφιανοπούλου Β.
Γεωργούση Η.
Βουτσινάς Γ.
Σουρλίγκα Θ.
Σουρλίγκα Θ.
Γεωργούση Η.
Προµπονα Α.
Σοφιανοπούλου Β
Ιατρού Κ.
Τσιλιµπάρη Ε.
Πελεκάνου Μ.
Τζίνια Α.
Τσιλιµπάρη Ε.
Κλέτσας ∆.

Λεοντιάδης Λεωνίδας (Εσωτ. Υπότροφος)
Μαγκριώτη Χριστιάνα (Πρόγραµµα)
Μαζαράκου Γεωργία (Υποτρόφος Ι.Κ.Υ.)
Μαντά Μαρία (Πρόγραµµα)
Μαυρογονάτου Ελένη (Εσωτ. Υπότροφος)
Μπιλλίνη Μαρία (Πρόγραµµα)
Μπουζαρέλου ∆ήµητρα (Εσωτ. Υπότροφος)
Μώρου Ευαγγελία (Πρόγραµµα)
Νίκας Βασίλειος (Εσωτ. Υπότροφος)
Νινιός Γιάννης (Πρόγραµµα)
Ξυδούς Μάριος (Εσωτ. Υπότροφος)
Παπακωνσταντίνου Μαρία (Εσωτ. Υπότροφος)
Ρεπούσκου Αναστασία (Εσωτ. Υπότροφος)
Ρουµελίωτη Κατερίνα (Πρόγραµµα)
Σδράλια Κωνσταντία (Εσωτ. Υπότροφος)
Ταλαµάγκας Ανάργυρος (Εσωτ. Υποτρόφος)
Τζανοπούλου Σταµατία (Εσωτ. Υπότροφος)
Τσαγκαράκη Ιωάννα (Εσωτ. Υπότροφος)
Τσοτάκος Νίκος (Εσωτ. Υπότροφος)
Χανδρής Παναγιώτης (Εσωτ. Υποτρόφος)

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Συνεργάτης

Υπεύθυνος Ερευνητής ΙΒ

Παπαευθυµίου Ιωάννης (MSc)
Σελλής ∆ιαµαντής (MSc)
Τσίκου ∆ιανιέλα (Msc)

Ιατρού Κ
Αλµυράντης Ι.
Ιατρού Κ.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Φοιτητής/τρια (Πανεπιστήµιο)

Επιβλέπων Ερευνητής Ι.Β.

Αναστασίου ∆ήµητρα (Παν. Αθηνών)
Βάτση Σταµατία (Παν. Αθηνών, Msc)
Βίλλιας Γιώργος (Παν. Αθηνών, Msc)
Γκιώνη Βασιλική (Παν. Αθηνών, MSc)
Καρκούλης Παναγιώτης (Παν. Αθηνών)

Βουτσινάς Γ.
Βλάση Μ.
Βλάση Μ.
Κλέτσας ∆.
Βουτσινάς Γ.
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Καχρίλας Στέφανος (Παν. Αθηνών)
Κωνσταντακάτου Ευµορφία (Παν. Αθηνών)
Λαγοπάτη
Νεφέλη
(Εθνικό
Μετσόβειο
Πολυτεχνείο)
Λαµπιδώνης Αντώνης (Γεωπονικό Αθηνών)
Λίτσιου Ελένη (Παν. Αθηνών)
Μελαχρινού Σοφία (Παν. Αθηνών)
Παπαδοπούλου Αδαµαντία (Παν. Αθηνών, MSc)
Σαλπέα Παρασκευή (Παν. Αθηνών)
Φραγκουλόπουλος Ευάγγελος (Παν. Ρώµης)
Χρυσούλη Στεφανία (Παν. Αθηνών, MSc)

Βουτσινάς Γ.
Βουτσινάς Γ.
Τσιλιµπάρη Ε.
Βουτσινάς Γ.
Βουτσινάς Γ.
Βουτσινάς Γ.
Κλέτσας ∆.
Σουρλίγκα Θ.
Τσιλιµπάρη Ε.
Κλέτσας ∆.

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

Επιβλέπων Ερευνητής Ι.Β.

Βαρουξή Νίκη (Παν. Αθηνών)
Βερούτη Σοφία (Παν. Αθηνών)
Γαλέου Αγγελική (Παν. Αθηνών)
Γιαρίκα Αθηνα (Παν. Θράκης)
Γκίκα Ελιάνα (Παν. Αθηνών)
∆ραγουµάνη Κωνσταντίνα (Παν. Κρήτης)
Κάπη Μαριάννα (Παν. Αθηνών)
Λαµπράκης Χρήστος (Παν. Θράκης)
Λασπά Μαρίνα ((Παν. Αθηνών)
Λεπτίδης Στέφανος (Παν. Θράκης)
Νοµικού Ειρήνη (Παν. Αθηνών)
Πανταζοπούλου Μαρίνα (Παν. Αθηνών)
Πίττης Αλέξανδρος (Παν. Αθηνών)
Σαρρής Μιχάλης (Παν. Αθηνών)
Σίµος Νίκος (Wagenngen University, Ολλάνδια)
Τσιτσεκιάν Ντικράν (Γεωπονικό Παν/µιο
Αθηνών)

Σουρλίγκα Θ.
Σοφιανοπούλου Β.
Προµπονά Α.
Βουτσινάς Γ.
Προµπονά Α.
Βλάση Μ.
Προµπονά Α.
Βλάση Μ.
Σοφιανοπούλου Β.
Βλάση Μ.
Προµπονά Α.
Σοφιανοπούλου Β.
Σοφιανοπούλου Β.
Γεωργούση Η.
Βλάση Μ.
Σοφιανοπούλου Β.
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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 εµπίπτουν σε δύο µείζονα ερευνητικά πεδία, αυτά της
Βιοϊατρικής και Βιοτεχνολογίας, και υπάγονται σε τρία Προγράµµατα µε πολλαπλές
συνεργασίες και διασυνδέσεις µεταξύ τους:
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
•

Περιβάλλον: µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο γενετικό υλικό

• ∆οµικές µελέτες πρωτεϊνών και βιοδραστικών µορίων µε κρυσταλλογραφία, πυρηνικό
µαγνητικό συντονισµό και µεθόδους µικροθερµιδοµετρίας
Υποδοµή
Για την υλοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του το Ινστιτούτο
διαθέτει εξειδικευµένο εξοπλισµό, όπως συνεστιακό µικροσκόπιο laser, σύστηµα
κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ, φασµατόµετρο πυρηνικού µαγνητικού συντονιµού (NMR)
500 MHz, φασµατοπολωσίµετρο κυκλικού διχρωισµού, φασµατόµετρο υπερύθρου, µονάδες
κυτταροκαλλιεργειών, κυτταροµετρητού ροής, αυτοµατοποιηµένης σύνθεσης νουκλεοµορίων
και αυτοµατοποιηµένου προσδιορισµού αλληλουχιών DNA, συστήµατα υγρής και αέριας
χρωµατογραφίας, υπερφυγοκέντρους, µετρητή β-ακτινοβολίας, κλπ.
Στο Ινστιτούτο επίσης υπάγονται τέσσερις Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών
α. Εκτροφείο Πειραµατοζώων
β. Τράπεζα Ιστικών Μοσχευµάτων
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γ. Εργαστήριο Χαρακτηρισµού Μορίων και Βιοµορίων
δ. Συνεστιακό Μικροσκόπιο
Ερευνητικοί/αναπτυξιακοί στόχοι
Η χρήση και εφαρµογή της γνώσης που αποκτάται από την ερευνητική δράση του
Ινστιτούτου Βιολογίας στοχεύει:
•

•

•
•

•

στη 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: ακτινοβολίες, ναρκωτικές ουσίες, έλλειψη νερού, υψηλή
αλατότητα, ηλιακό φως, τραύµατα, προσβολές από παθογόνους παράγοντες)
στην ανάπτυξη περιβαλλοντικά φιλικών εντοµοκτόνων και µεθόδων προστασίας της
γεωργικής παραγωγής βασισµένων στην βιοτεχνολογία

Πεπραγµένα: Χρηµατοδοτήθηκαν κατά το 2006 µε «κόστος εκκίνησης» (seed money)
συνολικά 5 διµερείς (ανάµεσα σε δύο έργα) και µία τετραµερής (ανάµεσα σε 4 έργα)
συνεργασίες, που αντιπροσωπεύουν προσπάθεια σύγκλισης ερευνητικών ενδιαφερόντων και
έργων, µε στόχο ανταγωνιστικότερη αιχµή δόρατος. Αρκετές από τις συνεργασίες (κυρίως
αυτές που προ-υπήρχαν: 4) έχουν ήδη δηµοσιεύσει ή βρίσκονται στη διαδικασία
δηµοσίευσης σε διεθνή περιοδικά. Προτροπή από τη ∆/νση είναι να συνεχιστούν και να
εξελιχτούν αυτές οι συνεργασίες, πιθανόν συµπεριλαµβάνοντας και άλλους ερευνητές, ώστε
να επιτευχθεί κατά το δυνατόν σύγκλιση προσβλέποντας σε αριστεία σε συγκεκριµένα
ερευνητικά πεδία (ηλικιο-εξαρτώµενες παθήσεις), και στη δηµιουργία πόλων αναφοράς για
την ελληνική εγκράτεια Ενδεικτικά αναφέρονται τα νευρο-εκφυλιστικά νοσήµατα όπως η
νόσος Alzheimer, η κυτταρική γήρανση, συγκεκριµένα πεδία στο θέµα καρκίνου που έχουν
σχέση µε κυτταρικό πολλαπλασιασµό, βιολογικό ρολόι, απόπτωση, µεταλλάξεις, κλπ.,
θεµατικά πεδία σε βασική έρευνα στο Σακχαρώδη διαβήτη όπως η ∆ιαβητική Νεφροπάθεια
και η απόπτωση παγκρεατικών β-κυττάρων, Βιοτεχνολογία που έχει σχέση µε το περιβάλλον
και όχι µόνον (π.χ. ανάπτυξη νέων φαρµάκων που έχουν σχέση µε χρόνια άλγος και
εξάρτηση από ναρκωτικές ουσίες), και άλλα.
Σηµαντικό επίσης είναι να αναφερθεί η οριζόντια δράση ανάµεσα στα Ινστ. Βιολογίας,
Φυσικοχηµείας και Επιστήµης Υλικών που αφορά στην ανάπτυξη νέων νανοδοµηµένων
υλικών για απεικόνιση, στοχευµένη διοχέτευση φαρµάκων και πιθανή θεραπεία νεοπλασιών.
Η συνεργασία υποστηρίζεται από δύο προγράµµατα (ΕΠΑΝ υποδοµών από το 2005 και
ΠΕΠ Αττικής, που εγκρίθηκε και χρηµατοδοτήθηκε το 2006), αφορά αρκετές ερευνητικές
οµάδες από τα τρία ινστιτούτα, ξεκίνησε το 2005 και συνεχίζεται επιτυχώς µε ανοδική πορεία
και πρόβλεψη επέκτασης.
Για να είµαι ειλικρινής, δύσκολα συνειδητοποιώ ότι πέρασαν τρία χρόνια από την ανάληψη
καθηκόντων µου ως ∆/ντρια του ΙΒ. Η ακατάπαυστη και εντατική προσπάθεια προώθησης
και µετεξέλιξης του ινστιτούτου «κύλισαν» το χρόνο µε µεγάλη ταχύτητα, χωρίς σχεδόν να
το καταλάβω. Υπάρχουν στόχοι που διεκπεραιώθηκαν εν µέρει (εξεύρεση πόρων, ανανέωση
γραφείων και ηλεκτρονικού εξοπλισµού ερευνητών, ανακατάταξη χώρων, κλπ.), άλλοι που
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βρίσκονται στη διαδικασία διεκπεραίωσης (ανανέωση εξοπλισµού κατά το δυνατόν,
περαιτέρω εξεύρεση πόρων) και άλλοι σε στάδιο σχεδιασµού (νέες ερευνητικές θέσεις,
ανακαίνιση και αναµόρφωση κτιριακής υποδοµής, κλπ). Παρότι το µέγεθος και η ένταση της
προσπάθειας µε αποµάκρυναν από την ερευνητική µου δραστηριότητα λόγω έλλειψης
χρόνου -προς µεγάλη µου απογοήτευση- η ενασχόληση που συνεπάγεται η ιδιότητα µου ως
∆/ντρια ΙΒ, έχει ήδη αποφέρει θετικά αποτελέσµατα µε τη συµπαράσταση των ερευνητών,
ενώ αναµένονται αρκετά περισσότερα. Τα θετικά αποτελέσµατα είναι προφανή στα γενικά
στοιχεία του απολογισµού, όπου παράµετροι όπως η χρηµατοδότηση, ο αριθµός των
δηµοσιεύσεων, ο συνολικός συντελεστής απήχησης, οι βιβλιογραφικές αναφορές, η
µονάδα απήχησης ανά επιστήµονα, ο µέσος όρος δηµοσιεύσεων ανά επιστήµονα, οι
παρουσιάσεις σε συνέδρια, κλπ., έχουν σηµαντικά αυξηθεί σε σχέση µε το 2005. Τα
συγκριτικά στοιχεία αποτελούν αδιάψευστο δείκτη προόδου και αναβάθµισης, και µου
προξενούν ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια γιατί κινούµαστε προς τη σωστή κατεύθυνση
ενώ η πραγµατικότητα καταρρίπτει τις εσφαλµένες απόψεις που διατυπώθηκαν κατά
την τελευταία διαδικασία αξιολόγησης. Έτσι αντιρροπίζεται κάπως η θλίψη που µε
διακατέχει ως ερευνήτρια που αδυνατεί να ασχοληθεί σωστά µε τα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα.... Θέλω να εκφράσω εδώ την ευγνωµοσύνη µου προς όλα τα µέλη της
ερευνητικής µου οµάδας που εξακολουθητικά στηρίζουν την ερευνητική µου δραστηριότητα.
Ελπίζω τα ενθαρρυντικά αντικειµενικά στοιχεία να αποτελούν πηγή αυτοπεποίθησης για
όλο το προσωπικό και εφαλτήριο για νέες, εντονότερες και αποτελεσµατικότερες
προσπάθειες, και εκφράζω σε όλους σας θερµά και ειλικρινή συγχαρητήρια για τα
αποτελέσµατα των ερευνητικών σας προσπαθειών. Και σ’ανώτερα για όλους µας!
Η διαδικασία πιστοποίησης δύο εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών, του Εργαστηρίου Ιστικών
Μοσχευµάτων και του Εργαστηρίου Πειραµατόζωων προωθήθηκε επαρκώς, µε στόχο την
πιστοποίηση στο πρώτο τρίµηνο 2007. Στο στόχο αυτό σηµαντικά βοήθησαν οι υπεύθυνοι
των εργαστηρίων, ∆ρς. Ε. Βαβουράκη και ∆. Κλέτσα αντίστοιχα, παρά την εκάστοτε
παρουσία προβληµάτων που αντιµετωπίστηκαν επιτυχώς.
Το 2006 έγινε κρίση και ένταξη σε βαθµίδες ερευνητών των ∆ρς Βαβουράκη,
Κωνσταντοπούλου και Σαγνού. Το ΙΒ καλωσορίζει τις τρεις επιστήµονες ως ερευνήτριες,
εύχεται καλή σταδιοδροµία και ελπίζει να ανταποκριθούν επάξια στις απαιτήσεις της νέας
θέσης τους. Επίσης κατά το 2006 η ∆ρ. Μ. Πελεκάνου επάξια προήχθη στην Α’ Βαθµίδα
Ερευνητών, και της απευθύνω θερµά συγχαρητήρια καθώς και ευχές για συνέχιση και
επέκταση της επιτυχούς ερευνητικής της προσπάθειας.
Κατά το 2006, εγκρίθηκαν 3 νέα ερευνητικά προγράµµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(STREP) µε συµµετέχοντες ερευνητές τους ∆ρς. Γεωργούση, Κλέτσα και Χρόνη.
Εκφράζονται συγχαρητήρια για την επιτυχή διεκδίκηση αυτών των προγραµµάτων, και η
ευχή να πολλαπλασιαστούν οι ερευνητές µε ευρωπαϊκά προγράµµατα το 2007.
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.
Στην εξακολουθητική µου προσπάθεια είχα αρωγούς και συµπαραστάτες όλα τα µέλη του
Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβούλιου (ΕΓΣ): οι ∆ρς. Αλµυράντης, Βλάση, Κλέτσας,
Πελεκάνου και Σοφιανοπούλου δούλεψαν µε παραδειγµατική ευσυνειδησία και συντέλεσαν
αποφασιστικά στο έργο της ∆/νσης, στην αντιµετώπιση θεµάτων που προέκυψαν, και στη
λήψη αποφάσεων. Θερµές ευχαριστίες εκφράζονται επίσης στον Αναπληρωτή ∆/ντή ∆ρ.Ι.
Αλµυράντη, ο οποίος παρά τα έντονα, επιδεινωµένα προβλήµατα υγείας στο χώρο άµεσων
συγγενών του, αδιάκοπα και έµπρακτα συνετέλεσε στην εύρυθµη λειτουργία του ΙΒ και µου
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συµπαραστάθηκε σε δύσκολες στιγµές, που υπήρξαν αρκετές όπως πάντα, αλλά
αντιµετωπίστηκαν και ξεπεράστηκαν µε την συµµετοχή και νουθεσία του.
Τα εξωτερικά ερευνητικά σεµινάρια που ξεκίνησαν µε υπεύθυνο τον ∆ρ. Ιατρού
συνεχίστηκαν επιτυχώς µε υπεύθυνη τη ∆ρ. Α. Χρόνη από τον Σεπτέµβρη 2006 και µετά, και
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 ως προς την επίτευξη των στόχων αναβάθµισης του
Ινστιτούτου. Η εξακολουθητική προσπάθεια και σύµπνοια έχει ήδη συντελέσει σε
βελτιωµένη «εικόνα» του ΙΒ στην προβολή του ως Ινστιτούτου ανταγωνιστικού σε διεθνές
επίπεδο. Ζητώ από όλους σας να εντείνετε τις µεταξύ σας συνεργασίες, και να κλιµακώσετε
την προσπάθεια συµµετοχής σε τοπικά ή ευρωπαϊκά προγράµµατα, και εξεύρεσης κονδυλίων
από ιδιωτικούς φορείς, ώστε να υπάρξουν επαρκείς πόροι για την απρόσκοπτη διεξαγωγή
κατά το δυνατόν ανταγωνιστικότερης έρευνας. Έχω εµπιστοσύνη στο ερευνητικό δυναµικό
του συνόλου των ερευνητών που καθηµερινά αποδεικνύει τη συνεισφορά του και συνεχίζει
µε ανοδική πορεία. Ας παραµερίσουµε τις λιγοστές, επαναλαµβανόµενες ...γκρίνιες για
ασήµαντα θέµατα για να αφοσιωθούµε στην επίτευξη του κύριου στόχου µας, αυτόν της
αναγνώρισης του ΙΒ ως «ζωντανού» και ανταγωνιστικού πυρήνα βασικής έρευνας.
Η ∆/νση ευχαριστεί την διαχειρίστρια κ. Κωστάκου, για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση
τεχνικών και άλλων προβληµάτων, και την τακτική και πλήρη διεκπεραίωση των
οικονοµικών και άλλων σχετιζόµενων µε την διαχείριση θεµάτων του Ινστιτούτου. Από τον
κατάλογο αυτών που καθηµερινά συνεισφέρουν στο ΙΒ δεν θα µπορούσε να λείπει η
....γενική συντονίστρια του ΙΒ, κ. Μαργαρίτα Παπαδάκη, που συµβάλλει ουσιαστικά και
αποτελεσµατικά στη λειτουργία της γραµµατείας και στο έργο της ∆ιεύθυνσης και του ΙΒ. Η
κ. Παπαδάκη έγινε µητέρα το 2006, και επιτυχέστατα διεκπεραιώνει τόσο τα οικογενειακά
όσο και τα επαγγελµατικά της καθήκοντα, µε ενθουσιασµό και αξεπέραστη αποδοτικότητα.
Καλή συνέχεια και καλή προκοπή σε όλους!

Εφη Κ. Τσιλιµπάρη, MD, PhD
∆ιευθύντρια ΙΒ
Φεβρουάριος 2007
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α :

«ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ –
ΗΛΙΚΙΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2006

-14-

Ερευνητικό Έργο:

Περιβαλλοντική Μεταλλαξιγένεση και Καρκινογένεση

Προσωπικό
Γεράσιµος Βουτσινάς, Ερευνητής Γ΄
Βασίλης Νίκας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
∆ήµητρα Αναστασίου, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Στέφανος Καχρίλας, Συνεργαζόµενος Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Σοφία Μελαχρινού, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Ευµορφία Κωνσταντάκου, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Παναγιώτης Καρκούλης, Συνεργαζόµενος Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Ελένη Λίτσιου, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Αντώνης Λαµπιδώνης, Συνεργαζόµενος Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Αθηνά Γιαρίκα, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Σωκράτης Αυγέρης, Τεχνικός
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
1. Ταυτοποίηση και αξιολόγηση φαρµακευτικών στόχων για τη θεραπεία του καρκίνου:
Συµµετοχή των µονοπατιών της απόπτωσης στην καρκινογένεση και την ανθεκτικότητα
σε χηµειοθεραπεία
2. Ανάπτυξη και αξιολόγηση καρκινικών δεικτών: 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.
3. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για τη µοριακή διάγνωση γενετικών παθήσεων του ανθρώπου.
Πρόοδος κατά το 2006
Σε επίπεδο πρωτείνης η tenascin-C βρέθηκε ότι εκφράζεται σε θηλώδη και µυελώδη
καρκινώµατα του θυρεοειδούς, αλλά όχι σε θυλακιώδη και σε αναπλαστικά. Στα θηλώδη,
παρατηρήθηκε εξωκυτταρικός εντοπισµός στο στρώµα του συνδετικού ιστού, ενώ στα
µυελώδη ο εντοπισµός ήταν κυτταροπλασµατικός. Σε επίπεδο mRNA, από τα δύο µετάγραφα
που παράγονται λόγω εναλλακτικού µατίσµατος, ο κύριος τύπος µεταγράφου που παραγόταν
στα µυελώδη ήταν ο µικρός, ενώ στους άλλους τύπους καρκίνου του θυρεοειδούς, ο κύριος
τύπος µεταγράφου που παραγόταν ήταν ο µεγάλος.
Η fibrillin-1 εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα σε νεοπλασµατικά κύτταρα καρκίνου του
θυρεοειδούς και ενδέχεται να εµπλέκεται σε αλληλεπιδράσεις όγκου-στρώµατος του
συνδετικού ιστού σε ό,τι αφορά στην σηµατοδότηση, την προσκόληση και την
µετανάστευση.
Στα θυρεοειδικά καρκινώµατα, η πρωτεολυτική ενεργοποίηση της κασπάσης-8 εξαρτάται από
την ισορροπία έκφρασης µεταξύ προκασπάσης-8 και FLIP, συσχετίζεται δε µε ευνοϊκή
κλινική πρόγνωση. Ο υποδοχέας Fas είναι δυνατόν στην πραγµατικότητα να επάγει
κυτταρικό πολλαπλασιασµό και να παρέχει πλεονέκτηµα σε ό,τι αφορά στην επιβίωση σε
καρκινικά κύτταρα του θυρεοειδούς.
Τα κύτταρα καρκίνου του θυρεοειδούς δεν ανταποκρίνονται καλά σε κλινικά αποδεκτές
συγκεντρώσεις AEE788 in vitro. Η παρουσία µεταλλάξεων στην περιοχή TK που
ενεργοποιούν τον EGFR ορίζουν µια υποοµάδα ασθενών µε καρκίνο του θυρεοειδούς που
µπορούν να ωφεληθούν από τους αναστολείς του EGFR.
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
Tseleni-Balafouta, S., Gakiopoulou H., Fanourakis G., Voutsinas G., Balafoutas D. and
Patsouris E. (2006). Tenascin-C protein expression and mRNA splice variants in thyroid
carcinoma. Experimental and Molecular Pathology 80, 177-182.
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Tseleni-Balafouta, S., Gakiopoulou H., Fanourakis G., Voutsinas G., Litsiou H., Sozopoulos E.,
Balafoutas D. and Patsouris E. (2006). Fibrillin expression and localization in various types of
carcinomas of the thyroid gland. Modern Pathology 19, 695-700.
Mitsiades, C.S., Poulaki V., Fanourakis G., Sozopoulos E., McMillin D., Wen Z., Voutsinas
G., Tseleni-Balafouta S. and Mitsiades N. (2006). Fas signaling in thyroid carcinomas is
diverted from apoptosis to proliferation. Clinical Cancer Research 12, 3705-3712.
Mitsiades, C.S., Kotoula V., Poulaki V., Sozopoulos E., Negri J., Charalambous E.,
Fanourakis G., Voutsinas G., Tseleni-Balafouta S. and Mitsiades N. (2006). EGFR as a
therapeutic target in human thyroid carcinoma: mutational and functional analysis. Journal of
Clinical Endocrinology and Metabolism 91, 3662-3666.
Πρωτοτυπα άρθρα που έχουν γίνει δεκτά για δηµοσίευση το 2007
Stavropoulou, C., Korakaki D., Rigana H., Voutsinas G., Polyzoi M., Georgakakos V.,
Manola K., Karageorgiou C. and Sambani C. (2007). Glutathione S-transferase T1 and M1
gene polymorphisms in Greek patients with multiple sclerosis: a pilot study. European Journal
of Neurology, in press. (IF:2.244)
Άρθρα σε Βιβλία και Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων
S. Tseleni-Balafouta, E. Sozopoulos, H. Litsiou, G. Voutsinas, G. Fanourakis, N. Mitsiades, K.
Mitsiades, E. Patsouris (2006). Mutational analysis of the BRAF gene in human adrenocortical
carcinomas. Virchows Archiv 448, P194.
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
Β. Νίκας, Χ. Πρατσίνης, Γ. Βλάχος, Α. Αντσακλής, ∆. Κλέτσας, Γ. Βουτσινάς (2006).
Στοχευµένη χηµειοθεραπεία στον επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών, Πρακτικά του 28ου
Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών. 18-20 Μαΐου 2006, Ιωάννινα, σελ.
289-290.
∆. Αναστασίου, Χ. Πρατσίνης, Κ. Λιβαδάς, Γ. Αλιβιζάτος, ∆. Κλέτσας, Γ. Βουτσινάς (2006).
Αναστολή της Hsp90 στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης, Πρακτικά του 28ου Συνεδρίου της
Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών. 18-20 Μαΐου 2006, Ιωάννινα, σελ. 7-8.
Σ. Καχρίλας, Κ. Λιβαδάς, Γ. Αλιβιζάτος, Γ. Βουτσινάς (2006). Μελέτη της δοµής και της
έκφρασης του PIK3CA στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Πρακτικά του 28ου Συνεδρίου της
Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστηµών. 18-20 Μαΐου 2006, Ιωάννινα, σελ. 151-152.
Σ. Τσελένη-Μπαλαφούτα, Ε. Λίτσιου, Η. Σωζόπουλος, Γ. Βουτσινάς, Γ. Φανουράκης, Ν.
Μητσιάδης, Κ. Μητσιάδης, Ε. Πατσούρης (2006). Μεταλλάξεις του EGFR στον καρκίνο του
θυρεοειδούς. 10ο Πανελλήνιο Παθολογοανατοµικό Συνέδριο, Αρχεία Παθολογικής Ανατοµικής
20, σελ. 154, P025.
Σ. Καχρίλας, ∆. Αναστασίου, Κ. Λιβαδάς, Γ. Αλιβιζάτος, Α. Παπατσώρης, Ι. Καστριώτης, Γ.
Βουτσινάς (2006). Ανίχνευση µεταλλάξεων και µελέτη της έκφρασης του γονιδίου PIK3CA
στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Πρακτικά του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ουρολογίας,
της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, 27 Σεπτεµβρίου-1 Οκτωβρίου 2006, Ρόδος, σελ.
128-129, P29.
Γ. Βουτσινάς (2006) Από τον φαινότυπο στον γονότυπο: το παράδειγµα της Οζώδους
Σκληρύνσεως, 2ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων, «Παιδική ΗλικίαΣπάνιες Παθήσεις-Ορφανά Φάρµακα», 23-24 Νοεµβρίου 2006, Αθήνα.
Β. Νίκας, Χ. Πρατσίνης, Σ. Καχρίλας, Γ. Βλάχος, Α. Αντσακλής, ∆. Κλέτσας, Γ. Βουτσινάς
(2006). Επίδραση στοχευόντων χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων σε κύτταρα καρκίνου των
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ωοθηκών. Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ∆εικτών Καρκίνου και Στοχευµένης
Θεραπείας, 23-25 Νοεµβρίου 2006, Αθήνα, σελ. 51, P016.
Σ. Καχρίλας, ∆. Αναστασίου, Β. Νίκας, Κ. Λιβαδάς, Γ. Αλιβιζάτος, Γ. Βουτσινάς (2006). ∆οµή
και έκφραση του γονιδίου PIK3CA στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Πρακτικά του 6ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου ∆εικτών Καρκίνου και Στοχευµένης Θεραπείας, 23-25 Νοεµβρίου
2006, Αθήνα, σελ. 67, P032.
Αλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Οργάνωση επιστηµονικών συνεδρίων ή συµµετοχή σε οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων: 2o
Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων, 23-24 Νοεµβρίου 2006, ΕΙΕ,
Αθήνα
Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων και
ταµίας του ∆.Σ. της ίδιας Ένωσης
Μέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Οζώδους Σκληρύνσεως
Επιστηµονικές ∆ιακρίσεις
Έπαινος για την εργασία Β. Νίκας, Χ. Πρατσίνης, Σ. Καχρίλας, Γ. Βλάχος, Α. Αντσακλής, ∆.
Κλέτσας, Γ. Βουτσινάς (2006). Επίδραση στοχευόντων χηµειοθεραπευτικών φαρµάκων σε
κύτταρα καρκίνου των ωοθηκών. Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ∆εικτών Καρκίνου
και Στοχευµένης Θεραπείας, 23-25 Νοεµβρίου 2006, Αθήνα, σελ. 51, P016.
Έπαινος για την εργασία Σ. Καχρίλας, ∆. Αναστασίου, Β. Νίκας, Κ. Λιβαδάς, Γ. Αλιβιζάτος, Γ.
Βουτσινάς (2006). ∆οµή και έκφραση του γονιδίου PIK3CA στον καρκίνο της ουροδόχου
κύστης. Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου ∆εικτών Καρκίνου και Στοχευµένης
Θεραπείας, 23-25 Νοεµβρίου 2006, Αθήνα, σελ. 67, P032.
Εκπαιδευτικές ∆ραστηρίοτητες
Εκπαιδευτικό Σεµινάριο, 11ος κύκλος Μετεκπαιδευτικών Σεµιναρίων της Ελληνικής
Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Βιολογίας, 1 ώρα, ~30 άτοµα
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Συµµετοχή στην εξεταστική επιτροπή υποψηφίων υποτρόφων του Ινστιτούτου Βιολογίας
(Οκτώβριος 2006) και σε 3 εσωτερικές συµβουλευτικές τριµελείς επιτροπές υποτρόφων που
εκπονούν τις διατριβές τους (Ε. Μαυρογονάτου, Β. Νίκας, Α. Ρεπούσκου)
Υπεύθυνος λειτουργίας του ΑΒΙ Prism 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems) του
Ινστιτούτου Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆ηµόκριτος".
Παράγοντες απήχησης (για 4 δηµοσιεύσεις): 17,25
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 20
Σύνολο βιβλιογραφικών αναφορών 2004-2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 47
h-factor: 5
Τρέχουσα Εξωτερική Χρηµατοδότηση
Πρόγραµµα µε τίτλο Έλεγχος της αναστολής απόπτωσης και της ανάπτυξης ανθεκτικότητας
στη χηµειοθεραπεία στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης από το geldanamycin: ένα νέο
χηµειοθεραπευτικό φάρµακο µε συγκεκριµένο µοριακό στόχο, χρηµατοδοτούµενο από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον ∆ρα Γ.
Βουτσινά
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∆ιάρκεια:2006-2008
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 14.650 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 7.325 €.
∆ιακρατική Συνεργασία Ελλάδας – Τσεχίας µε τίτλο Γενετικές αλλαγές στα γονίδια TSC1 και
TSC2 στην οζώδη σκλήρυνση, η οποία χρηµατοδοτείται από τη ΓΓΕΤ µε Επιστηµονικό
Υπεύθυνο τον ∆ρα Γ. Βουτσινά
∆ιάρκεια:2006-2008
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 11.740 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 9.380,61 €.
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Ερευνητικό Έργο:

Μηχανισµοί Κυτταρικής Σηµατοδότησης Υποδοχέων
που συζεύγνυνται µε G Πρωτεΐνες - Μοριακή
Φαρµακολογία

Προσωπικό
Ηρώ Γεωργούση, Ερευνήτρια Β΄
Γεωργία Μαζαράκου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Ευαγγελία Μώρου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Λεωνίδας Λεοντιάδης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Ειρήνη Γεωργαντά, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Μαρία Παπακωνσταντίνου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Μιχάλης Σαρρής, ∆ιπλωµατικός Φοιτητής
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της οµάδας µου εστιάζονται στη µελέτη της λειτουργίας των
επταελικοειδών υποδοχέων που συζευγνύονται µε G πρωτεΐνες (GPCR) στους οποίους
ανήκουν οι οπιοειδείς υποδοχείς και αποτελούν το σύστηµα µελέτης µας και ειδικότερα:
α) στη διαλεύκανση των οδών της ενδοκυτταρικής σηµατοδότησης και στον προσδιορισµό
νέων αλληλεπιδρώντων πρωτεϊνών, εκτός των G πρωτεϊνών, που συµµετέχουν στη µεταφορά
µηνύµατος των GPCR (Σχήµα)
β) στον προσδιορισµό µεταγραφικών
παραγόντων και στην ανάλυση της
λειτουργικότητας γονιδίων των οποίων η
δράση
ρυθµίζεται
από
τους
ενεργοποιηµένους οπιοειδείς
γ)
στην
ανάπτυξη
«έξυπνων
νέας
γενιάς
αναλγητικών»
χρησιµοποιώντας
είτε τεχνολογίες
ταχείας ανίχνευσης νέων οπιοειδών
παραγόντων σε κυτταρικά συστήµτα,
είτε
προσδιορίζοντας
νέους
φαρµακολογικούς στόχους
Πρόοδος κατά το 2006
Προσδιορισµός νέων
κυτταροπλασµατικών πρωτεϊνών µε τις οποίες αλληλεπιδρούν οι οπιοειδείς υποδοχείς.
Πειραµατικά δεδοµένα του εργαστηρίου µας έδειξαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα
πρωτεϊνών όπως η RGS4 και οι STAT5Α/Β, να αλληλεπιδρούν εξειδικευµένα µε τον µ και
τον δ-οπιοειδή υποδοχέα. Με τη χρήση ελλειµµατικών µορφών GST-χιµαιρικών πρωτεϊνών
από τα καρβοξυτελικά άκρα των µ- και δ- οπιοειδών υποδοχέων πιστοποιήσαµε ότι η
πρόσδεση της RGS4 γίνεται στην περιοχή της όγδοης έλικας των υποδοχέων αυτών (Σχήµα).
Επιπλέον πιστοποιήσαµε µεταβολές στα επίπεδα φωσφορυλίωσης των ΜΑΡ κινασών µετά
από έκφραση της RGS4 σε κύτταρα HEK293 που εκφράζουν τους οπιοειδείς υποδοχείς. Τα
αποτελέσµατα µας δηλώνουν το λειτουργικό ρόλο της RGS4 στη κυτταρική σηµατοδότηση
των οπιοειδών υποδοχέων και το σχηµατισµό τριµερών συµπλόκων µεταξύ του υποδοχέα,
των Gα υποµονάδων και της RGS4 πρωτεΐνης.
Προσδιορισµός µεταγραφικών παραγόντων και ανάλυση της λειτουργικότητας γονιδίων
που συµµετέχουν σε φαινόµενα ανοχής και εξάρτησης σε ναρκωτικές ουσίες. Σε µια
προσπάθεια να διευκρινισθούν οι µοριακοί µηχανισµοί που ενέχονται σε φαινόµενα ανοχής
και εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες αποδείξαµε ότι η ενεργοποίηση του δ-οπιοειδούς
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υποδοχέα, όπως παλαιότερα είχαµε διαπιστώσει για τον µ-οπιοειδή υποδοχέα, οδηγεί στη
φωσφορυλίωση του STAT5Β µεταγραφικού παράγοντα. Επιπλέον αποδείξαµε ότι η
STAT5Β προσδένεται στην όγδοη έλικα που σχηµατίζει το καρβοξυτελικό άκρο του δοπιοειδούς υποδοχέα. Η πρόσδεση είναι µεγαλύτερη µετά από ενεργοποιήση του οπιοειδούς
υποδοχέα και οδηγεί στη δηµιουργία ετεροτριµερών συµπλόκων αποτελούµενων από τον
υποδοχέα, τις Gβγ υποµονάδες και την STAT5Β.
Μικροσυστοιχίες RNA από κύτταρα SH-SY5Y τα οποία εκφράζουν ενδογενώς το µ-οπιοειδή
υποδοχέα µετά από έκθεση αυτών σε µορφίνη για διάφορες χρονικές περιόδους βρίσκονται
σε εξέλιξη για τον προσδιορισµό των γονιδίων τα οποία τροποποιούνται µε την
παρατεταµένη χρήση ναρκωτικών ουσιών, όπως η µορφίνη. (Συνεργασία µε τον Καθ. Κ.
Ιατρού, εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Εντόµων και Βιοτεχνολογίας του Ι.Β. και το
Παν/µιο του Calgary, Kαναδά).
Προσδιορισµός νέων οπιοειδών αναλόγων για την θεραπεία του καρκινικού πόνου. Σε
συνεργασία µε δέκα ερευνητικές οµάδες από έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η
συµµετέχουµε σε ένα κοινό πρόγραµµα που έχει τύχει χρηµατοδότησης από το 6ο πρόγραµµα
πλαίσιο. Στα πλαίσια αυτού του προγράµµατος µελετάµε την επίδραση νέων συνθετικών
οπιοειδών ή µη αναλόγων στη µετάδοση µηνύµατος των οπιοειδών υποδοχέων. Στόχος µας
σε αυτή την προσπάθεια είναι ο προσδιορισµός νέων σηµατοδοτικών µονοπατιών και η
ταυτοποίηση νέων φαρµακολογικών στόχων και παραγόντων που σχετίζονται µε το αίσθηµα
του έντονου καρκινικού πόνου.
Μελέτη της ενδοκυτταρικής σηµατοδότησης υποδοχέων όσφρησης του ανωφελούς
κώνωπα Σε συνεργασία µε την οµάδα Μοριακής Γενετικής Εντόµων και Βιοτεχνολογίας
του Ι.Β, η οποία µελετά τις οσφρητικές λειτουργίες του κουνουπιού Anopheles gambiae σε
µοριακό επίπεδο, προσδιορίστηκαν τα σηµατοδοτικά µονοπάτια δύο επταελικοειδών
υποδοχέων όσφρησης του ανωφελούς (των ΟR1 και OR2). Μετά από έκφρασή τους σε
κύτταρα λεπιδοπτέρων εντόµων (Bm5), οι συγκεκριµένοι υποδοχείς φαίνονται να
ετεροδιµερίζονται µε τον υποδοχέα «βοηθό» OR7 και να συζεύγνυνται µε την πρωτεΐνη Gaq.
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
Georgoussi Z., Leontiadis,L., Mazarakou G., Merkouris M., Karren H. and Hamm H. (2006)
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 Cell. Signal. 18 (6):
771-782
Douris V. Swevers, L., Labropoulou V., Andronopoulou E, Georgoussi Z. and Iatrou K.
(2006) Stably transformed insect cell lines: tools for expression of secreted and membraneanchored proteins and high throughput screening platforms for drug and insecticide discovery.
Adv. Virus Res.68¨113-156
Αρθρα Aνασκόπησης
Georgoussi Z. (2006) In “Molecular aspects of G protein-coupled receptors: Interacting
proteins and function” on “Novel interactive partners regulating opioid receptor signalling
beyond the G protein paradigm” (Invited review) Nova Science publishers (eds F. Ciruela and
R. Lujan) In press
Αρθρα σε Βιβλία και Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων
Leontiadis L., Hamm H. and Georgoussi Z. The C-terminal domain of the mu-opioid receptor
is an anchor domain for direct RGS4 protein binding regulating opioid receptor signalling,
Keystone Symposia on Heptahelical resceptor signalling, Colorado February 2006
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Andronopoulou E., Tsikou D., Douris V., Labropoulou V., Swevers L., Georgoussi Z., and
Iatrou K. Cloning of Anopheles gambiae antennal odorant receptors and functional expression
in silkmoth cells. Fifth International Symposium on Molecular Insect Science, Tucson, AZ.
USA, May 20-24, 2006
Leontiadis L., Hamm H. and Georgoussi Z., The carboxyl-terminal tail of the mu opioid
receptor – Docking site for RGS4 protein binding. (2006) FEBS J.273:101-102 Suppl. 1 Jun
2006
Tsikou D., Douris V., Andronopoulou E., Labropoulou V., Swevers L., Georgoussi Z., and
Iatrou K. Functional expression of mosquito antennal odorant receptors in cultured silkmoth
cells: toward the development of a cell based high-throughput screening assay for disruptors
of the mosquito host seek response. 7th International workshop of the Molecular Biology of
Genetics of the Lepidoptera, Kolymbari, Crete, Greece, August 20-26, 2006
Leontiadis L., and Georgoussi Z., The COOH tail of µ- and δ-opioid receptors: “magic tail” in
action. 59th Meeting of Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology, Vol. 52,
page 141
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
Leontiadis L., Hamm H. and Georgoussi Z. The C-terminal domain of the mu-opioid receptor
is an anchor domain for direct RGS4 protein binding regulating opioid receptor signalling,
Keystone Symposia on Heptahelical resceptor signalling, Colorado February 2006
Andronopoulou E., Tsikou D., Douris V., Labropoulou V., Swevers L., Georgoussi Z., and
Iatrou K. Cloning of Anopheles gambiae antennal odorant receptors and functional expression
in silkmoth cells. Fifth International Symposium on Molecular Insect Science, Tucson, AZ.
USA, May 20-24, 2006
Leontiadis L., Hamm H. and Georgoussi Z. The carboxyl-terminal tail of the mu opioid
receptor – Docking site for RGS4 protein binding. 31st FEBS meeting, Kοstandinoupolis,
Turkey, 24-29 June 2006
Tsikou D., Douris V., Andronopoulou E., Labropoulou V., Swevers L., Georgoussi Z., and
Iatrou K. Functional expression of mosquito antennal odorant receptors in cultured silkmoth
cells : toward the development of a cell based high-throughput screening assay for disruptors
of the mosquito host seek response. 7th International workshop of the Molecular Biology of
Genetics of the Lepidoptera, Kolymbari, Crete, Greece, August 20-26, 2006
Leontiadis L., and Georgoussi Z., The COOH tail of µ- and δ-opioid receptors: “magic tail” in
action. 59th Meeting of Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology, November
2005, Athens, Greece, Book of Abstracts Vol. 52, page 141
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
Συµµετοχή στο Μεταπτυχιακό µάθηµα «Βιοχηµεία» του Παν/µιου Αθηνών Τοµέας
Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας του ΕΚΠΑ Ιανουάριος 2006 (19 διδαχθέντες)
Τρίωρη διάλεξη στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος του Παν/µιου Αθηνών
Τοµέας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας του Μεταπτυχιακού µαθήµατος του ΕΚΠΑ
«Βιοχηµεία» ∆εκέµβριος 2006 (20 διδαχθέντες)
∆ιάλεξη µε τίτλο «Επταελικοειδείς υποδοχείς που αλληλεπιδρούν µε G πρωτεΐνες : Moριακοί
στόχοι στη παραγωγή νέων φαρµάκων» στο Θερινό Σχολείο του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος»
Εποπτεία εργαστηριακών ασκήσεων του Παν/µιου Αθηνών Τµήµα Βιολογίας (Λεοντιάδης Λ.
από 8 ώρες , 35 φοιτητές)
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Μαζαράκου Γεωργία: Υπότροφος ΙΚΥ και χρηµατοδότηση από ΓΓΕΤ. Yποστήριξε τη
διατριβή της µε θέµα: «Μοριακά χαρακτηριστικά των οπιοειδών υποδοχέων, τα οποία
ευθύνονται για τη µεταφορά µηνύµατος» Παν/µιο Αθηνών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας
Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας, 24 Ιουλίου 2006.
Aλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Κριτής επιστηµονικών άρθρων στο περιοδικό Μolecular Pharmacology and Experimental
Therapeutics, USA
Κριτής αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων στα πλαίσια
υποβολής ερευνητικών
προτάσεων του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας της Κύπρου (ΙΠΕ).
Εκπρόσωπος του δικτύου Γυναικών Ερευνητριών «Περικτιόνη» του ΕΚΕΦΕ «∆»
Μέλος της ∆ιεθνούς Ερευνητικής κοινοπραξίας «Νοmolife” σε θέµατα που σχετίζονται µε
την παραγωγή νέων αναλγητικών φαρµάκων
Mέλος της Επιστηµονικής Επιτροπής οργάνωσης “Women in Science” στο 33o FEBS &
IUBMB ∆ιεθνές συνέδριο 2008
Aλλες ∆ιακρίσεις
Προσκεκληµένη οµιλήτρια στο Tµήµα Φαρµακολογίας του ΕΙΕ µε θέµα «Aλληλεπιδράσεις
επταελικοειδών
υποδοχέων µε διάφορες πρωτείνες: Στόχοι στην παραγωγή νέων
Φαρµάκων», Ιανουάριος 2006, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών.
Παράγοντες απήχησης (για 2 δηµοσιεύσεις): 9,228
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 19
Βιβλιογραφικές Αναφορές 2004- 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 48
h-factor: 10
Τρέχουσα Εξωτερική Χρηµατοδότηση
Πρόγραµµα µε τίτλο ∆ιασταυρούµενη συνοµιλία των οδών κυτταρικής σηµατοδότησης των
νευροτενσινικών και οπιοειδών υποδοχέων. Η σηµασία της στην ανάπτυξη νέων
αντιψυχωτικών φαρµάκων, χρηµατοδοτούµενο από ΓΓΕΤ και Επιστηµονική Υπεύθυνη την
∆ρα Η. Γεωργούση
∆ιάρκεια:2006-2008
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 73.250 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 0 €.
Πρόγραµµα µε τίτλο Ο ρόλος των ρυθµιστών της κυτταρικής σηµατοδότησης των G
πρωτεινών (RGS) στη δράση των οπιοειδών υποδοχέων, χρηµατοδοτούµενο από ΓΓΕΤ και
Επιστηµονική Υπεύθυνη την ∆ρα Η. Γεωργούση
∆ιάρκεια:2006-2008
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 11.280 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 0 €.
Πρόγραµµα µε τίτλο Development of new therapeutic substances and strategies for treatment
of pain patients with advanced stages of cancer, χρηµατοδοτούµενο από ΕΕ και
Επιστηµονική Υπεύθυνη από την ελληνική πλευρά την ∆ρα Η. Γεωργούση
∆ιάρκεια:2006-2009
Συνολική χρηµατοδότηση προγράµµατος (για όλη τη διάρκεια του προγράµµατος):2.039.925 €
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 541.331 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 36.331 €.
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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
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
Α) Κυτταρική σηµατοδότηση.
• Μηχανισµοί ρύθµισης των κινασών θηλαστικών κατά τη φυσιολογική διαφοροποίηση
και σε παθολογικές καταστάσεις.
• Χηµειοθεραπευτική καταστολή της ενεργότητας ογκογονικών κινασών.
• Σηµατοδοτικά µονοπάτια και µεσολαβητές που ρυθµίζονται από ∆ιαιτητικούς
Παράγοντες
Β) Κυτταρική απόκριση στο Stress.
• Ρύθµιση της ενεργότητας των Συνοδών Πρωτεϊνών από Περιβαλλοντικούς και
∆ιαιτητικούς παράγοντες
• Ταυτοποίηση Σηµατοδοτικών Μεσολαβητών (συµπεριλαµβανοµένου κινασών και
µεταγραφικών παραγόντων) που ρυθµίζονται από την οικογένεια των Συνοδών
Πρωτεϊνών σε απόκριση στο Stress και τη ∆ιατροφή.
Γ) Ρυθµιση του Κυτταρικου Κυκλου
Ρυθµιση του Κυτταρικου Κυκλου από την οικογένεια των Συνοδών Πρωτεϊνών σε
φυσιολογικες συνθηκες και κατω απο συνθηκες stress.
∆) Νέες Πρωτεΐνες Μοριακοί Συνοδοί
Χαρακτηρισµός και µελέτη του πιθανού ρόλου τους ως µεσολαβητές της συγκρότησης και
της ενεργότητας µιας ιδιαιτερας οµαδας κινασών (που περιλαµβανει τις κινασες ErbB2, Raf,
Akt, Cdk4 και IKK) στον κυτταρικό πολλαπλασιασµό και στην πορεία του κυτταρικού
κύκλου. Η µελέτη µας αποσκοπεί στην κατανόηση του µηχανισµού µε τον οποίο η
ενεργότητα αυτών των νέων σηµατοδοτικών µεσολαβητών ρυθµίζεται από τις διαφορες
συνθήκες Αύξησης, ∆ιαιτητικούς Παράγοντες και Stress.
Πρόοδος κατά το 2006
Θεωρω επιβεβληµενο να παραθεσω τα κατωθι στοιχεια (δεικτες αποδοσης): Συνολο εργασιων
που έχουν δηµοσιευτεί απο το 1998 µεχρι το 2004 διεθνη περιοδικα µε κριτες: 19
δηµοσιεύσεις. Για συγκριση, απο το 2004 που ηρθα στο «∆ηµοκριτο» δυστυχως δεν µπορεσα
να στειλω καµµια δηµοσιευση. Ο συνολικός Impact Factor για τις 19 εργασίες µου που έχουν
δηµοσιευτεί απο το 1998 µεχρι το 2004 ειναι 139,012 (µέσος Impact Factor για καθεµία απο
τις 19 δηµοσιεύσεις: 7,31). Ο συνολικός αριθµός citations (για 24 δηµοσιεύσεις, οι
αυτοαναφορές δεν συµπεριλαµβάνονται) ειναι 762 ενω ο µέσος αριθµός citations (για καθεµία
απο τις 24 δηµοσιεύσεις ειναι 31,75.
Παράγοντες απήχησης: 0
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 99
Βιβλιογραφικές Αναφορές 2004- 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): h-factor: 14
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Τρέχουσα Εξωτερική Χρηµατοδότηση
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 2006: 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
Παναγιώτης Χανδρής, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Χριστίνα Γιαννούλη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Ελένη Μαυρογονάτου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Βασιλική Γκιώνη, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια (MSc)
Αδαµαντία Παπαδοπούλου, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια (MSc)
Στεφανία Χρυσούλη, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια (MSc)
Αναστάσιος Μαλακάση, Συνεργαζόµενος Μεταπτυχιακός Φοιτητής (MSc)
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 δηµιουργίας
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. Eµφαση 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 λειτουργία και στη διερεύνηση του µηχανισµού
δράσης τους.
Πρόοδος κατά το 2006
Στο πλαίσιο της µελέτης του ρόλου των αυξητικών παραγόντων στην ιστική επούλωση και
έχοντας υπόψη τις διαφορετικές στρατηγικές επούλωσης µεταξύ εµβρύων και ενηλίκων
εξετάζεται η απόκριση των κυττάρων από διάφορα αναπτυξιακά στάδια σε εξωγενή µιτογόνα.
∆είξαµε ότι ο παράγων Transforming Growth Factor-β (TGF-β) ρυθµίζει τον κυτταρικό
πολλαπλασιασµό ανάλογα µε το αναπτυξιακό στάδιο, δηλ. διεγείρει τους δερµατικούς
ινοβλάστες ενηλίκου ενώ αναστέλλει τους εµβρυϊκούς ινοβλάστες. H διεγερτική του δράση
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οφείλεται στην έκλυση του παράγοντα FGF-2 και την ακόλουθη διέγερση του σηµατοδοτικού
µονοπατιού MEK-ERK, ενώ η ανασταλτική του δράση πραγµατοποιείται µέσω της
ενεργοποίησης της PKΑ και της υπερέκφρασης των αναστολέων p21WAF1 και p15INK4B.
Συνεχίζεται η µελέτη του ρόλου των υποδοχέων του TGF-β στο φαινόµενο αυτό, ενώ
παράλληλα εξετάζεται και η επουλωτική δράση του αµνιακού υγρού που αποτελεί το
φυσιολογικό περιβάλλον των εµβρυϊκών κυττάρων.
Κεντρικός στόχος του εργαστηρίου είναι η µελέτη των µορφολογικών και λειτουργικών
χαρακτηριστικών του γηρασµένου κυττάρου και του ρόλου του στην εµφάνιση ηλικιοσχετιζόµενων ασθενειών, συµπεριλαµβανοµένου του καρκίνου. Η κυτταρική γήρανση µπορεί
να είναι αποτέλεσµα της µείωσης του µήκους των τελοµερών (αναπαραγωγική γήρανση) ή
εξωγενών στρες, όπως η υπερέκφραση ογκογονιδίων και κατά συνέπεια θεωρείται ένας
βασικός αντικαρκινικός µηχανισµός. ∆είξαµε, τόσο µε τη χρήση κυτταρικών συστηµάτων όσο
και µε ανάλυση ανθρώπινων προκαρκινικών ιστών, ότι η πρόκληση γήρανσης µετά από
υπερέκφραση ογκογονιδίων πραγµατοποιείται µέσω της ενεργοποίησης των σηµείων ελέγχου
µετά από βλάβη του DNA (DNA damage checkpoints), υποδεικνύοντας ότι ο µηχανισµός
αυτός µαζί µε την απόπτωση παρέχουν ένα φραγµό στην καρκινική ανάπτυξη (Σχήµα 1,από το
Bartkova et al., Nature 2006 444, 633-7).

Είναι πλέον αποδεκτός ο σηµαντικός ρόλος του στρώµατος στην ανάπτυξη του όγκου. Στο
πλαίσιο αυτό δείχθηκε ότι επαναλαµβανόµενες θεραπευτικές δόσεις ιονίζουσας ακτινοβολίας
προκαλούν πρόωρη κυτταρική γήρανση σε στρωµατικούς ινοβλάστες και ότι τα γηρασµένα
κύτταρα προωθούν την ανάπτυξη των παρακείµενων καρκινικών κυττάρων τόσο in vitro όσο
και σε ανοσοκατασταλµένους ποντικούς in vivo. Παράλληλα, εξετάσθηκε και η δράση
γνωστών αντικαρκινικών ενώσεων επί της οµοιοστασίας των ινοβλαστών του στρώµατος.
Τέλος, µελετήθηκε η κλασπίνη (claspin), µία πυρηνική πρωτείνη που ενέχεται τόσο στον
αναδιπλασιασµό του DNA όσο και στην απόκριση σε βλάβες του DNA, και δείχθηκε ότι
αποτελεί έναν ασφαλή δείκτη πολλαπλασιασµού ανθρώπινων φυσιολογικών και καρκινικών
ιστών αφού η έκφρασή της περιορίζεται στα κύτταρα που βρίσκονται στη φάση S του
κυτταρικού κύκλου.
Ενας από τους ιστούς που κατεξοχήν επηρεάζεται από την ηλικίωση είναι ο µεσοσπονδύλιος
δίσκος. ∆είξαµε ότι το ποσοστό γηρασµένων κυττάρων είναι αυξηµένο στις εκφυλισµένες
περιοχές του δίσκου, γεγονός που συνάδει µε τον προ-φλεγµονώδη φαινότυπο του γηρασµένου
κυττάρου. Επίσης µελετήσαµε τον πολλαπλασιασµό των κυττάρων του δίσκου. Βασιζόµενοι
στη υπόθεση εργασίας ότι ο πολλαπλασιασµός αναστέλλεται υπό φυσιολογικές συνθήκες
(λόγω δυσµενών διατροφικών συνθηκών) και ότι διεγείρεται κατά τον εκφυλισµό µε σκοπό
την ιστική επούλωση, δείξαµε: 1. ότι τα στρες που δέχονται τα κύτταρα του δίσκου (όπως το
υπερωσµωτικό στρες) προκαλούν βλάβες στο DNA και ενεργοποίηση πρωτεϊνών του στρες
(όπως η p38 MAPK) µε αποτέλεσµα την αναστολή του κυτταρικού κύκλου και 2. ότι ο
πολλαπλασιασµός των κυττάρων του δίσκου από αυτοκρινείς παράγοντες διαµεσολαβείται
µέσω των σηµατοδοτικών µονοπάτιων ERK και Akt.
Τέλος, συνεχίσθηκαν οι µελέτες επί της κυτταροστατικής/κυτταροτοξικής αλλά και
αντιγηραντικής και επουλωτικής δράσης φυσικών προϊόντων και νέων συνθετικών ενώσεων.
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“Advances in Spinal Surgery” 16-19 November 2006, Athens. (προσκεκληµένη οµιλία)
Κλέτσας ∆. «∆ιαδικασία γήρανσης από το κύτταρο στον ανθρώπινο οργανισµό», 9ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας Γηριατρικής, 26-28 Ιανουαρίου 2006, Αθήνα.
(προσκεκληµένη οµιλία)
H. Pratsinis, G. Sapkas, and D. Kletsas. “Growth Factor-Mediated Stimulation of
Intervertebral Disc Cell Proliferation: The role of the Extracellular Environment”. 8th Annual
Meeting of the Hellenic Research Club for Connective Tissue & Matrix Biology, Ηράκλειο,
14-15 Απριλίου 2006.
E. Mavrogonatou, and D. Kletsas. “The effect of hyperosmotic stress on the proliferation of
nucleus pulposus intervertebral disc cells”. 8th Annual Meeting of the Hellenic Research Club
for Connective Tissue & Matrix Biology, Ηράκλειο, 14-15 Απριλίου 2006.
Μ. Αναστασιάδη, Χ. Πρατσίνης, ∆. Κλέτσας και Σ. Χαρουτουνιάν “Μελέτη Αντιοξειδωτικής
Ικανότητας Εκχυλισµάτων Σταφυλιών, Οίνων και Υποπροϊόντων Οινοποίησης”, 5ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων ριζών και Οξειδωτικού Στρες, Καρδαµύλη Μεσσηνίας 28
Σεπτεµβρίου-1 Οκτωβρίου 2006
Ν. Χονδρογιάννη, Ι. Τρουγκάκος, ∆. Κλέτσας και Ε. Γκόνος «Η µερική αναστολή του
πρωτεοσώµατος επάγει πρώιµη κυτταρική γήρανση µέσω ενεργοποίησης του p53
µονοπατιού», 58ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας & Μοριακής
Βιολογίας, Πάτρα 9-11 Νοεµβρίου 2006.
Ξ. Ν. Σταχτέα, Α.Ε. Ρουσσίδης, Ι. Κανάκης, Γ.Ν. Τζανακάκης, Γ. Χαλκιαδάκης, ∆.
Μαυρουδής, ∆. Κλέτσας και Ν. Καραµάνος «Επίδραση της ιµατινίβης στον κυτταρικό
πολλαπλασιασµό και την έκφραση µεταλλοπρωτεϊνασών σε επιθηλιακά καρκινικά κύτταρα
παχέος εντέρου», 58ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας &
Μοριακής Βιολογίας, Πάτρα 9-11 Νοεµβρίου 2006.
Ε. Μαυρογονάτου και ∆. Κλέτσας «Το υπερτονικό περιβάλλον αναστέλλει τον
πολλαπλασιασµό των κυττάρων του πηκτοειδούς πυρήνα του µεσοσπονδύλιου δίσκου
ενεργοποιώντας σηµατοδοτικά µονοπάτια που επάγονται από το στρες», 58ο Πανελλήνιο
Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας & Μοριακής Βιολογίας, Πάτρα 9-11
Νοεµβρίου 2006.
Χ. Πρατσίνης και ∆. Κλέτσας «Πολλαπλασιασµός κυττάρων µεσοσπονδυλίου δίσκου υπό
την επίδραση αυξητικών παραγόντων σε καλλιέργειες δύο και τριών διαστάσεων», 58ο
Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας & Μοριακής Βιολογίας, Πάτρα
9-11 Νοεµβρίου 2006.
Ι. Τσαγκαράκη, Ε. Τσιλιµπάρη, ∆. Κλέτσας και Α. Τζίνια «Πιθανή αντι-αποπτωτική δράση
του TIMP-1 σε ανθρώπινα οστεοβλαστικά κύτταρα παρουσία TNF-α», 58ο Πανελλήνιο
Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας & Μοριακής Βιολογίας, Πάτρα 9-11
Νοεµβρίου 2006.
Ι. Π. Τρουγκάκος, Μ. Λούρδα, ∆. Κλέτσας, Β Γοργούλης και Ε.Σ. Γκόνος «Λειτουργική
ανάλυση του βιοδείκτη γήρανσης Απολιποπρωτεΐνη J/Clusterin σε καρκινικά κύτταρα και
πιθανές βιοϊατρικές εφαρµογές», 58ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας
Βιοχηµείας & Μοριακής Βιολογίας, Πάτρα 9-11 Νοεµβρίου 2006.
Κλέτσας ∆. «Ρύθµιση του πολλαπλασιασµού στο µεσοσπονδύλιο δίσκο», 12ο Σεµινάριο
Εµβιοµηχανικής της Σπονδυλικής Στήλης και Βιοτεχνολογίας, Αθήνα 1-3 ∆εκεµβρίου 2006.
(προσκεκληµένη οµιλία και συντονισµός θεµατικής ενότητας)
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Αλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Εθνικός εµπειρογνώµονας για το FP6 της ΕΕ στο Τοµέα Επιστήµες της Ζωής,
Γονιδιωµατική και Βιοτεχνολογία για την Υγεία
Μέλος του Editorial board του περιοδικού Biogerontology
Μέλος του Advisory editorial board του περιοδικού European Spine Journal
Κρίση δηµοσιεύσεων στα περιοδικά Biogerontology, European Spine Journal, Journal of
Cellular Physiology, Current Medicinal Chemistry, Current Pharmaceutical Design,
Biological Chemistry.
Κρίσεις εργασιών για το Επαθλο «Σωτήρης Παπασταµάτης» της Ιατρικής Εταιρείας
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
Ολοκληρώθηκε και παρουσιάσθηκε Πανεπιστήµιο Αθηνών (Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας
Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας) η διδακτορική διατριβή της Χριστίνας Γιαννούλη
µε τίτλο «Μελέτη της µεταγωγής µηνύµατος του TGF-β σε ανθρώπινα κύτταρα».
«Κυτταρική Σηµατοδότηση», 12 ώρες, 16 διδαχθέντες., ΙΒ/ΕΚΕΦΕ «∆»
«Κυτταρική γήρανση και ιστική οµοιοστασία», Θερινό Σχολείο ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», 2
ώρες, 16 διδαχθέντες, ΕΚΕΦΕ «∆»
«Κυτταραλλιέγειες-Ιστοκαλλιέργειες» Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Εξειδίκευσης «Εφαρµογές
της Βιολογίας στην Ιατρική» Τµήµατος Βιολογίας Πανεπιστηµίου Αθηνών, 6 ώρες, 20
διδαχθέντες. (∆. Κλέτσας και Χ. Πρατσίνης)
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Γραµµατέας του Γνωµοδοτικού Συµβουλίου του ΙΒ
Υπεύθυνος του Εκτροφείου Πειραµατοζώων του ΙΒ
Υπεύθυνος του κυτταροµετρητή ροής (FACS) του ΙΒ
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Μέλος (Ταµίας) του ∆Σ της Ελληνικής Εταιρείας Βιοχηµείας και Μοριακής Βιολογίας.
Παράγοντες απήχησης (για 12 δηµοσιεύσεις): 61,872
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 233
Βιβλιογραφικές Αναφορές 2004- 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 445
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: 1/1/2003-31/12/2005
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 280.000 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 1.082,30 €.
Πρόγραµµα µε τίτλο Γήρανση των κυττάρων του µεσοσπονδύλιου δίσκου, χρηµατοδοτούµενο
από την AO Foundation και Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον ∆ρα ∆. Κλέτσα.
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∆ιάρκεια προγράµµατος: 1/1/2006-31/12/2007
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 60.000 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 30.000 €.
Πρόγραµµα µε τίτλο Κυτταρική γήρανση και καρκινογένεση: Ο ρόλος των στρωµατικών
ινoβλαστών, χρηµατοδοτούµενο από το ΚΕΣΥ και Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον ∆ρα ∆.
Κλέτσα.
∆ιάρκεια προγράµµατος: 1/1/2006-31/12/2007
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 14.650 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 7.325 €.
Σηµείωση: Επίσης εγκρίθηκαν 2 προγράµµατα µέσα στο 2006 µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο
τον ∆ρα ∆. Κλέτσα αλλά η έναρξη τους θα γίνει το 2007: 1) ∆ιακρατική συνεργασία µε
τίτλο Χαρακτηρισµός του γηρασµένου κυττάρου: Εξεύρεση νέων στόχων για αντιγηραντική
θεραπεία. Προϋπολογισµός για το εργαστήριο: 60.000 € και 2) Πρόγραµµα EU-STREP µε
τίτλο Living Bioreactor – Growing a new joint in a human back” (“MyJoint”).
Προϋπολογισµός για το εργαστήριο: 140.000 €.
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Ερευνητικό Έργο: Ο Ρόλος των Πυρηνικών Πρωτεϊνών στη Λειτουργικότητα
της Χρωµατίνης
Προσωπικό
Θωµαϊς Σουρλίγκα, Ερευνήτρια Γ΄
Καλλιόπη Ε. Σέκερη, Οµότιµη Ερευνήτρια Α΄
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 ιστόνης 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 2006
Mελετήθηκαν τα επίπεδα φωσφορυλίωσης των σωµατικών υποτύπων των Η1 ιστονών του
συνδέτου DNA του νουκλεοσώµατος σε ex vivo σύστηµα λεµφοκυττάρων περιφερικού αίµατος
ανθρώπου σε συνάρτηση µε την ηλικία του δότη. Βρέθηκε ότι υπάρχει µια σηµαντική µείωση
στις µονο-φωσφορυλιωµένες µορφές των σωµατικών υποτύπων, Η1.4 και Η1.5, στους
ηλικιωµένους δότες. Αυτό το αποτέλεσµα συνδυάζεται µε την παρατηρούµενη αύξηση της
ετεροχρωµατινικής πρωτείνης, HP1α, καθώς και της γΗ2Α.Χ ιστόνης (η οποία συνδέεται µε
την σµίκρυνση των τελοµερών και την αυξηµένη ενεργοποίηση βλαβών του DNA κατά την
γήρανση) στους ίδιους ηλικιωµένους δότες. Πρόσφατες in vitro µελέτες έχουν δείξει ότι η
αποφωσφορυλίωση της Η1 συνδέεται µε την διατήρηση των Η1 υποτύπων στην χρωµατίνη και
τον σχηµατισµό ή την σταθεροποίηση συµπυκνωµένης χρωµατίνης (ετεροχρωµατίνης). Εξ
άλλου έχει δειχτεί ότι κατά την γήρανση σχηµατίζονται εντός του πυρήνα ετεροχρωµατινικές
εστίες, γνωστές ως «ετεροχρωµατινικές εστίες γήρανσης» (senescence-associated
heterochromatin foci). Συνεχίζεται η µελέτη για την διαλεύκανση της λειτουργικής σηµασίας
της αποφωσφορυλίωσης αυτών των δύο υποτύπων των Η1 ιστονών καθώς και της αύξησης της
HP1α στους ηλικιωµένους δότες στην αναδιαµόρφωση ή αύξηση ετεροχρωµατινικών περιοχών
και ειδικότερα στον σχηµατισµό ετεροχρωµατινικών εστιών κατά την γήρανση.
Έγινε συγκριτική µελέτη ως προς την επίδραση δύο αναστολέων των αποακετυλασών των
ιστονών, τριχοστατίνης Α και βουτυρικού νατρίου, επί της έκφρασης της ιστόνης Η1ο, επί του
βαθµού ακετυλίωσης της ιστόνης Η4 καθώς και επί της επαγωγής απόπτωσης σε έξη
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λευχαιµικές σειρές (MOLT-4, U937, NB-4, K562, HL60, Jurkat). Τα αποτελέσµατα έδειξαν
πως υπάρχει διαφορική απόκριση ως προς τις υπό µελέτη παραµέτρους ανάλογα µε την
κυτταρική σειρά και τον συγκεκριµένο αναστολέα. Συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι η τριχοστατίνη
Α προκαλεί µεγαλύτερο βαθµό ακετυλίωσης της ιστόνης Η4 σε σχέση µε το βουτυρικό νάτριο.
Και οι δύο όµως αναστολείς προκαλούν την επαγωγή της Η1ο στις σειρές όπου
παρατηρήθηκαν αυξηµένα επίπεδα ακετυλίωσης σε σχέση µε τον µάρτυρα, (MOLT-4, U937,
NB-4). Ο βαθµός απόπτωσης ακολουθεί τα επίπεδα υπερακετυλίωσης και είναι µεγαλύτερος
παρουσία τριχοστατίνης Α σε σχέση µε βουτυρικό νάτριο. Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν
ότι η αύξηση των επιπέδων ακετυλίωσης/υπερακετυλίωσης των ιστονών, ενδεχοµένως να
σχετίζεται µε τον βαθµό επαγωγής απόπτωσης και υποδεικνύουν ότι οι ακετυλιώσεις των
ιστονών εµπλέκονται στον τρόπο δράσης αυτών των ουσιών, ενεργοποιώντας πιθανόν
αποπτωτικά γονίδια. Ο συνδυασµός επιπέδων ακετυλίωσης και απόπτωσης, δείχνει ότι ο
βαθµός ακετυλίωσης µπορεί να είναι ένας αξιόπιστος δείκτης για την εύρεση της
δραστικότητας αυτών των τύπων ουσιών και την περαιτέρω χρήση τους σε αντικαρκινικά
σχήµατα.
Επίσης µελετάται η ακετυλίωση κυτταροπλασµατικών πρωτεινών ως µέσων σηµατοδότησης
µονοπατιών απόπτωσης 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 στον αναστολέα 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 της τριχοστατίνης Α σε αυτές τις λευχαιµικές σειρές.
Βρέθηκε συσχετισµός µεταξύ αυξηµένων επιπέδων ακετυλίωσης της τουµπουλίνης και
υψηλών επιπέδων απόπτωσης. Περαιτέρω πειράµατα χρησιµοποιώντας έναν αναστολέα των
αποακετυλασών ο οποίος δεν αναστέλλει την κυτταροπλασµατική αποακετυλάση (HDAC6),
την µόνη που αποακετυλιώνει την τουµπουλίνη, θα δείξουν αν όντως η τουµπουλίνη
εµπλέκεται σε κάποιο κυτταροπλασµατικό µονοπάτι της απόπτωσης.
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. Ταυτόχρονα µελετήθηκε η επίδραση της κουρκουµίνης, αναστολέα της
ακετυλοµεταφοράσης, p300, καθώς και του αναστολέα των αποακετυλασών των ιστονών,
τριχοστατίνης Α, των επιπέδων έκφρασης γονιδίων του θηλαστικού βιολογικού ρολογιού σε
διάφορους κιρκαδικούς χρόνους. Τα πρώτα αποτελέσµατα έδειξαν ότι σε καλλιέργειες όπου
έχει γίνει επαγωγή κιρκαδικού ρυθµού, η κουρκουµίνη και τριχοστατίνη Α µειώνουν και
αυξάνουν τα επίπεδα έκφρασης γονιδίων του ρολογιού (π.χ., per1), αντίστοιχα.
Πρωτότυπα άρθρα που έχουν γίνει δεκτά για δηµοσίευση το 2007
Sekeri-Pataryas, K.E., Sourlingas, T.G. The differentiation-associated linker histone, H1.0,
during the in vitro ageing and senescence of human diploid fibroblasts. Ann. NY Acad. Sci. in
press (1.9).
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Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
N. Happel, D. Detlef, K.E. Sekeri-Pataryas, T.G. Sourlingas. H1 somatic histone subtype
constitution and phosphorylation state of the ageing cell system of human peripheral blood
lymphocytes. 5th European Congress of Biogerontology, Istanbul, Sept. 2006.
T.G. Sourlingas, Y.P. Ninios, K.E. Sekeri-Pataryas. Trichostatin A selectively induces
apoptosis in leukemic cell lines in which tubulin acetylation is also induced. 28th Panhellenic
Society for Biological Sciences, Ioannina, 2006.
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
∆ιάλεξη στα πλάισια του Θερινού Σχολείου: 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 20 διδαχθέντες). (Θ.Γ. Σουρλίγκα)
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Μέλος της Τριµελούς Εσωτερικής Επιτροπής παρακολούθησης της εκπόνησης των
∆ιδακτορικών ∆ιατριβών του Μ. Χυδούς και της Α. Ρεπούσκου (µεταπτυχιακοί υπότροφοι
του ΙΒ).
Μέλος Επιτροπής Εξετάσεων υποψηφίων για την πρόσληψη νέων µεταπτυχιακών φοιτητών
του ΙΒ.
Μέλος της Πενταµελούς Επιτροπής για την επιλογή εξωτερικού επιστηµονικού συνεργάτη
για το Εργαστήριο Ιστικών Μοσχευµάτων.
Επίβλεψη εκπόνησης ∆ιδακτορικών ∆ιατριβών του Μ. Χυδούς (µεταπτυχιακός υπότροφος
του ΙΒ), του Ι. Νινιού (ΠΕΝΕ∆) και της Π. Σαλπέα (άµισθη µεταπτυχιακή συνεργάτρια).
Επίβλεψη εκπόνησης της ∆ιπλωµατικής Εργασίας της Ν. Βαρουξή (Τµήµα Βιολογίας, Παν/
µιο Αθηνών).
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 συνετού DNA µε την µέθοδο της Capillary Zone
Electrophoresis (CZE) κατά την γήρανση.
• 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.
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•

Με την ∆ρα Ε. Πρωτόπαππα, Τ.Ε.Ι. Αθηνών, Τµήµα Κοσµητολογίας-Αισθητικής. Η
συνεργασία αφορά «Χρήσεις φυσικών προϊόντων Ελληνικής προέλευσης στην
Κοσµητολογία – Αισθητική». (Το εργαστήριο µας χρηµατοδοτήθηκε 3.000 Ευρώ το
2006 από πρόγραµµα µε Ε.Υ. την ∆ρα Πρωτόπαππα).

Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 19
Σύνολο βιβλιογραφικών αναφορών 2004-2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 36
h-factor: 6
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 2006: 12.230 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου κατά το 2006: 6.115 €
Πρόγραµµα ΠΕΝΕ∆ (2005) µε τίτλο Μελέτη του µηχανισµού δράσης αντικαρκινικών ενώσεων
στην αποπτωτική πορεία του κυττάρου και της αποτελεσµατικότητάς τους ως χηµειοθεραπευτικών
µέσων, χρηµατοδοτούµενο από ΓΓΕΤ µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο την ∆ρα Κ. Σέκερη.
∆ιάρκεια: 1/1/2006-31/12/2008
Συνολική χρηµατοδότηση προγράµµατος για το 2006: 117.660 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου κατά το 2006: 55.823 €
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Ερευνητικό Έργο:

Παθοβιολογία Κυττάρων & Εξωκυττάριου Ιστού

Προσωπικό
Φωτεινή-Εφη Κ. Τσιλιµπάρη, Ερευνήτρια Α΄
Αθηνά Τζίνια, Ερευνήτρια Γ΄
Παρασκευή Κίτσιου, Ερευνήτρια Γ΄
Γαρυφαλιά ∆ροσοπούλου, Μεταδιδακτορική Συνεργάτης
Αργύρης Ταλαµάγκας, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Παναγιώτης Βενιεράτος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Ιωάννα Τσαγκαράκη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Νίκος Τσοτάκος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Μαρία Μαντά, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Νεφέλη Λαγοπάτη, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Ευάγγελος Φραγκουλόπουλος, Συνεργαζόµενος Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Ελένη Κωτσοπούλου, Τεχνικός
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
•

Ρύθµιση της έκφρασης της αντιπροσκολλητικής σιαλοπρωτεΐνης ποδοκαλυκίνης
νεφρικών σπειραµατικών επιθηλιακών κυττάρων: Μελέτη µεταγραφικών παραγόντων
που ενέχονται στη ρύθµιση, σε φυσιολογικές και διαβητικές συνθήκες

•

∆ιερεύνηση και κατανόηση των µοριακών µηχανισµών δια µέσου των οποίων αυξηµένες
συγκεντρώσεις γλυκόζης και/ή οι κυτταροκίνες αλλοιώνουν το ινσουλινο-επαγόµενο
σηµατοδοτικό µονοπάτι επιβίωσης σε παγκρεατικά ινσουλινοπαραγωγά β-κύτταρα,
προκαλώντας κυτταρική απόπτωση και την ανάπτυξη σακχαρώδη διαβήτη.

•

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

Πρόοδος κατά το 2006
1) Γονιδιακή Ρύθµιση της έκφρασης της αντι-προσκολλητικής επιφανειακής
σιαλοπρωτεϊνης ποδοκαλυκίνης σε νεφρικά πειραµατικά κύτταρα: Ο βασικός ερευνητικός
µας στόχος είναι η µελέτη της ρύθµισης της έκφρασης της ποδοκαλυκίνης (PCLP:
podocalyxin-like-protein). Η µελέτη των παραγόντων που ελέγχουν και πιθανώς επάγουν την
έκφραση της PCLP διερευνήθηκε κατά τη µετάβαση των HGEC από υψηλά επίπεδα
γλυκόζης (25mM), συνθήκες στις οποίες δεν εκφράζεται η PCLP, σε φυσιολογικά επίπεδα
(5mM).
Μέχρι την παρούσα φάση, έχουµε δείξει ότι η χρόνια έκθεση των ποδοκυττάρων σε υψηλά
επίπεδα γλυκόζης, όπως συµβαίνει στην περίπτωση του διαβήτη, έχει σαν αποτέλεσµα την
πιθανή αποσιώπηση του γονιδίου της PCLP µε αποτέλεσµα την αποκόλληση των
ποδοκυττάρων. Επιπροσθέτως, δείξαµε ότι το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται σε πιθανή
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ελάττωση της διασύνδεσης του µεταγραφικού παράγοντα της PCLP (WT1) µε άλλους
µεταγραφικούς παράγοντες όπως ο παράγοντας CBP γεγονός που ενδεχοµένως µεταβάλλει τη
µεταγραφική ικανότητα του WT1.
Παράλληλα έχουµε δείξει ότι η έκφραση της PCLP δεν επανεµφανίζεται στα HGEC ακόµα
και µετά από µακρόχρονη καλλιέργεια παρουσία φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης. Σε
κυτταρικό επίπεδο, η υπεργλυκαιµία µπορεί να προκαλέσει βλάβες µέσω αυξηµένης
παραγωγής προϊόντων προχωρηµένης γλυκοζυλίωσης (advanced glycation end-products,
AGEs). ∆είξαµε ότι, η χορήγηση αµινογουανιδίνης (AG), ενός ανταγωνιστή των AGEs,
αποτρέπει την γλυκο-επαγώµενη ελάττωση των επιπέδων της PCLP. Συνεπώς, η χρόνια
χορήγηση AG στο in vitro κυτταρικό µας σύστηµα όχι µόνο ανταγωνίζεται την τοξικότητα
των AGEs, αλλά ίσως και να ενισχύει την πρόσδεση του µεταγραφικού συµπλόκου WT1CBP στον υποκινητή του γονιδίου της PCLP.

AGEs

WT1 CBP
Έκφραση

Χρόνια έκθεση σε υψηλή γλυκόζη

Αποσιώπηση γονιδίου PCLP
Αµινογουανιδίνη
?

WT1 CBP

AGEs

?

Αποτρέπεται η µείωση της έκφρασης της PCLP
Χρόνια έκθεση σε υψηλή γλυκόζη

Σταθερή έκφραση PCLP
2) Μηχανισµοί απόπτωσης παγκρεατικών β-κυττάρων: Ο διαβήτης τύπου 2 χαρακτηρίζεται
από βαθµιαία αυξανόµενη δυσλειτουργία και απόπτωση των παγκρεατικών β-κυττάρων. Το
σύστηµα σηµατοδότησης της ινσουλίνης διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην λειτουργία και
επιβίωση των παγκρεατικών β-κυττάρων. ∆ιερευνήθηκε η επίδραση της υψηλής
συγκέντρωσης γλυκόζης στο σηµατοδοτικό µονοπάτι της ινσουλίνης σε καλλιέργειες
ινσουλινο-παραγωγών παγκρεατικών β-κυττάρων ποντικού (βTC-6). Τα αποτελέσµατά
έδειξαν ότι η χρόνια έκθεση των βTC-6 κυττάρων σε υψηλή συγκέντρωση γλυκόζης (5 mM ή
25 mM) οδηγεί σε 30% µείωση της ινσουλινο-επαγόµενης φωσφορυλίωσης σε κατάλοιπα
τυροσίνης του υποδοχέα της ινσουλίνης (IR), και 40-50% µείωση της ινσουλινο-επαγόµενης
φωσφορυλίωσης σε κατάλοιπα τυροσίνης του IRS-2 σε σχέση µε τα κύτταρα αναφοράς
(1mM γλυκόζη). Η µείωση της φωσφορυλίωσης του IRS-2 είχε ως αποτέλεσµα την µείωση
κατά 50% της διασύνδεσης της PI3-κινάσης µε τον IRS-2, όπως επίσης και 50-75% µείωση
της επακόλουθης φωσφορυλίωσης της Akt στην σερίνη 473. Η Akt προωθεί την κυτταρική
επιβίωση ρυθµίζοντας την δράση προ-αποπτωτικών παραγόντων. ∆ιερευνήθηκε εάν η
γλυκοεπαγώµενη µειωρύθµιση του IRS-2/PKB signaling σχετίζεται µε αυξηµένη κυτταρική
απόπτωση. Τα τελευταία στάδια της απόπτωσης εκτελούνται από τις κασπάσες
συµπεριλαµβανοµένης της κασπάσης-3. Τα αποτελέσµατά έδειξαν ότι σε βTC-6 κύτταρα
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που είχαν εκτεθεί σε υψηλή συγκέντρωση γλυκόζης (5 mM ή 25 mM) η απουσία ορού
προκάλεσε αύξηση κατά 2.5 φορές των επιπέδων της ενεργής κασπάσης-3 σε σχέση µε τα
κύτταρα αναφοράς (1mM γλυκόζη απουσία ορού). Συµπερασµατικά, οι γλυκο-επαγόµενες
αλλοιώσεις στο σηµατοδοτικό µονοπάτι της ινσουλίνης συνοδεύονται από αυξηµένη
δεκτικότητα των κυττάρων στην απόπτωση. Οι ανωτέρω αλλοιώσεις στο σηµατοδοτικό
µονοπάτι της ινσουλίνης πιθανόν να παίζουν σηµαντικό ρόλο στην απόπτωση των βκυττάρων που παρατηρείται στον διαβήτη τύπου 2.

3) 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 πιθανά 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, η υπερέκφραση
της ΜΜΡ-9 είχε σαν αποτέλεσµα την αύξηση του διαλυτού θραύσµατος sAPPa που
προέρχεται από την αποικοδόµηση της ΑΡΡ από την δράση α-σεκρετάσης µε παράλληλη
µείωση των επιπέδων του Αβ. 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
ανοσοκατακρήµνισης και συνεστιακής µικροσκοπίας δείχτηκε ότι υπάρχει αλληλεπίδραση
µεταξύ της ΑΡΡ και ΜΜΡ-9 στην επιφάνεια των κυττάρων.
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4) Ρύθµιση µεταφορέων γλουταµικού σε φυσιολογικές και νευρο-εκφυλιστικές συνθήκες:
Προκειµένου να µελετηθεί η πιθανή αλληλεπίδραση της πρωτεΐνης CKI που καταρχήν
ανιχνεύθηκε σε µύκητα, µε µεταφορείς γλουταµικού νευρικών κυττάρων και να διερευνηθεί ο
ρόλος της στην έκφραση/λειτουργία των µεταφορέων στα κύτταρα αυτά, έγινε ενσωµάτωση
του cDNA της CKI του µύκητα στον κατάλληλο φορέα των θηλαστικών και στην συνέχεια
συν-επιµόλυνση κυττάρων ΗΕΚ-293 µε το cDNA της CKI του µύκητα και το cDNA του
ανθρώπινου µεταφορέα ΕΑΑΤ3. Η έκφραση των πρωτεϊνών είναι υπό εξέταση µε ανάλυση
κατά western.
5) Μηχανισµοί επιβίωσης και απόπτωσης οστεοβλαστικών κυττάρων σε συνθήκες
φλεγµονής: Τα MG63 είναι µία κυτταρική σειρά µε χαρακτηριστικά οστεοβλαστικών
κυττάρων ανθεκτικών σε απόπτωση παρουσία TNF-a. Σε αυτές τις πειραµατικές συνθήκες
παρατηρήθηκε αύξηση της ΜΜΡ-9 καθώς και του αναστολέα της ΤΙΜΡ-1, ο οποίος έχει
δειχθεί να έχει αντι-αποπτωτικές ιδιότητες. Παράλληλα παρατηρήθηκε αύξηση της
φωσφωρυλίωσης της p38 και της AKt. Προκαλώντας αύξηση του ποσοστού της απόπτωσης
των συγκεκριµένων κυττάρων µε την χρήση κυκλοεξιµιδίου, παρατηρήσαµε µείωση των
επιπέδων του ΤΙΜΡ-1 µε παράλληλη µείωση του αντιαποπτωτικού γονιδίου bcl-xl.
Πρωτότυπα άρθρα που έχουν γίνει δεκτά για δηµοσίευση το 2007
Moutzouris, D., Kitsiou, P., Talamagas, A., Drossopoulou, G., Kassimatis, Patrakos. Chronic
exposure of human glomerular epithelial cells to high glucose concentration results in
modulation of high-affinity glucose transporters expression. Accepted in Renal Failure
Volume 29, Issue 3, April 2007. Impact Factor: 0,335
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
E. C. Tsilibary, P. D. Venieratos, A. S.Charonis P. V. Kitsiou. Glucose-induced impairment
of the insulin signaling pathway in mouse pancreatic beta-cells. FEBS J. Vol. 273 (s1), p
47-48. 31st FEBS CONGRESS Molecules in Health & Disease, June 24-29, 2006, Istanbul,
Turkey (Προφορική παρουσίαση)
Moutzouris DA, Kitsiou P, Talamagas A, Drossopoulou G, Katsilambros N
Chronic exposure of human glomerular epithelial cells (HGEC) to high glucose concentration
results
in
modulation
of
glucose
transporters
(GLUTs)
expression
NEPHROLOGY DIALYSIS TRANSPLANTATION, 21: 51-51 Suppl. 4, JUL 2006 XLIII
ERA-EDTA CONGRESS, July 15-18, 2006 - Glasgow, United Kingdom (Παρουσίαση
πόστερ)
E. Tsilibary, G. Drossopoulou, P. Kitsiou, E. Kotsopoulou. “Regulation of the Expression of
the Glomerular anti-adhesin Podocalyxin in Cultured Human Gomerular Epithelial Cells”. 18ο
Ετήσιο Συνέδριο του: European Renal Cell Study Group: (ERCSG) ∆ουβλίνο, 30 Μαρτίου2 Απριλίου 2006 (Προφορική παρουσίαση)
G. Drossopoulou, E. Kotsopoulou, and E.C. Tsilibary. “Regulation of podocalyxin-like
protein (PCLP) expression by glucose concentration in human glomerular epithelial cells, 8th
International Helsinki conference, 8-11 Ιουνίου 2006 (Παρουσίαση πόστερ)
N. Tsotakos, G. Drossopoulou, E. Kotsopoulou and E. C. Tsilibary. «Alterations in the
association between WT1 and CBP may act as a negative regulators of the anti-adhesin
podocalyxin-like protein (PCLP) expression, in human glomerular epithelial cells».8ο
Συνέδριο Οµάδας Συνδετικού Ιστού, Ηράκλειο Κρήτης, 14-15 Απριλίου 2006 (Προφορική
παρουσίαση)
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Tsagaraki, I., E. Tsilibary. D. Kletsas, A. Tzinia, “Effect of TNF-α on cultured osteosarcoma
MG-63 cells” 8ο Συνέδριο Οµάδας Συνδετικού Ιστού, Ηράκλειο Κρήτης, 14-15 Απριλίου
2006 (Προφορική παρουσίαση)
Tsagaraki, I., E. Tsilibary. D. Kletsas, A. Tzinia, “TNF-alpha induces anti-apoptotic TIMP1
in cultured osteoblastoma MG 63 cells” 58ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΒΜΒ, Πάτρα, 9-11
Νοεµβρίου 2006 (Παρουσίαση πόστερ)
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Οργάνωση επιστηµονικών συνεδρίων ή συµµετοχή σε οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων:
• Μέλος οργανωτικής επιτροπής του 33ου διεθνούς συνέδριου FEBS και 11ο Συνέδριο
IUBMB: “Biochemistry of Cell Regulation”, 28 Ιουνίου-3 Ιουλίου 2008 (Ε.
Τσιλιµπάρη)
• Μέλος οργανωτικής Επιτροπής του 9ου Συνέδριου της Οµάδας Συνδετικού Ιστού, 10-12
Μαΐου 2007 (Ε. Τσιλιµπάρη)
• Οργάνωση Μετεκπαιδευτικών Σεµιναρίων: «Τεχνικές Κυτταρικής Βιολογίας και
εφαρµογές τους στην Ιατρική» της Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής
Ιατρικής&Βιολογίας, 12.5. 2006 (Ε. Τσιλιµπάρη)
Κριτής για τα περιοδικά:
• Matrix Biology (E. Tsilibary)
• Cell& Tissue research (E. Tsilibary)
• J. Am. Soc. Nephrol.(E. Tsilbary)
• Tissue Antigens (E. Tsilibary)
• Kidney International (P. Kitsiou)
1. Προσκεκληµένη οµιλήτρια, «Εβδοµάδα Επιστήµης και Τεχνολογίας, Ζάππειο Μέγαρο, 4
Ιουλίου 2006 (Ε. Τσιλιµπάρη)
2. Προσκεκληµένη Οµιλήτρια, 71η ∆ΕΘ, «Κύκλος Τεχνολογίας στην Υγεία», 11 Σεπτεµβρίου
2006 (Ε. Τσιλιµπάρη)
3. Προσκεκληµένη οµιλήτρια, Λαϊκό Πανεπιστήµιο: ∆ύο ωριαίες οµιλίες: Ηλικιοεξαρτώµενες παθήσεις και αντιµετώπιση τους: Από τη βασική έρευνα στις εφαρµογές: 28
Νοεµβρίου 2006 και 12 ∆εκεµβρίου 2006 (Ε. Τσιλιµπάρη)
4. Μέλος Επιτροπής Κρίσεων Ερευνητών, Ινστιτούτο Παστέρ (Ε. Τσιλιµπάρη)
5. Μέλος Επιτροπής Κρίσεων Ερευνητών, ΕΙΕ (Ε. Τσιλιµπάρη)
6. Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ «∆» στην ηµερίδα: 5th Biennial Pharmaceutical Summit: Driving the
Future through R&D and innovation, 4.10.2006 (Economist conferences) (Ε. Τσιλιµπάρη)
7. Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ «∆» στην ηµερίδα του Ιδρύµατος Καραµανλή για την Υγεία
(Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας κ. Αβραµόπουλο: «Εθνική Στρατηγική για την
Υγεία») 23.11.2006 (Ε. Τσιλιµπάρη)
8. ∆ηµιουργία Εταιρείας Έντασης Γνώσης µε τον τίτλο: “BIOPHYLAXIS A.E” µε στόχο την
φύλαξη οµφαλοπλακούντιων και άλλων βλαστικών κυττάρων και περαιτέρω έρευνα στο
πεδίο διαφοροποίησης βλαστικών κυττάρων µε χρήση πεπτιδίων & µακροµορίων
εξωκυττάριου ιστού (έγκριση από ∆Σ «ΕΚΕΦΕ «∆» στην 366η Συνεδρίαση ∆Σ της
17.10.2006) (Ε. Τσιλιµπάρη: µέτοχος)
9. Μέλος ∆Σ ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος (Ε. Τσιλιµπάρη)
10. Μέλος Επιτροπών του Κέντρου (Ε. Τσιλιµπάρη) για:
•

Πρόσληψη Ιατρού για το ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πρόσληψη Επιχειρησιακού Υπεύθυνου ∆ιακίνησης Ραδιο-ενεργών Ισοτόπων,
Επιλογή Εταιρείας ∆ιακίνησης Ραδιοφαρµάκων (∆ιεθνής µειοδοτικός διαγωνισµός)
Αναµόρφωση Κανονισµών Εταιριών Έντασης Γνώσης,
Αξιολόγηση Ερευνητικών αποτελεσµάτων για τις υπό σύσταση Εταιρείες ΄Έντασης
Γνώσης: «Ελληνικά Ραδιοφάρµακα», “BIOLOGISTICS A.E.”, “NDITECΗ” κλπ.
Εκτίµηση ποσοστού συµµετοχής ΕΚΕΦΕ «∆» στην υπό ίδρυση Εταιρεία: «∆ηµόκριτοςΡαδιοφάρµακα»
Παραλαβής οργάνων X-RAY και PPMS (Ινστ. Επιστήµης Υλικών)
2-βάθµια Επιτροπή Ενστάσεων σε σχέση µε τον καθορισµό επιδόµατος ραδιενέργειας
Επιλογή εξ. Συνεργάτη µε ειδικότητα ∆ασολόγου (για την προστασία των πεύκων του
Κέντρου από τo έντοµο: “Marchalina Ηellenica”)
Επιλογή Υπεύθυνου Εκπαίδευσης του Κέντρου

Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
Θερινό Σχολείο ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Γενικές Οµιλίες: Παραδείγµατα µελέτης
Παθοβιολογίας Κυττάρων και Συνδετικού Ιστού µε στόχο την εξεύρεση µοριακών
µηχανισµών παθογένεσης ηλικία-εξαρτώµενων ασθενειών. ∆ίωρη οµιλία, 20 Ιουλίου 2006
(Ε. Τσιλιµπάρη)
ΕΚΠΑ, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Φυσιολογίας Ζώων: Μεταπτυχιακό Μάθηµα ΦυσιολογίαςΑνοσολογίας: Ρόλος των υποδοχέων αυξητικών παραγόντων, πρωτεογλυκανών και
ιντεγκρινών, Τρίωρη διάλεξη, 24.11.2006 (Ε. Τσιλιµπάρη)
ΕΚΠΑ, Τµήµα Βιολογίας, Μεταπτυχιακό Μάθηµα Παθοβιοχηµείας: Αιτιοπαθογένεια και
θεραπευτικές προσεγγίσεις του σακχαρώδους διαβήτη. Τρίωρη διάλεξη, 16.3.2006 (Ε.
Τσιλιµπάρη)
Τεχνικές κυτταρικής Βιολογίας και εφαρµογές τους στην Ιατρική. Μετεκπαιδευτικά
Σεµινάρια Ειδικευόµενων Ιατρών (2006). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος». (1
ώρα) (Π. Κίτσιου)
Συµµετοχή σε άλλες δραστηριότητες του ΙΒ
•
•
•
•
•
•
•

•

∆/ντρια Ινστ. Βιολογίας (Ε. Τσιλιµπάρη)
Μέλος επιτροπής για τον καθορισµό της ύλης Βιολογίας-Βιοχηµείας των εξετάσεων για
την επιλογή µεταπτυχιακών υποτρόφων (Π. Κιτσίου)
Μέλος επιτροπής εξετάσεων Βιοχηµείας για την επιλογή µεταπτυχιακών υποτρόφων (Π.
Κιτσίου).
Μέλος Επιτροπής πρόσληψης εξ. Επιστηµονικού Συνεργάτη για το Εργαστήριο Ιστικών
Μοσχευµάτων, Πρόγραµµα ΑΚΜΩΝ (Ε. Τσιλιµπάρη)
Μέλος Επιτροπής πρόσληψης εξ. Επιστηµονικού Συνεργάτη και Τεχνικού για το
Πρόγραµµα ΠΕΠ (Ε. Τσιλιµπάρη)
Μέλος Επιτροπής πρόσληψης εξ. Επιστηµονικού Συνεργάτη για το Εργ. Μοριακής
Γενετικής Εντόµων και Βιοτεχνολογίας (Ε. Τσιλιµπάρη)
Μέλος Επιτροπής πρόσληψης Συνεργ. Ερευνητή µε προσόντα Ερευνητή ∆’ Βαθµίδας µε
γνωστικό αντικείµενο: «Μηχανισµοί κυτταρικού πολλαπλασιασού και γήρανσης» (Ε.
Τσιλιµπάρη)
Μέλη επιτροπών αγοράς εξοπλισµού (Τσιλιµπάρη, Κιτσίου)

Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 86
(Tsilibary EC, Tsilibary E, Tsilibary PC): 68
(Tzinia A, Tzinia AΚ): 11
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(Kitsiou P): 7
Σύνολο Βιβλιογραφικών Αναφορών 2004- 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 304
(Tsilibary, EC. Tsilibary E, Tsilibary PC): 249
(Tzinia A, Tzinia AΚ): 34
(Kitsiou P): 21

h-factor: Tsilibary:29, Tzinia:4, 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 2006: 45.000 €
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
Συνολική χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα (για το ΙΒ): 500.000 €
Χρηµατοδότηση ΙΒ κατά το 2006: 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: 3/2005 - 3/2008
Συνολική χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα για το ΙΒ: 246.913 €
Χρηµατοδότηση ΙΒ κατά το 2005: 100.000 €
Πρόγραµµα µε τίτλο Αναβάθµιση και Εξέλιξη Εργαστηρίων Ιστικών Μοσχευµάτων και
Εκτροφής Πειραµατοζώων του Ινστιτούτου Βιολογίας, χρηµατοδοτούµενο από τη ΓΓΕΤ
(ΑΚΜΩΝ, Μέτρο 4.2, ∆ράση 4.2.2) και Επιστηµονική Υπεύθυνη την ∆ρα Ε. Τσιλιµπάρη.
∆ιάρκεια προγράµµατος: 1/6/2005-31/5/2008
Συνολική χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα (για το ΙΒ): 360.000 €
Χρηµατοδότηση ΙΒ κατά το 2006: 100.000 € (εκκρεµούν)
Πρόγραµµα µε τίτλο Ανάπτυξη καινοτόµων βιοενεργών µαγνητικών νανοϋλικών για διάγνωση
και
παρακολούθηση
παθολογικών
καταστάσεων
µε
Μαγνητική
Τοµογραφία,
χρηµατοδοτούµενο από τη ΓΓΕΤ (ΠΕΠ Αττικής, Μέτρο 1.2) και Επιστηµονική Υπεύθυνη
την ∆ρα Ε. Τσιλιµπάρη.
∆ιάρκεια προγράµµατος: 2005-2008
Συνολική χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα (για το ΙΒ): 146.000 €
Χρηµατοδότηση ΙΒ κατά το 2006: 54.800 € (εκκρεµούν)
Πρόγραµµα µε τίτλο Μελέτη µεταφορέων νευροδιαβιβαστών του ΚΝΣ: Μεταφορείς
γλουταµικού, χρηµατοδοτούµενο από τη ΓΓΕΤ (ΠΕΝΕ∆ 2005) και Επιστηµονική Υπεύθυνη
την ∆ρα Β. Σοφιανοπούλου (ΙΒ, ΕΚΕΦΕ «∆»).
∆ιάρκεια προγράµµατος: 2005-2008
Συνολική χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα : 60.000 €
Χρηµατοδότηση του εργαστηρίου το 2006: 7.000 €
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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
Αναστασία Πανταζή-Μαζωµένου, Τεχνικός
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
Konstantopoulou M., H. Pratsinis, D. Kletsas and Mazomenos B., 2006. Pheromone binding
protein and general odorant binding protein of Sesamia nonagrioides (Lepidoptera:
Noctuidae): Sex and diel dependent expression. Entomologia Experimentalis et Applicata
119(2): 129-136.
M. Konstantopoulou, P. Milonas and B.E. Mazomenos, 2006. Partial Purification and
Insecticidal Activity of Toxic Metabolites Secreted by a Mucor hiemalis Strain (SMU-21)
against Adults of Bactrocera oleae and Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) Journal of
Economic Entomology 99(5): 1657-1664.
Πρωτοτυπα άρθρα που έχουν γίνει δεκτά για δηµοσίευση το 2007
E.M. Hegazi, M. Konstantopoulou, P. Milonas, A. Herz, W.E. Khafagi, A. Zaitun, S.
Mostafa, I. Helal and S. El-Kemny, B.E. Mazomenos, 2007. Mating disruption of the jasmine
moth Palpita unionalis (Lepidoptera: Pyralidae) using the two pheromone components blend:
A case study over three consecutive olive growing seasons in Egypt. Crop Protection (in
press). (I.F.=1.054)
C.G. Athanassiou, N.G. Kavallieratos, S.F. Gakis, L.A. Kyrtsa, B. Mazomenos and F.T.
Gravanis, 2007. Influence of trap type, trap colour, and trapping location on the capture of the
pine moth Thaumetopoea pityocampa. Entomologia Experimentalis et Applicata (in press).
(I.F.=1.248)
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Κρίσεις επιστηµονικών δηµοσιεύσεων: Κριτής επιστηµονικών δηµοσιεύσεων στα περιοδικά:
Journal Chemical Ecology, Journal Economic Entomology, Phytoparasitica, Ethology (Β.
Μαζωµένος).
Chemosphere, Entomologia Experimentalis et Applicata, Journal of Applied Entomology. (M.
Κωνσταντοπούλου).
Συµµετοχή σε άλλες δραστηριότητες του ΙΒ
Κωνσταντοπούλου Μαρία:
• Υπεύθυνη λειτουργίας της µονάδας παροχής υπηρεσιών Confocal microscope του Ι.Β. του
ΕΚΕΦΕ «∆» (Μάρτιος 2005 – Ιούνιος 2006).
• Υπεύθυνη ακτινοπροστασίας του εργαστηρίου του Ι.Β. ΕΚΕΦΕ «∆», που διαθέτει πηγή
Co-60, ενεργότητας 5470 Ci (Μάρτιος 2004- ).
Παράγοντες απήχησης (για 2 δηµοσιεύσεις): 2.453
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 32
Β. Μαζωµένος: 24
Μ. Κωνσταντοπούλου: 8
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Βιβλιογραφικές Αναφορές 2004- 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 88
Β. Μαζωµένος: 68
Μ. Κωνσταντοπούλου: 20
h-factor:
Β. Μαζωµένος: 11
Μ. Κωνσταντοπούλου: 4
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:2001-2006
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 178.064 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 32.416,97 €.
Επίσης εγκρίθηκε πρόγραµµα µέσα στο 2006 στα πλαίσια της ∆ιακρατικής Συνεργασίας
µεταξύ Ελλάδας – Τυνησίας και η έναρξή του θα γίνει µέσα στο 2007, µε τίτλο: « Μελέτη της
συµπεριφοράς ειδών του γένους Trichogramma (Hymenoptera, Trichogrammatidae) ως προς
τη συνθετική φεροµόνη του εντόµου Prays oleae Bern. (Lepidoptera, Hyponomeutidae) και
εκχυλισµάτων από τα αρσενικά άτοµα στo πλαίσιο της βιολογικής αντιµετώπισης του
εντόµου» (Επ. Υπ. Π. Μυλωνάς, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο). Συνολική
χρηµατοδότηση του προγράµµατος 15000 €.
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Ερευνητικό Έργο:

Υπό Ένταξη

Προσωπικό
Αγγελική Χρόνη, Ερευνήτρια Γ΄
Γιώργος Μίχας, Συνεργαζόµενος Μεταπτυχιακός Φοιτητής (MSc)
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
Μελέτη του ρόλου λιπιδίων και πρωτεϊνών του µεταβολισµού των λιπιδίων στα κύτταρα
ή στην κυκλοφορία του αίµατος και σε παθολογικές καταστάσεις όπως η
αθηροσκλήρωση και η νόσος του Alzheimer. Η µεταφορά των λιπιδίων µεταξύ των
κυττάρων και του πλάσµατος γίνεται µε τη βοήθεια των λιποπρωτεϊνών (χυλοµικρά, VLDL,
LDL, HDL), οι οποίες αποτελούν σύµπλοκα αµφιπαθητικών πρωτεϊνών µε λιπίδια. Οι
λιποπρωτεΐνες συντίθενται και καταβολίζονται µέσα από σύνθετα και αλληλένδετα
µονοπάτια, στα οποία συµµετέχουν ένας µεγάλος αριθµός πρωτεϊνών, όπως
απολιποπρωτεΐνες (Α-Ι, Ε), ένζυµα, πρωτεΐνες µεταφοράς λιπιδίων, υποδοχείς λιποπρωτεϊνών
(SR-BI) και αντλίες λιπιδίων (ABCA1). Γενετικές αλλαγές σε διάφορα στάδια του
µεταβολισµού των λιποπρωτεϊνών οδηγούν σε διαταραχή της οµοιόστασης των λιπιδίων στην
κυκλοφορία και στα κύτταρα, και στην ανάπτυξη αθηροσκλήρωσης. Εκτός όµως από το ρόλο
τους στην κυκλοφορία, οι λιποπρωτεΐνες συµµετέχουν και στην οµοιόσταση των λιπιδίων
στον εγκέφαλο. ∆ιάφορες µελέτες υποδεικνύουν ότι η διαταραχή της οµοιόστασης των
λιπιδίων (και ιδιαίτερα της χοληστερόλης) και των λιποπρωτεϊνών στον εγκέφαλο
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη ή την εξέλιξη της νόσου του Alzheimer.
Άµεσοι στόχοι είναι:
1) Μελέτη της σύστασης και των ιδιοτήτων των HDL από ασθενείς µε διαταραχές του
µεταβολισµού των HDL και από µοντέλα ζώων και συσχέτιση µε την παρουσία
αθηροσκλήρωσης.
2) Μελέτη των µηχανισµών µε τους οποίους η χοληστερόλη και πρωτεΐνες
(απολιποπρωτεΐνη Ε, µεταφορέας λιπιδίων ABCA1, υποδοχέας λιποπρωτεϊνών SRBI) που επηρεάζουν την οµοιόσταση της σε εγκεφαλικά κύτταρα επιδρούν στην
παθογένεση της νόσου του Alzheimer.
Πρόοδος κατά το 2006
Σχέση δοµής και λειτουργίας της αποΑ-Ι in vitro και in vivo.
H αποΑ-Ι επάγει την έξοδο χοληστερόλης µέσω ABCA1, οδηγώντας στην αρχική λιπιδίωση
της αποA-I και ύστερα από µια σειρά βηµάτων στο σχηµατισµό των HDL. Ιn vitro
αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι µεταλλάξεις C-τελικής απαλοιφής αποA-I[∆(185-243)] και
αποA-I[∆(220-243)] οδηγούν σε ελάχιστη έξοδο χοληστερόλης µέσω ABCA1, ενώ η
µετάλλαξη C-τελικής απαλοιφής αποA-I[∆(232-243)] και η σηµειακή µετάλλαξη αποAI[E191A/H193A/K195A] οδηγούν σε κανονική έξοδο χοληστερόλης µέσω ABCA1.
Χρησιµοποιώντας γονιδιακή µεταφορά µέσω αδενοϊών σε αποA-I-/- ποντίκια βρήκαµε ότι τα
ποντίκια που εκφράζουν τις αποA-I[∆(185-243)] και αποA-I[∆(220-243)] δεν σχηµατίζουν
HDL, ενώ τα ποντίκια που εκφράζουν την WT αποA-I, την αποA-I[∆(232-243)] ή την
αποA-I[E191A/H193A/K195A] σχηµατίζουν HDL φυσιολογικά. Τα αποτελέσµατα αυτά
δείχνουν ότι α) η C-τελική περιοχή 220-231 της αποΑ-Ι είναι σηµαντική για το σχηµατισµό
των HDL in vivo και β) µεταλλάξεις στην αποΑ-Ι που εµποδίζουν τις λειτουργικές
αλληλεπιδράσεις της µε τον ABCA1 εµποδίζουν και το σχηµατισµό HDL in vivo.
Σχέση δοµής και λειτουργίας της αποΕ.
Μελετήσαµε την ικανότητα µεταλλαγµάτων C-τελικής απαλοιφής της αποΕ4 να
ενεργοποιούν το ένζυµο LCAT, το οποίο είναι απαραίτητο για το σχηµατισµό HDL ή
λιποπρωτεϊνών τύπου HDL, στην κυκλοφορία του αίµατος και στον εγκέφαλο αντίστοιχα.
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Πρόσφατα, βρέθηκε ότι η αποΕ4 υφίσταται προτεολυτική θραύση στους εγκεφάλους
ασθενών µε νόσο του Alzheimer, µε αποτέλεσµα να σχηµατίζονται νευροτοξικές µορφές της
αποΕ4 που είναι κοµµένες στο C-τελικό άκρο. Η αποΕ είναι γνωστό ότι αλληλεπιδρά µε το
αµυλοϊδές πεπτίδιο β στον εγκέφαλο, αλλά το ακριβές αποτέλεσµα αυτής της
αλληλεπίδρασης δεν έχει διευκρινιστεί. Βρήκαµε ότι η ικανότητα ενεργοποίησης της LCAT
από όλα τα µεταλλάγµατα C-τελικής απαλοιφής της αποΕ4 ήταν 13-19% της ικανότητα
ενεργοποίησης της LCAT από την WT αποE4. Το αποτέλεσµα αυτό δείχνει ότι τα
µεταλλάγµατα C-τελικής απαλοιφής της αποΕ4 δεν µπορούν να λιπιδιωθούν σωστά και
πιθανώς έχουν διαταραγµένες αλληλεπιδράσεις µε το αµυλοϊδές πεπτίδιο β στον εγκέφαλο.
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
Gorshkova, I. Ν, Liu T., Kan H. Y., Chroni A., Zannis V. I and Atkinson D. (2006). Structure
and stability of apolipoproteinA-I in solution and in discoidal High-Density Lipoprotein
probed by double charge ablation and deletion mutation. Biochemistry 45, 1242-1254 (i.f.:
4,008)
Singaraja R. R., Visscher H., James E. R., Chroni A., Coutinho J. M., Brunham L. R., Kang
M. H., Zannis V. I., Chimini G., and Hayden M. R. (2006) Specific mutations in ABCA1
have discrete effects on ABCA1 function and lipid phenotypes both in vivo and in vitro. Circ.
Res. 99, 389-397 (i.f.: 9,972)
Zannis, V.I., Chroni, A., and Krieger, M. (2006) Role of apoA-I, ABCA1 and SR-BI in the
biogenesis of HDL. J. Mol. Med. 84 276-294 (i.f.: 4,256)
Άρθρα σε Βιβλία και Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων
Chroni, A., Duka, A., Koukos, G. and Zannis, V. I. The carboxy-terminal region of apoA-I is
important for the biogenesis of HDL in vivo. (2006) The FEBS Journal, 273, supplement 1,
p55, OP-47
Zannis, V. I., Zanni, E. E., Papapanagiotou A., Koukos, G., Kardassis D., Fielding, C. J. and
Chroni, A. ApoA-I functions and synthesis of HDL. In “High-Density Lipoproteins. From
Basic Biology to Clinical Aspects” (Fielding C. J. Editor), in press, Wiley-VCH, Weinheim,
2007
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
Chroni, A., Duka, A., Koukos, G. and Zannis, V. I. (2006) The carboxy-terminal region of
apoA-I is important for the biogenesis of HDL in vivo. 31st FEBS Congress, June 24-29,
2006, Istanbul, Turkey
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
∆ιάλεξη στα πλαίσια του κύκλου σεµιναρίων που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο
Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων, στις 4 Μαΐου 2006, µε θέµα: «Μοριακοί
µηχανισµοί της συµµετοχής των απολιποπρωτεϊνών Α-Ι και Ε στην δυσλιπιδαιµία, την
αθηρογένεση και τη νόσο του Alzheimer».
Οµιλήτρια στο στρογγυλό τραπέζι µε θέµα «ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ, ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΚΑΡ∆ΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ» το οποίο πραγµατοποιήθηκε στις 27
Μαΐου 2006 στο Αµφιθέατρο του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου, στην Καλλιθέα, στο πλαίσιο
του 10ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας και Αθηροσκλήρωσης (26-27
Μαΐου 2006). Ο τίτλος της οµιλίας ήταν: «Ο ρόλος της απολιποπρωτεΐνης Α-Ι στην
βιογένεση της HDL και την οµοιόσταση των λιπιδίων του πλάσµατος».
Μετάβαση στη Βοστόνη, ΗΠΑ από 5-21 Σεπτεµβρίου 2006 για επιστηµονική συνεργασία µε
την οµάδα του Καθ. Β. Ζαννή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Βοστόνη.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2006

-46-

Επιστηµονική συνεργασία µε συνεργάτες κοινού Ευρωπαϊκού Προγράµµατος STREP
(τίτλος: «Functional genomics of inborn errors and therapeutic interventions in high density
lipoprotein (HDL) metabolism», επιστηµονική υπεύθυνος για το ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος: Α.
Χρόνη) που έχει εγκριθεί αλλά δεν είχε εισροές το 2006, στο Ηράκλειο Κρήτης 8 και 9
Σεπτεµβρίου 2006.
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
∆ιάλεξη 2 ωρών µε θέµα «Η διαταραχή του µεταβολισµού των λιπιδίων και λιποπρωτεϊνών
ως κοινή αιτία ανάπτυξης ή εξέλιξης της αθηροσκλήρωσης και της νόσου Alzheimer» στις 18
Ιουλίου 2006 στο θερινό σχολείο που διοργανώθηκε από το ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος»
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Μέλος της επιτροπής εξετάσεων υποψηφίων µεταπτυχιακών υποτρόφων ΙΒ 27ης-31ης
Μαρτίου 2006
Μέλος της επιτροπής εξετάσεων υποψηφίων µεταπτυχιακών υποτρόφων ΙΒ 16ης-20ης
Οκτωβρίου 2006
Υπεύθυνη οργάνωσης σεµιναρίων εξωτερικών οµιλητών στο ΙΒ για την ακαδ. χρονιά
2006-2007
Μέλος της επιτροπής παραγγελίας υπερκαταψυκτών για το ΙΒ στο πλαίσιο του
προγράµµατος «ΕΠΑΝ»
Μέλος της επιτροπής επιλογής ενός εξωτερικού επιστηµονικού συνεργάτη
(µεταδιδακτορικού) για το ΙΒ, ο οποίος θα απασχοληθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2006.
Παράγοντες απήχησης (για 3 δηµοσιεύσεις): 18,236
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 39
Σύνολο Βιβλιογραφικών Αναφορών 2004- 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 84
h-factor: 6
Τρέχουσα Εξωτερική Χρηµατοδότηση
Πρόγραµµα ΕΕ µε τίτλο Functional interactions of apolipoprotein E with the ABCA1 lipid
transporter and the SR-BI HDL receptor that affect cholesterol homeostasis in circulation and
brain και Επιστηµονική Υπεύθυνη την ∆ρα Α. Χρόνη.
∆ιάρκεια προγράµµατος: 2006-2008
Συνολική χρηµατοδότηση εργαστηρίου από το πρόγραµµα: 80.000 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου κατά το 2006: 31.667 €
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β :

«ΠΡΟΤΥΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ»
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Ερευνητικό Έργο:

Μοριακή Γενετική Εντόµων και Βιοτεχνολογία

Προσωπικό
Κώστας Ιατρού, Ερευνητής Α΄
Luc Swevers, Ερευνητής Β΄
Βασιλική Λαµπροπούλου, Ερευνήτρια Γ΄
Λυδία Ιγνατιάδου, Οµότιµη Ερευνήτρια
Εύη Ανδρονοπούλου, Μεταδιδακτορική Συνεργάτις
Βασίλης ∆ουρής, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης
Rodica Efrose, Μεταδιδακτορική Συνεργάτις
Χρήστος Κενούτης, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης
Αγγελίνα Μεταξάτου, Μεταδιδακτορική Συνεργάτις
Κωνσταντία Σδράλια, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Θεόδωρος Γεωργοµανώλης, Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Χριστιάνα Μαγκριώτη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Έλενα Καρκούλια, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Ιωάννης Παπαευθυµίου, Μεταπτυχιακός Συνεργάτης
∆ανιέλα Τσίκου, Μεταπτυχιακή Συνεργάτις
∆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 έντοµο-φορέα 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 2006
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, βρέθηκε ότι η πρωτεϊνη NTP1-4
εκκρίνεται από τα θυλακοκύτταρα προς την κατεύθυνση του ωοκυττάρου και συνιστά
συστατικό της βιτελλινικής µεµβράνης, ενώ η CTP15-1 αντιπροσωπεύει µια άτυπη πρωτεΐνη
του χορίου που υφίσταται N-γλυκοζυλίωση και πρωτεολυτική τροποποίηση πριν την έκκρισή
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της από τα θυλακοκύτταρα. Ο λειτουργικός χαρακτηρισµός της πρωτεΐνης BmSH3,
υποτιθέµενου παράγοντα ρύθµισης της λειτουργικότητας του ορφανού πυρηνικού υποδοχέα
BmE75, συνεχίστηκε επίσης µε την ανίχνευση τριών πρωτεϊνικών ισοµορφών που
εκφράζονται σε διαφορετικά υποκυτταρικά διαµερίσµατα των ωοθηλακίων και του ωαγωγού.
Πειράµατα ανοσοϊστοφθορισµού κατέδειξαν την παρουσία της BmSH3 στη βασική (basal)
και ακραία (apical) πλευρά των κυττάρων του επιθηλίου των ωοθυλακίων, τοπολογία που
είναι συµβατή µε τη συµµετοχή της πρωτεΐνης στις διεργασίες καθορισµού του σχήµατος και
των ιδιοτήτων προσκόλλησης των κυττάρων. Παράλληλα πειράµατα συνανοσοκατακρήµνισης µε πρωτεΐνες που εκφράστηκαν παροδικά σε κυτταροκαλλιέργειες
εντόµων επιβεβαίωσαν την αλληλεπίδραση της BmSH3 µε τον υποδοχέα BmE75. Τέλος,
ολοκληρώθηκε η µελέτη της ρύθµισης της ωογένεσης µέσω προσταγλανδινών. Η µελέτη
αυτή έδειξε όλα τα στάδια της ωογένεσης και όχι µόνο η βιτελλογένεση εξαρτώνται από
σηµατοδότηση µέσω προσταγλανδινών. Για την κατανόηση των συνεπειών της αναστολής
της σηµατοδότησης προσταγλανδινών στις ωοθήκες σε επίπεδο γονιδίων, προγραµµατίζονται
πειράµατα ανάλυσης γονιδιακής έκφρασης µε υβριδισµούς µικροσυστοιχειών DNA.
Μοριακοί µηχανισµοί παρασιτισµού λεπιδοπτέρων εντόµων
Για να µελετήσουµε τη λειτουργία του ενδοσυµβιωτικού ιού CcBV που ενίεται σε
λεπιδόπτερα έντοµα κατά την έναρξη του παρασιτισµού τους από ενδοπαρασιτοειδή
υµενόπτερα, κλωνοποιήσαµε και εκφράσαµε τα γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες
Cactuslike του ιού σε κύτταρα εντόµων και θηλαστικών. Η πρωτεΐνη Cactuslike1 φαίνεται ότι
έχει τη δυνατότητα να αναστέλλει τη δράση του παράγοντα Rel στα κύτταρα του
µεταξοσκώληκα (κυτταροσειρά Bm5) καθώς και τη δράση του παράγοντα NFκB (οµολόγου
του Rel στα θηλαστικό) σε ανθρώπινα κύτταρα (κυτταροσειρά HEK293). Η µελέτη της
αναστολής της έκφρασης αντιβακτηριακών πεπτιδίων (attacin και lebocin που επάγονται από
τους παράγοντες RelA και RelB) από τους αναστολείς Cactuslike σε κυτταροσειρές
διαφορετικών ειδών εντόµων βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπλέον, µελέτες για την επιβεβαίωση
των αλληλεπιδράσεων της Cactuslike2 µε την αιµολίνη, µια πρωτεΐνη της ανοσολογικής
απόκρισης των εντόµων που είχε ανιχνευτεί σε πειράµατα πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων σε
κύτταρα ζυµοµύκητα, µε µεθοδολογίες in vitro συν-ανοσοκατακρήµνισης δεν επιβεβαίωσαν
την αλληλεπίδραση ανάµεσα στις δυο πρωτεΐνες. Τέλος, για να ελεγχθεί κατά πόσον µια άλλη
ιική πρωτεΐνη, CcΒV1, επηρρεάζει τη φυσιολογική λειτουργία των αιµοκυττάρων κατά τη
διάρκεια του παρασιτισµού, πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα φαγοκύττωσης Gram- βακτηρίων
σε κυτταροσειρές εντόµων (HighFive, S2) και αιµοκύτταρα του Bombyx mori µετά από
επώαση των κυττάρων µε τη CcΒV1. Τα πειράµατα αυτά έδειξαν ότι η CcΒV1
προσλαµβάνεται και από τα αιµοκύτταρα και από τα HighFive κύτταρα και ότι η πρόσληψή
της µειώνει κατά 30% την ικανότητα των αιµοκυττάρων να φαγοκυττώνουν βακτήρια.
Ρύθµιση της οσφρητικής λειτουργίας των κουνουπιών
Μετά τις πρώτες µελέτες για τον λειτουργικό χαρακτηρισµό πρωτεϊνών πρόσδεσης οσµών
του ανωφελούς που περιγράψαµε την προηγούµενη χρονιά, οι προσπάθειές µας
επικεντρώθηκαν στη µελέτη της λειτουργικής έκφρασης δυο οσφρητικών υποδοχέων, OR1
και OR2 που εκφράζονται κυρίως σε οσφρητικούς νευρώνες κεραιών θηλυκών κουνουπιών
καθώς και ενός τρίτου, OR7, υποτιθέµενου συνοδού όλων των οσφρητικών υποδοχέων του
συγκεκριµένου εντόµου. Η ανάλυση της λειτουργίας των λειτουργικών ιδιοτήτων των
(αυθεντικών ή αντιγονικά σηµασµένων) υποδοχέων σε κύτταρα Bm5 του µεταξοσκώληκα,
έδειξε ότι οι υποδοχείς (α) εκφράζονται σε υψηλά επίπεδα στα συγκεκριµένα κύτταρα και (β)
συσσωρεύονται στην κυτταροπλασµατική µεµβράνη των κυττάρων, όπως προβλέπεται για
υποδοχείς της κατηγορίας των GPCRs στους οποίους οι οσφρητικοί υποδοχείς ανήκουν.
Πειράµατα ανοσοϊστοχηµείας µετά από συνέκφραση έδειξαν ότι ο υποδοχέας OR7
συνεντοπίζεται µε τους OR1 και OR2, ένδειξη για δηµιουργία ετεροδιµερών OR1/OR7 και
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OR2/OR7. Επιπλέον µελέτες που έγιναν σε συνεργασία µε το εργαστήριο Μοριακής
Φαρµακολογίας του ΙΒ (∆ρ. Ζ. Γεωργούση), έδειξαν ότι οι OR1 και OR2 ενεργοποιούνται
από τους ειδικούς προσδέτες τους, p- και o-cresol, αντίστοιχα, σε Bm5 κύτταρα, ότι η
σηµατοδοτική οδός που επάγεται χρησιµοποιεί ως τελεστή τη φωσφωλιπάση C και ότι η
συνέκφραση του OR7 µε τον OR1 ή τον OR2 προκαλεί οριακές αυξήσεις στην ενεργότητα
των δυο υποδοχέων. Επειδή η ενεργοποίηση της φωσφωλιπάσης C προκαλεί την
απελευθέρωση ασβεστίου από ενδοκυτταρικές θέσεις αποθήκευσης και µπορεί να ανιχνευτεί
γρήγορα µε κατάλληλους φθορίζοντες δείκτες, το συγκεκριµένο σύστηµα αξιολόγησης της
ενεργότητας των OR1 και OR2 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ταχεία ανίχνευση νέων
αγωνιστών και ανταγωνιστών προσδετών για τους συγκεκριµένους υποδοχείς.
Μοριακή βιολογία και γενετική τροποποίηση πυρηνικών πολυεδρικών ιών εντόµων
Ολοκληρώθηκε η δηµιουργία και βιοχηµικός χαρακτηρισµός δυο ανασυνδυασµένων
εντοµοϊών, παραγώγων του µπακουλοϊού BmNPV του µεταξοσκώληκα, που χρησιµεύουν ως
φορείς µεταφοράς των γονιδίων για δυο υποψήφιες θεραπευτικές πρωτεΐνες, L1 and F3, σε
ανθρώπινα κύτταρα (πρωτογενείς καλλιέργειες κυττάρων Schwann, τα οποία υποβοηθούν
την ανάπτυξη των νευρώνων στο περιφερικό νευρικό σύστηµα). Σε συνεργασία µε την οµάδα
της ∆ρος Ρ. Μάτσα (Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ), κύτταρα Schwann επιµολύνθηκαν µε
ανασυνδυασµένο ιό που εκφράζει την πρωτεΐνη L1 και χρησιµοποιήθηκαν σε µια πρώτη
φάση in vitro βιοδοκιµών προσοµοίωσης τραυµάτων του νευρικού συστήµατος (scratch
assays). Τα πειράµατα έδειξαν ότι τα επιµολυσµένα κύτταρα Schwann που εκφράζουν την L1
πρωτεΐνη παρουσιάζουν µια αυξηµένη κινητικότητα προς την περιοχή του τραύµατος σε
σχέση µε µη επιµολυσµένα κύτταρα. Κύτταρα Schwann επιµολυσµένα µε ανασυνδυασµένο
ιό που εκφράζει την πρωτεΐνη F3 δεν παρουσίασαν ανάλογη συµπεριφορά.
Λειτουργική γονιδιωµατική
Οι µελέτες µας επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη συστηµάτων για την ταχεία ανίχνευση της
ενεργοποίησης (ή αναστολής της ενεργοποίησης) οσφρητικών υποδοχέων ανεξάρτητα µε τις
ενδοκυτταρικές σηµατοδοτικές οδούς που αυτοί χρησιµοποιούν. Για το σκοπό αυτό,
δηµιουργήσαµε γενετικά µετασχηµατισµένες κυτταροσειρές Bm5 που υπερ-εκφράζουν την
πρωτεΐνη Gαq του µεταξοσκώληκα ή ανθρώπινη Gα16 ή Gαs πρωτεΐνη. Επιπλέον,
δηµιουργήσαµε τριπλά µετασχηµατισµένες κυτταροσειρές που εκφράζουν τις πρωτεΐνες
Gα16/OR1/OR7, Gα16/OR2/OR7, Gαq/OR1/OR7, και Gαq/OR2/OR7. Οι συγκεκριµένες
κυτταροκαλλιέργειες θα αποτελέσουν τις λειτουργικές πλατφόρµες για µελλοντικές
αναλύσεις συλλογών φυσικών προϊόντων ή συνθετικών ουσιών που θα στοχεύουν στην
ταχεία ανίχνευση της παρουσίας νέων προσδετών (ενεργοποιητών ή αναστολέων) των OR1
και OR2 και πιθανώς και άλλων κλωνοποιηµένων οσφρητικών υποδοχέων του ανωφελούς.
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Faculty of Sciences, Department of Zoology, Catholic University of Leuven, Leuven,
Belgium. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή του Tom Van Loy: “Study of candidate ligands for two
leucine-rich repeats containing G protein-coupled receptors in the fruit fly, Drosophila
melanogaster” (L.Swevers)
∆ιοργανωτής, 7th International Workshop on the Molecular Biology and Genetics of
Lepidoptera, Kolymbari, Crete, Greece (Αύγουστος 2006). (K.Iατρού)
Μέλος, Scientific Organizing Committee, 7th International Workshop on the Molecular
Biology and Genetics of Lepidoptera, Kolymbari, Crete, Greece (Αύγουστος 2006).
(L.Swevers)
Μέλος, Scientific Organizing Committee, XVI International Ecdysone Workshop, Ghent,
Belgium (Ιούλιος 2006). (K.Iατρού και L.Swevers)
Επιστηµονικές ∆ιακρίσεις
Ερευνητική υποτροφία Ιδρύµατος Fulbright (για τρίµηνη επίσκεψη σε ερευνητικά ιδρύµατα
και πανεπιστήµια των ΗΠΑ). (K.Iατρού)
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
Ωριαία διάλεξη µε τίτλο «Από τη βασική έρευνα στα έντοµα στην προστασία της υγείας και
του περιβάλλοντος» στο Θερινό Σχολείο του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» (K.Iατρού)
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Ωριαία διάλεξη µε τίτλο «Το Αναπτυσσόµενο Ωοθηκάριο του Μεταξοσκώληκα Bombyx mori
ως Μοντέλο για τη Μελέτη Προγραµµάτων Μακροπρόθεσµης Κυτταρικής ∆ιαφοροποίησης»
στο Θερινό Σχολείο του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» (L.Swevers)
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
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)
Μέλος επιτροπής επιλογής για την παραγγελία µεγάλων οργάνων του ΙΒ: µονάδα
επεικονιστικής βιολογίας, µετρητής χηµειοφωταύγειας (Κ.Ιατρού)
Μέλος επιτροπής εξετάσεων (µέρος «Αγγλικά») για την πρόσληψη νέων µεταπτυχιακών
φοιτητών του ΙΒ. (L.Swevers)
Αναπληρωµατικό µέλος επιτροπής εξετάσεων στο µάθηµα της Βιολογίας για την πρόσληψη
νέων µεταπτυχιακών φοιτητών του ΙΒ. (Β. Λαµπροπούλου)
Μέλος των εσωτερικών επιτροπών των ακόλουθων µεταπτυχιακών φοιτητών : Ζωή
Ερπαπάζογλου, Θόδωρος Γεωργοµανώλης, Λεωνίδας Λεοντιάδης, Σοφία Αλιµπέρτη.
(L.Swevers)
Μέλος των εσωτερικών επιτροπών των ακόλουθων µεταπτυχιακών φοιτητών: Σοφία
Αλιµπέρτη και Αβραάµ Ελ Χαµιτιέ (Β. Λαµπροπούλου)
Υπεύθυνος λειτουργίας των ακόλουθων οργάνων : αναλυτής φθορισµού Fluostar Microplate
Fluorometer, σύστηµα χρωµατογραφίας HPLC Hewlett Packard. (L.Swevers)
Μέλος επιτροπής επιλογής για την παραγγελία µεγάλων οργάνων του ΙΒ : real-time PCR
µηχανή, λουµινόµετρο. (L.Swevers)
Παράγοντες απήχησης (για 4 δηµοσιεύσεις): 14,876
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2006 (χωρίς αυτοαναφορές):: 106
Ιατρού Κ (συµπεριλαµβάνονται και δηµοσιεύσεις µε Swevers L.): 35
Swevers L: 3
Λαµπροπούλου Β.: 31
Ιγνατιάδου Λ.: 37
Σύνολο Βιβλιογραφικών Αναφορών 2004- 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 361
Ιατρού Κ. (συµπεριλαµβάνονται και δηµοσιεύσεις µε Swevers L.): 124
Swevers L.: 8
Λαµπροπούλου Β.: 99
Ιγνατιάδου Λ.: 130
h-factor:
21 (Κ. Ιατρού)
9 (L. Swevers)
5 (Β. Λαµπροπούλου)
14 (Λ. Ιγνατιάδου)
Τρέχουσα Εξωτερική Χρηµατοδότηση
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Πρόγραµµα ΕΠΑΝ µε τίτλο Τεχνητά Χρωµοσώµατα Εντοµοϊών και Τεχνολογίες για
Γονιδιακή Θεραπεία και Συνεχή Υψηλού Επιπέδου Έκφραση Θεραπευτικών Πρωτεϊνών σε
Εντοµικά Συστήµατα Παραγωγής, χρηµατοδοτούµενο από ΓΓΕΤ και Επιστηµονικό Υπεύθυνο
τον ∆ρ. Κ. Ιατρού.
∆ιάρκεια:1/2004-1/2008
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 170.934 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 0 €.
∆ιακρατική Συνεργασία µεταξύ Ελλάδας–ΗΠΑ µε τίτλο The Olfactory Odorant Binding
Proteins of the Malaria Mosquito Anopheles gambiae as Targets for Vector Control, η οποία
χρηµατοδοτείται από ΓΓΕΤ µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Κ. Ιατρού
∆ιάρκεια:1/2004-1/2008
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 162.000 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 17.977 €.
Πρόγραµµα ΠΕΝΕ∆ 2005 (ΓΓΕΤ) µε τίτλο 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 και Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Κ. Ιατρού.
∆ιάρκεια:2006-2009
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 115.000 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 31.640 €.
Πρόγραµµα ΠΕΝΕ∆ 2005 (ΓΓΕΤ) µε τίλτο 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 και Επιστηµονικό
Υπέθυνο τον ∆ρα L. Swevers.
∆ιάρκεια:2006-2009
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 10.924€
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 7.462 €.
∆ιακρατική Συνεργασία µεταξύ Ελλάδας–Ιαπωνίας µε τίτλο Γενετικά τροποποιηµένες
κυτταροσειρές εντόµων για ταχεία ανίχνευση µιµητικών εκδυστεροειδών ορµονών µε
εξειδικευµένη εντοµοκτόνο δράση σε συλλογές συνθετικών ουσιών, η οποία χρηµατοδοτείται
από ΓΓΕΤ µε Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον ∆ρα L. Swevers
∆ιάρκεια:2006-2008
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 60.000 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 29.965 €.
∆ιακρατική Συνεργασία µεταξύ Ελλάδας–Ισπανίας µε τίτλο Περιβαλλοντικά φιλικός έλεγχος
της αναρριχώµενης φυτοφάγου κάµπιας της Μεσογείου Spodoptera littoralis µε
εξειδικευµένους ορµονικούς καταστολείς, η οποία χρηµατοδοτείται από ΓΓΕΤ µε
Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον ∆ρα L. Swevers
∆ιάρκεια:2006-2008
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 11.740 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 0 €.
Πρόγραµµα ΠΡΑΞΕ – Φάση Α΄ (ΓΓΕΤ) µε τίτλο Τεχνολογίες Υπερέκφρασης και Παραγωγής
Ανασυνδυασµένων Πρωτεϊνών από Κλωνοποιηµένα Γονίδια και Ανάπτυξη Τεχνολογιών και
Εφαρµογών για Ταχεία Ανίχνευση Νέων Φαρµακολογικών Παραγόντων σε Φυσικά Προϊόντα
και Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Καθ. Κ. Ιατρού.
∆ιάρκεια:2003-2005
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 44.000 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 3.979 €.
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Ερευνητικό Έργο:

Χρονοβιολογία

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

∆ιερεύνηση της λειτουργίας του βιολογικού ρολογιού στα φυτά.

Ρύθµιση και ρόλος των PvLHY και PvTOC1, υποψηφίων στοιχείων του κεντρικού
ταλαντωτή στο φασόλι. Μελέτη των ρυθµιστικών στοιχείων του PvLHY γονιδίου και της
λειτουργίας της PvLHY πρωτεΐνης για την κατανόηση του ρόλου του υποψήφιου
µεταγραφικού παράγοντα στη ρυθµική µεταγραφή. Μελέτη της ρύθµισης της έκφρασης του
PvTOC1 από τις εναλλασσόµενες συνθήκες φωτισµού του περιβάλλοντος και το βιολογικό
ρολόι. ∆ιερεύνηση της πιθανής αλληλεπίδρασης των δύο στοιχείων. Μελέτη των γονιδίων
που συµµετέχουν στο µηχανισµό επανασυγχρονισµού του ρολογιού από το φως και την
εναλλαγή µέρας/νύχτας.
•

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

Ρύθµιση του κυτταρικού κύκλου και του κυτταρικού πολλαπλασιασµού από γονίδια του
βιολογικού ρολογιού σε ινοβλάστες και καρκινικές κυτταρικές σειρές ποντικού. Μελέτη της
επίδρασης των επιπέδων ακετυλίωσης των ιστονών στη λειτουργία του βιολογικού ρολογιού
και του κυτταρικού κύκλου. Στόχος µας είναι, εισάγοντας τον παράγοντα κιρκαδικό χρόνο,
να ελέγξουµε την πορεία του κυτταρικού κύκλου καρκινικών κυττάρων µε τη χρήση ουσιών,
οι οποίες τροποποιούν τη δοµή της χρωµατίνης.
Πρόοδος κατά το 2006
Ι.) Αναφορικά µε τη µελέτη της λειτουργίας του βιολογικού ρολογιού στο φασόλι,
προχωρήσαµε στην παρασκευή πολυκλωνικών αντισωµάτων έναντι του PvLHY παράγοντα
και είναι σε εξέλιξη η µελέτη της φυτικής πρωτεΐνης. Σχετικά µε τον µοριακό µηχανισµό
επανασυγχρονισµού του ρολογιού στο φασόλι, διαπιστώθηκε ότι το γονίδιο PvELF3 δεν
παρουσιάζει ρυθµικότητα σε φωτοπερίοδο, σε αντίθεση µε το φυτό Arabidopsis thaliana.
Έτσι, προχωρήσαµε στη µελέτη της ρυθµικότητας στην έκφραση ενός συγγενικού
παράγοντα, του PvELF4, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι εκφράζεται ρυθµικά στο φασόλι σε
µεγάλη νύχτα. Μελέτες για τον ρόλο των στοιχείων αυτών στον επανασυγχρονισµό του
ρολογιού είναι σε εξέλιξη.
ΙΙ.) Στα πλαίσια της διερεύνησης του ρόλου του βιολογικού ρολογιού στην πορεία του
κυτταρικού κύκλου και της καρκινογένεσης, µελέτες στην καρκινική κυτταρική σειρά
νευροβλαστώµατος ποντικού Ν2Α έδειξαν ότι το ανάλογο κορτικοστεροειδές δεξαµεθαζόνη
επάγει τη ρυθµική έκφραση των στοιχείων του κεντρικού ταλαντωτή µε την αναµενόµενη
διαφορά φάσης. Εποµένως, τα καρκινικά κύτταρα Ν2Α έχουν λειτουργικό βιολογικό ρολόι.
Σε πειράµατα τροποποίησης των επιπέδων ακετυλίωσης µε την επίδραση της τριχοστατίνης Α
(αναστολέας των αποακετυλασών των ιστονών) διαπιστώθηκε διαφοροποιηµένη δράση της
επί της φάσης του στοιχείων του κεντρικού ταλαντωτή per1 και per2, αναλόγως του
κιρκαδικού χρόνου εφαρµογής. Επίδραση µε κουρκουµίνη (αναστολέας της
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2006

-59-

ακετυλοµεταφοράσης p300) έδειξε την ίδια επίδραση επί της φάσης των per1 και per2
ασχέτως του κιρκαδικού χρόνου εφαρµογής. Σε εξέλιξη είναι η µελέτη των ρυθµικά
εκφραζόµενων γονιδίων του κυτταρικού κύκλου. Το πρόγραµµα αυτό εκτελείται σε
συνεργασία µε την οµάδα Βιοχηµείας Ιστονών (∆ρ. Θ. Σουρλίγκα).
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
Kaldis A.-D. and Prombona A. (2006) Synergy between the light-induced acute response and
the circadian cycle: a new mechanism for the synchronization of the Phaseolus vulgaris clock
to light. Plant Mol. Biol. 61, 883-895.
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Μέλος της Εσωτερικής Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής των Υποτρόφων ∆.
Μπουζαρέλου και Μ. Ξυδούς.
Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και αναπληρώτρια Υπεύθυνη Εκπαίδευσης
Παράγοντες απήχησης (για 1 δηµοσίευση): 3,328
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 8
Βιβλιογραφικές Αναφορές 2003- 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 32
h-factor: 5
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Ερευνητικό Έργο:

Mοριακή
Γενετική
Ακτινογενετική

Μικροοργανισµών

και

Προσωπικό
Βασιλική Σοφιανοπούλου, Ερευνήτρια A΄
Ελευθέριος Σιδέρης, Οµότιµος Ερευνητής
∆ηµοσθένης Κίζης, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης
Ζωή Ερπαπάζογλου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
∆ήµητρα Μπουζαρέλου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Κατερίνα Ρουµελιώτη, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
Άννα Μπόµπορη, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια (MSc)
Μαρίνα Πανταζοπούλου, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Αλέξανδρος Πίττης, ∆ιπλωµατικός Φοιτητής
Μαρίνα Λασπά, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Σοφία Βερούτη, Εκπαιδευόµενη Φοιτήτρια
Ντικράν Τσιτσεκιάν, Εκπαιδευόµενος 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 δοµήςλειτουργίας 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 2006
•

Στα πλαίσια του προγράµµατος διερεύνησης των µοριακών µηχανισµών
σύνθεσης/έκφρασης και λειτουργίας/τοπογένεσης διαµεµβρανικών µεταφορέων
βρέθηκε ότι ι) η πρωτεΐνη ShrA του Aspergillus nidulans εµπλέκεται στη
µεταµεταγραφική πορεία µεταφορέων αµινοξέων εµποδίζοντας τη συσσωµάτωση τους
στη µεµβράνη του ενδοπλασµατικού δικτύου και στρατολογώντας διαλυτά συστατικά
των κυστιδίων COPII από το κυτταρόπλασµα ιι) αποµονώθηκαν εξωγονιδιακές
κατασταλτικές µεταλλαγές στο γενετικό τόπο shrA και έγινε γενετική συµπλήρωση από
γονιδιωµατικές ή cDNA βιβλιοθήκες στελεχών του A. nidulans, µεταλλαγµένων ως προς
την ικανότητα πρόσληψης αµινοξέων, για την ταυτοποίηση νέων πρωτεϊνικών
παραγόντων που εµπλέκονται στη έκφραση ή και τη λειτουργία µεταφορέων αµινοξέων.

•

Στα πλαίσια του προγράµµατος διερεύνησης των µοριακών µηχανισµών επέκτασης
του κυτταρικού τοιχώµατος και της φυτοπαθογένειας µυκήτων βρέθηκε ότι ι) η
πρωτεΐνη EglD (expansin-like) του A. nidulans εµπλέκεται στη διαµόρφωση του
κυτταρικού τοιχώµατος του µύκητα κατά τη σποριογένεση δρώντας πιθανά ως
ενδογλουκανάση και ιι) η µεταγραφή του γονιδίου eglD είναι στατική ενώ η πρωτεΐνη
EglD είναι παρούσα σε συγκεκριµένα αναπτυξιακά στάδια του µύκητα.

•

Στα πλαίσια του προγράµµατος Λειτουργική Γονιδιωµατική οι δύο ανθρώπινοι
µεταφορείς ασκορβικού οξέος SVCT2 και SVCT3, µέλη της οικογένειας ΝΑΤ
(ΝucleobaseAscorbateTransporters), εκφράστηκαν σε στέλεχος του µύκητα που φέρει
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ελλείψεις στα γονίδια των ενδογενών µεταφορέων ΝΑΤ και δείχθηκε ότι οι µεταφορείς
αυτοί δεν στοχεύονται στη µεµβράνη του µύκητα αλλά συσσωρεύονται στο
ενδοπλασµατικό δίκτυο.
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
Z. Erpapazoglou, P. Kafasla and V. Sophianopoulou, 2006. The product of the SHR3
orthologue of Aspergillus nidulans has restricted range of amino acid transporter targets.
Fungal Genetics and Biology 43: 222-233
A. Kanapitsas, P. Vartzeli-Nikaki, A.A. Konsta, E.-E. Visvardis and E.G. Sideris, 2006.
Dielectric Study of the Programmed Cell Death-Apoptosis, in Human Leukemia IEEE
Transactions on Dielectr. and Electr. Insul. 13:1057-1062
A. Salem, V. Lumbreras, C. Lopez, D. Kizis and M. Pages, 2006. Maize DBF1-interactor
protein 1 containing an R3H domain is a potential regulator of DBF1 activity in stress
responses. Plant J. 46(5): 747-757
Πρωτότυπα άρθρα που έχουν γίνει δεκτά για δηµοσίευση το 2007
P. Kafasla, D. Bouzarelou, S. Frillingos and V. Sophianopoulou, 2007. The proline permease
of Aspergillus nidulans: functional replacement of the native cysteine residues and properties
of a Cysteine-less-transporter. Fungal Genetics and Biology (accepted for publication,
January 2007) (IF 3.5)
N. Mourtzis, K. Eliadou, C. Aggelidou, V. Sophianopoulou, I. M. Mavridis and K.
Yannakopoulou, 2007. Per (6-guanidino-6-deoxy) cyclodextrins: Synthesis, characterisation
and binding behaviour toward selected small molecules and DNA. Organic and Biomolecular
Chemistry (accepted for publication, October 2006) (IF 2.5)
Άρθρα σε Βιβλία και Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων
Apostolaki, Z. Erpapazoglou, C. Scazzocchio and V. Sophianopoulou, 2006. The Aspergillus
nidulans apartate/glutamate transporter reveals new mechanisms of amino acid uptake
regulation. Febs J. 273: page 329, Suppl. 1 June 2006
D. Bouzarelou, P. Kafasla, St. Frillingos, and V. Sophianopoulou 2006. The proline permease
of Aspergillus nidulans: functional significance of the native cysteine residues and properties
of a cysteine-less transporter. Proceedings of the 26th International Meeting on Yeast
Transport and Energetics (SMYTE), page 42.
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
A. Apostolaki, Z. Erpapazoglou, C. Scazzocchio and V. Sophianopoulou 2006. The
Aspergillus nidulans apartate/glutamate transporter reveals new mechanisms of amino acid
uptake regulation. 31th FEBS Congress (PP-942), Istanbul, Turkey, June 24-29.
D. Bouzarelou, P. Kafasla, St. Frillingos, and V. Sophianopoulou 2006. The proline permease
of Aspergillus nidulans: functional significance of the native cysteine residues and properties
of a cysteine-less transporter. International Meeting on Yeast Transport and Energetics
(SMYTE), Prague, Czech Republic, August 31 – September 3
C. Aggelidou, N. Mourtzis, K. Eliadou, V. Sophianopoulou, I.M. Mavridis, K.
Yannakopoulou, 2006. Synthesis and characterization of per (6-guanidino-6-deoxy)
cyclodextrins and studies of their effect on DNA “13th International Cyclodextrin Symposium
CD, Torino, Italy, May 14 -17.
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D. Bouzarelou, G. Diallinas and V. Sophianopoulou, 2006. Cloning and molecular
characterization of an expansin-like protein in Aspergillus nidulans. Proceedings of the 58th
Meeting of the Hellenic Society of Biochemistry and Molecular Biology, Patras, Greece,
November 9-11.
Αλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Μέλος του Συντονιστικού 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)
Προσκεκληµένη οµιλήτρια, ωριαία διάλεξη µε τίτλο «Amino acid transporters in Aspergillus
nidulans: regulation, functional analysis and expression» στο 3rd International Symposium on
Nitrogen metabolism in Ascomyces, November 5 -9, San Jost Vistahermosa, Molero, Mexico.
Θερινό Σχολείο ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» Ιούλιος 2006. Ενότητα Επιστήµες ΖωήςΒιοτεχνολογία. ∆ιάλεξη µε θέµα: «Οι µεταφορείς αµινοξέων ευκαρυωτικών
µικροοργανισµών ως µοντέλα µελέτης της ρύθµισης της γονιδιακής έκφρασης» 28 Ιουλίου
(Β. Σοφιανοπούλου-Ζ. Ερπαπάζογλου)
Εσωτερικά σεµινάρια ΙΒ:
"Αποµόνωση και χαρακτηρισµός γονιδίων, από παθογόνους µύκητες, που κωδικοποιούν
µεταφορείς αµµωνίου και ο ρόλος τους στον διµορφισµό" (Αικ. Ρουµελιώτη)
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»
(3 ώρες, 6 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, Z. Ερπαπάζογλου, ∆. Μπουζαρέλου, Μ. Μπιλλίνη (Β. Σοφιανοπούλου)
Υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης του ΙΒ (Β. Σοφιανοπούλου)
Αναπληρωµατικός υπεύθυνος για τη τήρηση του «Κανονισµού Ασφαλείας Βιολογικών
Εργαστηρίων» του ΙΒ (Β. Σοφιανοπούλου)
Αναπληρωµατικό µέλος επιτροπών για την παραλαβή υλικών του ΙΒ (Β. Σοφιανοπούλου)
Συντονίστρια του Μεταπτυχιακού µαθήµατος του ΙΒ «∆οµή της Χρωµατίνης και Ρύθµιση
της Γονιδιακής Έκφρασης» (Β. Σοφιανοπούλου)
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Μέλος της επιτροπής εξετάσεων πρόσληψης Υποτρόφων Μεταπτυχιακών Υποψηφίων
∆ιδακτόρων (ΥΜΥ∆) του ΙΒ (Β. Σοφιανοπούλου)
Πρόεδρος επιτροπής προσλήψεων Συνεργαζόµενων Ερευνητών µε προσόντα Ερευνητών ∆
βαθµίδας για το ΙΒ (Β. Σοφιανοπούλου)
Μέλος επιτροπής κρίσεων-προσλήψεων ερευνητών και ΕΛΕ για το ΙΒ (Β. Σοφιανοπούλου)
Παράγοντες απήχησης (για 3 δηµοσιεύσεις): 10,732
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 37
Β. Σοφιανοπούλου : 30
Ε. Σιδέρης : 7
Σύνολο Βιβλιογραφικών Αναφορών 2004- 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 111
Β. Σοφιανοπούλου: 83
Ε. Σιδέρης: 28
h-factor: 9 (Β. Σοφιανοπούλου)
Τρέχουσα Εξωτερική Χρηµατοδότηση
Πρόγραµµα ΠΕΝΕ∆ 2003 (ΓΓΕΤ) µε τίλτο Μελέτη µεταφορέων νευροδιαβιβαστών του
κεντρικού νευρικού συστήµατος: µεταφορείς γλουταµικού και Επιστηµονική Υπεύθυνη την
∆ρα Β. Σοφιανοπούλου.
∆ιάρκεια:2005-2008
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 57.602 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 21.532 €
Πρόγραµµα ΠΕΝΕ∆ 2003 (ΓΓΕΤ) µε τίλτο Μελέτη των σχέσεων δοµής-λειτουργίας στους
µεταφορείς πουρινών για τη συστηµατική και στοχευόµενη φαρµακολογική αντιµετώπιση
παθογόνων µυκήτων και Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Επ. Καθηγητή Γ. ∆ιαλλινά (Παν.
Αθηνών).
∆ιάρκεια:2005-2008
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 15.000 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 7.733 €.
∆ιακρατικό Πρόγραµµα µεταξύ Ελλάδας – Αµερικής (ΓΓΕΤ) µε τίλτο Structure-function
relationships and physiology of the nucleobase-ascorbate transporter (NAT) family και
Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον Επ. Καθηγητή Στ. Φριλίγγο (Ιατρική Σχολή, Παν/µιο
Ιωαννίνων).
∆ιάρκεια:2005-2008
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 1.000 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006:0 €.
Σηµείωση: Επίσης εγκρίθηκε από το ΙΒ προς χρηµατοδότηση µία εσωτερική τετραµερής
συνεργασία µε Επιστηµονική Υπεύθυνη την ∆ρα Β. Σοφιανοπούλου και Συνεργαζόµενες
Ερευνήτριες τις ∆ρες Α. Τζίνια, Α. Χρόνη, Μ. Βλάση ύψους 16.000 (4.000 € έκαστη).
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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 της επαγωγής του φθορισµού της χλωροφύλλης σε ανώτερα φυτά
και κυανοβακτήρια. Μελέτη αντιµαταφορέων Να+/Η+. Μελέτη
του µηχανισµού
φωτοσυνθετικής παραγωγής Υδρογόνου (Η2)
Πρόοδος κατά το 2006
Α. Μελέτη αντιµεταφορέων Na+/H+ στο κυανοβακτήριο Synechococcus sp PCC 7942
Για τη διερεύνηση αντιµεταφορέων Na+/H+ στο κυανοβακτήριο Synechococcus sp PCC 7942
1. κλωνοποιήθηκαν και χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά επτά γονίδια (sycnha1-7)
2. µελετήθηκε η ρύθµιση της έκφρασης τους σε διαφορετικές συνθήκες αλατότητας και pH.,
και
3. η ανενεργοποίηση του sycnha6 γονιδίου στο ίδιο το κυανοβακτήριο έδειξε ότι
κωδικοποιεί πιθανά για τον κύριο αντιµεταφορέα του κυανοβακτηρίου σε στρες
αλατότητας.
Β. Μελέτη της επαγωγής του φθορισµού της χλωροφύλλης σε ανώτερα φυτά και
κυανοβακτήρια.
1. Η µελέτη της κινητικής του φθορισµού σε συνθήκες χαµηλής και υψηλής έντασης φωτός,
καθώς και οι αλλαγές της απορρόφησης στα 820nm, χρησιµοποιούνται για τον
χαρακτηρισµό και την φωτοσυνθετική ικανότητα των φωτοσυστηµάτων (ΦΣ) Ι και ΙΙ σε
χλωροφυλλούχους φλοιούς βλαστών.
Οι χλωροφυλλούχοι φλοιοί των βλαστών
υποκαθιστούν την αδρανοποιηµένη γραµµική ροή ηλεκτρονίων µε την αυξηµένη κυκλική
ροή µέσω του ΦΣ Ι, στο ιδιαίτερο µικροπεριβάλλον των φλοιών των βλαστών.
2. Μελετήθηκε η αργή φάση της κινητικής του φθορισµού της χλωροφύλλης στα
κυανοβακτήρια. Σε θερµοκρασία δωµατίου η αργή φάση της κινητική αποτελείται από το
στάδιο αύξησης της (S → M) καθώς και την ακολουθούµενη πτώση (M → T). Στα
κυανοβακτήρια η αντένα συλλογής φωτός (φυκοβιλισώµατα) ρυθµίζει την µεταφορά
ενέργειας στα φωτοσυστήµατα. Μελετήθηκε η αργή φάση της κινητικής του φθορισµού
σε συνθήκες ρύθµισης της µεταφοράς ενέργειας από τα φυκοβιλισώµατα στο ΦΣ Ι.
∆είχθηκε ότι, όταν η µεταφορά ενέργειας από τα φυκοβιλισώµατα στο ΦΣ Ι δεν
ρυθµίζεται, τότε η κινητική του φθορισµού των κυανοβακτηρίων προσοµοιάζει αυτή των
ανωτέρων φυτών.
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
Kotakis, Ch.,· Petropoulou, Y.,· Stamatakis, K.,· Yiotis, Ch.,· Manetas, Y. (2006). Evidence
for active cyclic electron flow in twig chlorenchyma in the presence of an extremely deficient
linear electron transport activity. Planta 225, 245-253.
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Πρωτοτυπα άρθρα που έχουν γίνει δεκτά για δηµοσίευση το 2007
Stamatakis, K., Tsimilli-Michael, M., Papageorgiou, G. C. (2007). Fluorescence induction in
the phycobilisome-containing cyanobacterium Synechococcus sp PCC 7942: II.-Analysis of
the slow fluorescence transient. Biochim. Biophys. Acta (Bioenergetics) (I. F. 4.302)
Άρθρα σε Βιβλία και Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων
Papageorgiou, G. C. (2006) 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) Chlorophylls. In McGraw-Hill
Encyclopedia of Science and Technology, McGraw-Hill, Inc, New York (by invitation)
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
Stamatakis K, Papageorgiou GC and Tsimilli-Michael M (2006) Phycobilisome-to-Photosystem I energy transfer is essential for the slow chlorophyll a fluorescence induction in the
freshwater cyanobacterium Synechococcus sp PCC 7942. Photosynthesis in the Post-Genomic
Era: Structure and Function of Photosystems, 20-26 August 2006, Pushchino, Russia.
Tsimilli-Michael M, Stamatakis K and Papageorgiou GC (2006) Investigation of the full
Kautsky transient in Synechococcus sp pcc 7942 over the 10-5 - 103 s time range: effects
of DCMU, CCCP and hyperosmosis. Photosynthesis in the Post-Genomic Era: Structure and
Function of Photosystems, 20-26 August 2006, Pushchino, Russia.
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Συµµετοχή σε σώµατα εκδοτικών συµβουλίων επιστηµονικών περιοδικών:
George C. Papageorgiou (member of the editorial board of the journal Photosynthetica. It is
the oldest international journal that publishes original research and reviews on biochemical,
biophysical and physiological aspects of photosynthesis. It is published by Springer,
Germany).
Κρίσεις επιστηµονικών δηµοσιεύσεων:
George C. Papageorgiou, τακτικός κριτής δηµοσιεύσεων που υποβάλλονται στο
Photosynthetica. Περιστασιακές κρίσεις δηµοσιευµάτων ζητήθηκαν και από τα περιοδικά:
Journal of Fluorescence, J of Microscopy, Photosynthesis Research. Επίσης και από editors
βιβλίων.
Επιστηµονικές διακρίσεις και βραβεία:
George C. Papageorgiou, honorary member of the Oxygen Club of California.
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»
Συµµετοχή στην εσωτερική (I. B.) τριµελή επιτροπή της µεταπτυχιακής φοιτήτριας Τίνας
Τζανοπούλου.
Παράγοντες απήχησης (για 1 δηµοσίευση): 3,053
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 1
Σύνολο βιβλιογραφικών αναφορών 2004-2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 11
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2006

-66-

h-factor: 6
Τρέχουσα Εξωτερική Χρηµατοδότηση
ΠΕΝΕ∆ 2001 µε τίτλο 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): 45.000 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 15.000 €.
∆ιακρατική Συνεργασία µεταξύ Ελλάδας – Αµερικής (ΓΓΕΤ) µε τίτλο Φωτοσυνθετική
Παραγωγή Υδρογόνου και Επιστηµονικό Υπεύθυνο τον ∆ρ. Β. Πετρουλέας, ΙΕΥ/ΕΚΕΦΕ
«∆ηµόκριτος».
∆ιάρκεια:2006-2008
Συνολική χρηµατοδότηση (εργαστηρίου): 20.000€
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 7.000 €.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ :

«∆ΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ»

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2006

-68-

Ερευνητικό Έργο:

Θεωρητική Βιολογία και Υπολογιστική Γονιδιωµατική

Προσωπικό
Γιάννης Αλµυράντης, Ερευνητής Α΄
Σπύρος Παπαγεωργίου, Οµότιµος Ερευνητής Α΄
∆ιαµαντής Σελλής, Μεταπτυχιακός Συνεργάτης
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 µη- περιοχών.
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 νόµου του
Chargaff. Οι αποκλείσεις από το νόµο 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 2006
Ο δεύτερος νόµος του Chargaff (PR2) λέει ότι συµπληρωµατικά νουκλεοτίδια απαντούν µε
περίπου ίδια συχνότητα σε µονόκλονο DNA. Τούτο πράγµατι ισχύει σε όλα τα βακτηριακά
και ευκαρυωτικά γονιδιώµατα αν και τα γονιδιωµατικά µορφώµατα µπορεί να διαφέρουν σε
διαφορετικούς οργανισµούς όσον αφορά τοπικές αποκλίσεις από τον PR2. Η συµπεριφορά
οργανιδιακών γονιδιωµάτων ως προς την ισχύ του PR2 δεν είχε µελετηθεί συστηµατικά ως
τώρα. Ελέγξαµε όλα τα διαθέσιµα οργανιδιακά γονιδιώµατα και βρήκαµε ότι σηµαντικός
αριθµός µιτοχονδριακών γονιδιωµάτων αποκλίνουν σηµαντικά από τον PR2. Επιπλέον
διαπιστώσαµε ότι τα µιτοχόνδρια µε βάση αυτό το κριτήριο µπορεί να διαιρεθούν σε τρεις
διακριτές υποοµάδες. Οι χλωροπλάστες αντίθετα µοιράζονται το ίδιο πρότυπο υπαγωγής στον
PR2 µε τα ευβακτηριακά γονιδιώµατα και το ίδιο συµβαίνει µε την υποοµάδα µιτοχονδρίων
φυτών και ορισµένων µυκήτων. Η απόκλιση από το πρότυπο του PR2 της πλειοψηφίας των
µιτοχονδριακών γονιδιωµάτων µπορεί να αποδοθεί στον τρόπο αναδιπλασιασµού του DNA
τους, που είναι ριζικά διαφορετικός από αυτόν των ευβακτηρίων. Οι διαφορές που
εντοπίστηκαν µεταξύ αφ’ ενός χλωροπλαστών και φυτικών µιτοχονδρίων και αφ’ ετέρου
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λοιπών µιτοχονδρίων, όσον αφορά την υπαγωγή τους στον PR2, φαίνεται ότι µπορούν να
ερµηνευθούν στη βάση διαφορών αναδιπλασιασµού DNA και συνδέονται µε διαφορετικά
γονιδιωµατικά µήκη και πυκνότητα κωδικοποιουσών περιοχών.
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις 2006
P.Katsaloulis, T.Theoharis, W.M.Ζheng, B.L.Hao, A.Bountis, Y.Almirantis, A.Provata.
(2006). Long-range coorelations of RNA polymerase II promoter sequence across organisms.
Physica A 366, 308-322.
C.Nikolaou & Y.Almirantis. (2006). Deviations from Chargaff's second parity rule in
organellar DNA - Insights into the evolution of organellar genomes. Gene 381, 34-41.
S. Papageorgiou. (2006). Pulling forces acting on Hox gene clusters cause expression
collinearity. International Journal Of Developmental Biology. 50, 301-308.
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Κρίσεις επιστηµονικών δηµοσιεύσεων: Κριτής άρθρου του περιοδικού BMC Bioinformatics
(Ι.Αλµυράντης )
Άλλες διαλέξεις ή παρουσιάσεις επιστηµονικού περιεχοµένου (εκτός από οµιλίες σε
επιστηµονικά συνέδρια): Οµιλία (Ι.Α.) µε θέµα: «Η ανάδυση της ζωής» στην επιστηµονική
διηµερίδα µε τίτλο «Το φαινόµενο της ανθρωποποίησης» που διοργανώθηκε από την
«Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών» και το περιοδικό «Ουτοπία», ∆εκέµβριος 2006.
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
Εντός Ι.Β.: ∆ιδασκαλία (16 ωρών) του µαθήµατος «Εισαγωγή στην υπολογιστική
γονιδιωµατική» στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος του Ινστιτούτου Βιολογίας.
(Ι.Αλµυράντης )
Εκτός Ι.Β.:∆ιδασκαλία (15 ωρών) του µαθήµατος «Εισαγωγή στην υπολογιστική
γονιδιωµατική» στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος Βιοπληροφορικής του
Τµήµατος Βιολογίας, ΕΚΠΑ. (Ι.Αλµυράντης )
Ολοκληρώθηκε κατά το έτος 2006 και υποστηρίχθηκε τον Ιούλιο στο Βιολογικό Τµήµα του
ΕΚΠΑ η ∆ιπλωµατική Εργασία του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης
«Βιοπληροφορικής» του κου ∆ιαµαντή Σελλή µε τίτλο: «Μελέτη των στατιστικών ιδιοτήτων
της κατανοµής των επαναλαµβανόµενων αλληλουχιών τύπου LINE και SINE στο
ανθρώπινο γονιδίωµα. Σχέσεις µε την λειτουργικότητα και την εξέλιξη του γονιδιώµατος ».
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Αναπληρωτής ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου (Ι.Αλµυράντης )
Πρόεδρος του Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου (Ι.Αλµυράντης )
Παράγοντες απήχησης (για 3 δηµοσιεύσεις): 5,986
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 20
Βιβλιογραφικές Αναφορές 2004- 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 52
h-factor: 9
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Ερευνητικό Έργο:

∆οµή Πρωτεϊνών µε Κρυσταλλογραφία και Θεωρητική
Μοντελοποίηση

Προσωπικό
Μεταξία Βλάση, Ερευνήτρια Β΄
∆ηµήτρης Βλαχάκης, Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης
Γιώργος Βίλιας, Συνεργαζόµενος Μεταπτυχιακός Φοιτητής (MSc)
Σταµατία Βάτση, Συνεργαζόµενη Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια (MSc)
Χρήστος Λαµπράκης, ∆ιπλωµατικός Φοιτητής
Στέφανος Λεπτίδης, ∆ιπλωµατικός Φοιτητής
Κωνσταντίνα ∆ραγουµάνη, ∆ιπλωµατική Φοιτήτρια
Νίκος Σίµος, Εκαιδευόµενος Φοιτητής
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Εργαστηρίου
Τα τρέχοντα ερευνητικά µας ενδιαφέροντα εστιάζονται σε µελέτες δοµής 1) πρωτεϊνικών
αλληλεπιδράσεων µε έµφαση σε πρότυπα πρωτεϊνικής αλληλεπίδρασης που περιέχουν
αµινοξικές επαναλήψεις και 2) ενζύµων και πεπτιδίων ιατρικού ενδιαφέροντος µε σκοπό την
αποσαφήνιση των σχέσεων δοµής/σταθερότητας/λειτουργίας και απώτερο στόχο τον
βασισµένο-στη-δοµή σχεδιασµό φαρµάκων. Η προσέγγιση που ακολουθείται περιλαµβάνει
έναν συνδυασµό τεχνικών βιοπληροφορικής (µοριακή µοντελοποίηση in silico, docking,
προσοµοιώσεις µοριακής δυναµικής) µε βιοχηµικές και βιοφυσικές µεθόδους πειραµατικής
δοµικής ανάλυσης (φασµατοσκοπία κυκλικού διχρωισµού (CD), Kρυσταλλογραφία ακτίνωνΧ).
Πρόοδος κατά το 2006
 Μελετήθηκε - µέσω προσοµοίωσης µοριακής δυναµικής (M∆) in silico - η δοµική
σταθερότητα της περιοχής της πρωτεΐνης Ssn6 που εµπλέκεται στην αλληλεπίδραση της
µε την Τup1 στο πλαίσιο της διαλεύκανσης του µηχανισµού αλληλεπίδρασης
πρωτεΐνης-πρωτεΐνης µέσω TPR επαναλήψεων (βλ. και προηγούµενους ετήσιους
απολογισµούς). Ανάλυση της προσοµοίωσης M∆ έγινε µέσω ενός πακέτου
υπολογιστικών προγραµµάτων που αναπτύξαµε στο εργαστήριο.
 Εργασία που αφορά στην κρυσταλλική δοµή ενός µεταλλάγµατος της πρωτεΐνης ROP που
είχε σχεδιαστεί µε σκοπό να διασαφηνιστεί ο ρόλος της επαναληψιµότητας αµινοξέων
στο σχηµατισµό της υπερελικοειδούς δοµής 4-α-ελίκων (βλ. και προηγ. ετήσιους απολ.)
(συνεργασία µε την οµάδα του Μ. Κοκκινίδη (IMBB)) δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό
Biochemistry (βλ. ∆ηµοσίευση 1).
 Μέσω τεχνικών βιοϋπολογιστικής, εντοπίστηκαν αµινοξικές επαναλήψεις παρόµοιες
προτύπων πρωτεϊνικής αλληλεπίδρασης σε µια πρωτεΐνη πιθανό στόχο ορθολογικού
σχεδιασµού αντικαρκινικών φαρµάκων. Πειραµατική µελέτη της πρωτεΐνης είναι σε
εξέλιξη. Το έργο χρηµατοδοτείται από τη ΓΓΕΤ στα πλαίσια του προγράµµατος 05NonEU-356 (βλ. χρηµατοδοτήσεις).
 Μελέτες σχετικές µε τη διαλεύκανση της σχέσης δοµής/θερµοσταθερότητας/λειτουργίας
ενός θερµόφιλου ενζύµου (chi40) που ακολουθεί το δοµικό µοτίβο β-barrel (βλ. και
προηγ. ετήσιους απολ.) (συνεργασία µε την οµάδα Γ. Νούνεση (ΙΡΡΠ)) δηµοσιεύθηκαν
στο περιοδικό Proteins (βλ. ∆ηµοσίευση 2).
 Η θεωρητική πρόβλεψη της 3D-δοµής µιας τροποποιηµένης ουµανίνης - πεπτιδίου µε
νευροπροστατευτική δράση κατά της Alzheimer’s - (συνεργασία µε οµάδα Μ.
Πελεκάνου, ΙΒ) και η θεωρητική πρόβλεψη Τ-επιτόπων του αυτοαντιγόνου La/SSB
(συνεργασία µε οµάδα Σακαρέλλου, Παν. Ιωαννίνων) (βλ. και προηγ. ετήσιους απολ.)
δηµοσιεύθηκαν στα περιοδικά Biochem Biophys Res Commun και J. Comput Chem,
αντίστοιχα (∆ηµοσιεύσεις 3 και 4).
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2006

-71-

Πρωτότυπες δηµοσιεύσεις
Glykos NM*, Papanikolau Y*, Vlassi M*, Kotsifaki D, Cesareni G, Kokkinidis M. (2006)
Loopless Rop: structure and dynamics of an engineered homotetrameric variant of the
repressor of primer protein. Biochemistry. 45(36), 10905-19. Shared first authorship
Pyrpassopoulos S, Vlassi M, Tsortos A, Papanikolau Y, Petratos K, Vorgias CE, Nounesis G.
(2006) Equilibrium heat-induced denaturation of chitinase 40 from Streptomyces
thermoviolaceus. Proteins 64(2), 513-23.
Benaki D, Zikos C, Evangelou A, Livaniou E, Vlassi M, Mikros E, Pelecanou M. (2006)
Solution structure of Ser14Gly-humanin, a potent rescue factor against neuronal cell death in
Alzheimer's disease. Biochem Biophys Res Commun. 349(2), 634-42. Epub 2006 Aug 23.
Kosmopoulou A, Vlassi M, Stavrakoudis A, Sakarellos C, Sakarellos-Daitsiotis M. (2006) Tcell epitopes of the La/SSB autoantigen: prediction based on the homology modeling of
HLA-DQ2/DQ7
with
the
insulin-B
peptide/HLA-DQ8
complex.
J Comput Chem. 27(9), 1033-44.
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
D. Vlachakis, A. Tartas, M. Palaiomylitou, M. Vlassi (2006) Using molecular dynamics
simulations to investigate the structural stability of the Tup1 interaction domain of the
transcriptional regulator Ssn6. 3nd Conference of the Hellenic Crystallographic Association,
September 22-24, 2006, Patras (Προσκεκληµένη οµιλία)
K. Dragoumani, D. Vlachakis, M. Vlassi (2006) Structure-based design of potential inhibitors
of the non-phosphorylating glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase from streptococcus
pyogenes. 3nd Conference of the Hellenic Crystallographic Association, September 22-24,
2006, Patras
Tartas, D. Vlachakis, M. Palaiomylitou, M. Vlassi (2006) HelicosisMD: A Suite of computer
programs for monitoring conformational changes during Molecular Dynamics simulations.
58th National Conference of the Hellenic Society of Biochemistry & Molecular Biology
November 9-11, 2006, Patras
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.
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Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Μέλος της Επιτροπής Ερευνών ΕΚΕΦΕ «∆»
Μέλος του Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου Βιολογίας ΕΚΕΦΕ
«∆».
Πρόεδρος της επιτροπής για την Υπολογιστική & ∆ικτυακή Υποστήριξη του ΙΒ
Επίβλεψη εκπόνησης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής του Μεταπτυχιακού φοιτητή ΙΒ, Α. Τάρτα.
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
Πρόεδρος επιτροπής παραλαβής εξοπλισµού για το ΙΒ στα πλαίσια του προγράµµατος
ΕΠΑΝ.
Εκπρόσωπος του ΙΒ στην επιτροπή ΕΚΕΦΕ «∆» που είναι υπεύθυνη για τη συντονισµένη
δικτυακή διασύνδεση εντός ΕΚΕΦΕ «∆».
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 4 δηµοσιεύσεις ): 15,318
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 20
Σύνολο βιβλιογραφικών αναφορών 2004-2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 58
h-factor: 10
Τρέχουσα Εξωτερική Χρηµατοδότηση
Πρόγραµµα µε τίτλο Structural and functional characterization of deflated: a new target for
rational anti-cancer drug design, χρηµατοδοτούµενο από ΓΓΕΤ (05Non-EU-356) και
Επιστηµονική Υπέθυνη την ∆ρα Μ. Βλάση.
∆ιάρκεια:1/9/2006-28/2/2008
Συνολική χρηµατοδότηση(εργαστηρίου):70.000 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 10.000 €.
Σηµείωση:
Α. Το εργαστήριο επίσης συµµετέχει σε δύο έργα ΠΕΝΕ∆’03:
1. ΓΓΕΤ/ΠΕΝΕ∆03: Tίτλος: «Νευροδιαβιβαστές: Μεταφορείς Γλουταµικού», (Επ. Υπ.
Β. Σοφιανοπούλου, ΙΒ/ΕΚΕΦΕ «∆»). Προϋπολογισµός (εργαστήριο Κρυστ. & Θεωρ.
Μοντελ.): 15.000,0 €.
2. ΓΓΕΤ/ΠΕΝΕ∆03:
Τίτλος:
“Καρκίνος
µαστού/ωοθηκών:
σχέσεις
δοµής/θερµοσταθερότητας της πρωτεΐνης BRCA1” (Συντονιστής Κ. Βοργηάς, Τµ.
Βιολογίας, ΕΚΠΑ) Προϋπολογισµός (για το φορέα ΕΚΕΦΕ «∆»: 3 οµάδες):
95.783,0 €.
Β. Εγκρίθηκε χρηµατοδότηση από το ΕΚΕΦΕ «∆» πρότασης που υποβλήθηκε στα πλαίσια
«∆ηµοέρευνα-2005» µε τίτλο: «Ανάπτυξη Υπολογιστικών Εργαλείων για την Προσοµοίωση
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Μοριακής ∆υναµικής Πρωτεϊνών σε Υδατικό ∆ιάλυµα» και Ε.Υ. τη. Μ. ΒΛΑΣΗ. Συνολ.
Χρηµατοδότηση: 15.000,0 €
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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 της δοµής, των αλληλεπιδράσεων και των σχέσεων δοµής /λειτουργίας
βιοδραστικών µορίων φαρµακολογικού ενδιαφέροντος για την διάγνωση ή/και την θεραπεία
ασθενειών. Εστιάζουµε σε δύο κατηγορίες ενώσεων:
•
•

Πρωτεϊνικά µόρια
Σύµπλοκα τεχνητίου, ρηνίου και άλλων στοιχείων µεταπτώσεως τα οποία
σχεδιάζονται ως πιθανά ραδιοφάρµακα

Τα πεδία εφαρµογών της έρευνά µας είναι κυρίως η νόσος Alzheimer και ο καρκίνος, αλλά
και άλλες νόσοι του ΚΝΣ, βακτηριακές λοιµώξεις, κλπ., και εργαλεία µας η φασµατοσκοπία
NMR και πολωσιµετρία CD - για τις δοµικές µελέτες - σε συνδυασµό µε µεθοδολογίες
οργανικής σύνθεσης, ραδιοεπισήµανσης και βιολογικής αξιολόγησης.
Πρόοδος κατά το 2006
Στον τοµέα των συµπλόκων τεχνητίου και ρηνίου ολοκληρώθηκε η σύνθεση και ο
χαρακτηρισµός συµπλόκων του ρηνίου και του ραδιενεργού τεχνήτιου-99m που φέρουν
προσαρτηµένο
παραγώγο
του
αντικαρκινικού
παράγοντα
2-(4αµινοφαινυλο)βενζοθειαζολίου, στην προσπάθεια δηµιουργίας ραδιοφαρµάκων για τον
καρκίνο του στήθους. Η βιολογική αξιολόγηση του συµπλόκου µε το ρήνιο έγινε µε
πειράµατα πρόσληψης σε κυτταρικές σειρές µε την χρήση µικροσκοπίας φθορισµού και
έδειξε ότι το σύµπλοκο προσλαµβάνεται από την κυτταρική σειρά καρκίνου του µαστού
MCF-7 αλλά όχι από τις φυσιολογικές κυτταρικές σειρές HFFF-2 και MRC-5 (J. Med. Chem.
49, 5408-5410). Τα αποτελέσµατα αυτά θεωρούνται ενθαρρυντικά για την συνέχιση της
βιολογικής αξιολόγησης των συµπλόκων σε πειραµατόζωα.
Συνεχίστηκε επίσης η προσπάθεια για την σύνθεση ραδιοδιαγνωστικού για την νόσο
Alzheimer βασισµένου στην δοµή της ειδικής ιστολογικής χρωστικής θειοφλαβίνης Τ.
Σύµπλεξη κατάλληλα τροποποιηµένου παραγώγου της θειοφλαβίνης Τ µε τον οξοµεταλλικό
πυρήνα ΜΟ(V)3+ και αρωµατικές θειόλες ως συνυποκαταστάτες έδωσαν πολύ ενδιαφέρουσες
δοµές (Inorg. Chem. 45, 902-909) χωρίς όµως ικανότητα εκλεκτικής χρώσης των πλακών της
νόσου. Αλλαγή στην βαθµίδα οξείδωσης του µεταλλικού πυρήνα, στους συνυποκαταστάτες
αλλά και αύξηση της απόστασης ανάµεσα στο παράγωγο της θειοφλαβίνης Τ και την σφαίρα
συµπλέξεως του µετάλλου, έδωσε τελικά σύµπλοκα µε εκλεκτικότητα για τις αµυλοειδείς
πλάκες in vitro. Η βιολογική τους αξιολόγηση συνεχίζεται µε τον έλεγχο, κατ' αρχάς, της
διέλευσης του αιµατεγκεφαλικού φραγµού σε πειραµατόζωα.
Στον τοµέα των δοµικών µελετών πρωτεϊνικών µορίων ολοκληρώθηκε η µελέτη µε NMR της
Ser14Gly-ουµανίνης, του κατά 1000 φορές δραστικoτέρου παραγώγου του
νευροπροστατευτικού πεπτιδίου ουµανίνης (Biochem. Biophys. Res. Commun. 349,
634-642). 'Οπως αναµένεται από την παρουσία της γλυκίνης, το παράγωγο αυτό σε υδατικό
περιβάλλον είναι περισσότερο ευκίνητο από την ουµανίνη, ενώ παρουσία 30% TFE
σχηµατίζει δοµή α-έλικας σε µικρότερη έκταση απ' ότι η ουµανίνη. Σε συµφωνία µε τα
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αποτελέσµατα NMR, δεδοµένα για την σχέση δοµής-δραστικότητας διαφόρων παραγώγων
της ουµανίνης συναρτούν την νευροπροστατευτική δράση της οικογένειας αυτής των
νευροπροστατευτικών πεπτιδίων µε την ύπαρξη ευκινησίας στην πεπτιδική αλυσίδα.
Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις
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
Chiotellis, A., Tsoukalas, Ch., Pelecanou, M., Papadopoulos, A., Raptopoulou, C., Terzis, A.,
Pirmettis, I., Papadopoulos, M., Chiotellis, E. (2006). Synthesis and characterization of novel
"3 + 2" oxorhenium complexes, ReO[SNO][NN]. Inorg. Chem. 45, 5635-5640
Tzanopoulou, S., Pirmettis, I., Patsis, G., Paravatou-Petsotas, M., Livaniou, E., Papadopoulos,
M., Pelecanou, M. Synthesis, characterization, and biological evaluation of M(I)(CO)3(NNO)
Complexes (M = Re, 99mTc) conjugated to 2-(4-aminophenyl)benzothiazole as potential breast
cancer radiopharmaceuticals (2006). J. Med. Chem. 49, 5408-5410
Benaki, D., Zikos, C., Evangelou, A., Livaniou, E., Vlassi, M., Mikros, E., Pelecanou, M.
Solution structure of Ser14Gly-humanin, a potent rescue factor against neuronal cell death in
Alzheimer's disease (2006). Biochem. Biophys. Res. Commun. 349, 634-642
Πρωτότυπα άρθρα που έχουν γίνει δεκτά για δηµοσίευση το 2007
Papagiannopoulou, D., Pirmettis, I., Pelecanou, M., Komiotis, D., Raptopoulou, C., Terzis,
A., Papadopoulos, M. Synthesis and structural characterization of neutral “3+2” οxorhenium
and οxotechnetium complexes of the 2-mercaptoethyl-N-glycine (SNO) / 2,2΄-bipyridine
(NN) mixed ligand system. Inorg. Chim. Acta, submitted (IF 1.606)
Voulgari, A., Benaki, D., Michaleas, S. and Antoniadou-Vyza, E. The effect of β-cyclodextrin
on tenoxicam photostability, studied by a new liquid chromatography method. J. Incl.
Phenom. Macro. Chem., in press. (IF 1.15)
Άρθρα σε Βιβλία και Τόµους Πρακτικών Συνεδρίων
S. Tzanopoulou, I Pirmettis, G. Patsis, M. Paravatou-Petsotas, E. Livaniou, M.
Papadopoulos, M. Pelecanou. Synthesis, characterization and biological evaluation of M(I)
(CO)3(NNO) complexes (M=Re, 99mTc) as potential breast cancer radiopharmaceuticals. In
"Technetium, Rhenium and Other Metals in Chemistry and Nuclear Medicine" (Ed. U.
Mazzi), vol 7, pp. 383-388, SGEditoriali, Padova, 2006
O. Karagiorgou, G. Patsis, M. Pelecanou, C.P. Raptopoulou, A. Terzis, I Pirmettis, M.
Papadopoulos. Synthesis and characterization of novel neutral M(CO)3(NSO) complexes
(M=Re, 99mTc). In "Technetium, Rhenium and Other Metals in Chemistry and Nuclear
Medicine" (Ed. U. Mazzi), vol 7 pp. 91, SGEditoriali, Padova, 2006
P. Kyprianidou, A. Chiotellis, D. Papagiannopoulou, C. Tsoukalas, A. Panagiotopoulou, M.
Pelecanou, I. Iakovou, M. Papadopoulos, I Pirmettis. New Technetium-99m complexes with
fluoroquinolones for the differentiated diagnosis of infection against aseptic inflammation. In
"Technetium, Rhenium and Other Metals in Chemistry and Nuclear Medicine" (Ed. U.
Mazzi), vol 7, pp. 93, SGEditoriali, Padova, 2006
I. Mylonas, G. Patsis, M. Pelecanou, C. Tsoukalas, C.P. Raptopoulou, A. Terzis, I Pirmettis,
M. Papadopoulos. Synthesis and characterization of rhenium(I) and technetium(I) complexes
with a new tridentate NSN bifunctional agent. In "Technetium, Rhenium and Other Metals in
Chemistry and Nuclear Medicine" (Ed. U. Mazzi), vol 7 pp. 95, SGEditoriali, Padova, 2006
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A. Chiotellis, C. Tsoukalas, M. Pelecanou, I Pirmettis, M. Papadopoulos, E. Chiotellis. Novel
99m
Tc(CO)3(NSO) complexes as potential 5-HT1A receptor imaging agents. In "Technetium,
Rhenium and Other Metals in Chemistry and Nuclear Medicine" (Ed. U. Mazzi), vol 7 pp. 9,
SGEditoriali, Padova, 2006
S. Tzanopoulou, G. Patsis, M. Sagnou, I Pirmettis, M. Papadopoulos, M. Pelecanou.
Synthesis and characterization of M(I)(CO)3(NNO) complexes (M=Re,99mTc) conjugated to
6-methyl-2-(4'-aminophenyl)benzothiazole towards the development of Alzheimer's disease
radiodiagnostics. In "Technetium, Rhenium and Other Metals in Chemistry and Nuclear
Medicine" (Ed. U. Mazzi), vol 7 pp. 103, SGEditoriali, Padova, 2006
A. Chiotellis, C. Tsoukalas, M. Pelecanou, A. Papadopoulos, C.P. Raptopoulou, A. Terzis, I
Pirmettis, M. Papadopoulos, E. Chiotellis. "Isomerism in a mixed-ligand oxorhenium
complex, ReO[SNO][NN]". In "Technetium, Rhenium and Other Metals in Chemistry and
Nuclear Medicine" (Ed. U. Mazzi), vol 7 pp. 119, SGEditoriali, Padova, 2006
N. Margaritis, A. Bourkoula, A. Chiotellis, A. Papadopoulos, A. Panagiotopoulou,
Tsoukalas, C.C. Fernandes, M. Pelecanou, M. Paravatou, E. Livaniou, I. Santos,
Papadopoulos, I. Pirmettis. A new technetium-99m biomarker for EGFR-TK.
"Technetium, Rhenium and Other Metals in Chemistry and Nuclear Medicine" (Ed.
Mazzi), vol 7 pp. 523, SGEditoriali, Padova, 2006

C.
M.
In
U.

Stanica, R.M., Benaki, D., Tsoukatos, D., Tselepis, A., Mikros, E., Tsikaris, V. Structure
activity relationship of peptide analogues derived from integrin subunit GPIIb. J. Peptide
Sci., 12,. 410, 2006
Παρουσιάσεις σε Συνέδρια
O. Karagiorgou, G. Patsis, M. Pelecanou, C.P. Raptopoulou, A. Terzis, I Pirmettis, M.
Papadopoulos. Synthesis and characterization of novel neutral M(CO)3(NSO) complexes
(M=Re, 99mTc). 7th International Symposium on Technetium in Chemistry and Nuclear
Medicine, 6-9 Σεπτεµβρίου, 2006, Bressanone, Ιταλία.
P. Kyprianidou, A. Chiotellis, D. Papagiannopoulou, C. Tsoukalas, A. Panagiotopoulou, M.
Pelecanou, I. Iakovou, M. Papadopoulos, I Pirmettis. New Technetium-99m complexes with
fluoroquinolones for the differentiated diagnosis of infection against aseptic inflammation. 7 th
International Symposium on Technetium in Chemistry and Nuclear Medicine 6-9
Σεπτεµβρίου, 2006, Bressanone, Ιταλία
A. Chiotellis, C. Tsoukalas, M. Pelecanou, I Pirmettis, M. Papadopoulos, E. Chiotellis. Novel
99m
Tc(CO)3(NSO) complexes as potential 5-HT1A receptor imaging agents. 7th International
Symposium on Technetium in Chemistry and Nuclear Medicine 6-9 Σεπτεµβρίου, 2006,
Bressanone, Ιταλία
S. Tzanopoulou, G. Patsis, M. Sagnou, I Pirmettis, M. Papadopoulos, M. Pelecanou.
Synthesis and characterization of M(I)(CO)3(NNO) complexes (M=Re,99mTc) conjugated to 6methyl-2-(4'-aminophenyl)benzothiazole towards the development of Alzheimer's disease
radiodiagnostics. 7th International Symposium on Technetium in Chemistry and Nuclear
Medicine 6-9 Σεπτεµβρίου, 2006, Bressanone, Ιταλία.
A. Chiotellis, C. Tsoukalas, M. Pelecanou, A. Papadopoulos, C.P. Raptopoulou, A. Terzis, I
Pirmettis, M. Papadopoulos, E. Chiotellis. "Isomerism in a mixed-ligand oxorhenium
complex, ReO[SNO][NN]". 7th International Symposium on Technetium in Chemistry and
Nuclear Medicine 6-9 Σεπτεµβρίου, 2006, Bressanone, Ιταλία.
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N. Margaritis, A. Bourkoula, A. Chiotellis, A. Papadopoulos, A. Panagiotopoulou, C.
Tsoukalas, C.C. Fernandes, M. Pelecanou, M. Paravatou, E. Livaniou, I. Santos, M.
Papadopoulos, I. Pirmettis. A new technetium-99m biomarker for EGFR-TK. 7th International
Symposium on Technetium in Chemistry and Nuclear Medicine 6-9 Σεπτεµβρίου, 2006,
Bressanone, Ιταλία.
Stanica, R.M., Benaki, D., Tsoukatos, D., Tselepis, A., Mikros, E., Tsikaris, V., Structure
activity relationship of peptide analogues derived from integrin subunit GPIIb. 29th European
Peptide Symposium, September 3-8, 2006, Gdansk, Poland
Σ. Τζανοπούλου, Γ. Πάτσης, Μ. Σαγνού, Α. Παναγιωτοπούλου, Μ. Παραβατού, Ε. Λιβανίου,
Ι. Πιρµεττής, Μ. Παπαδόπουλος, Μ. Πελεκάνου. Σύµπλοκα του Ρηνίου και του Τεχνητίου µε
Παράγωγα
2-(4-Αµινοφαινυλο)-Βενζοθειαζολών
ως
Πιθανών
∆ιαγνωστικών
ο
Ραδιοφαρµάκων. 12 Πανελλήνιο Συµπόσιο Φαρµακοχηµείας, Ιανουάριος 2006, Πάτρα.
D. Benaki, A. Evangelou, Ch. Zikos, E. Livaniou, M. Vlassi, E. Mikros, M. Pelecanou. NMR,
CD and Molecular Modeling Studies of a Potent Humanin Derivative, S14G-HN, against
Alzheimer's Disease-related Neurotoxicity. In "5th Hellenic Forum on Bioactive Peptides"
(Ed. P. Kordopatis), to be published in 2007. 5th Hellenic Forum on Bioactive Peptides 14-16
Μαΐου, 2006, Πάτρα.
Α. Μπούρκουλα, Ν. Μαργαρίτης, Α. Χιωτέλλης, Μ. Πελεκάνου, Ε. Λιβανίου, Μ.
Παραβατού, Μ. Παπαδόπουλος, Ι. Πιρµεττής. Νέοι αναστολείς της δράσης κινάσης της
τυροσίνης (ΤΚ) του υποδοχέα του επιδερµικού παράγοντα αύξησης (EGFR) µε πιθανή χρήση
στην απεικόνιση ή/και την ραδιοθεραπεία. 58ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας
Βιοχηµείας & Μοριακής Βιολογίας, 9-11 Νοεµβρίου, 2006, Πάτρα.
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες
Συµµετοχή στο Θερινό Σχολείο του ΕΚΕΦΕ "∆ηµόκριτος" µε οµιλία της Μ. Πελεκάνου
"Εφαρµογές του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισµού στην Ιατρική", Ιούλιος 2006
Συµµετοχή της οµάδας στην ηµερίδα "Πάµε ∆ηµόκριτο...για live Πείραµα" που διοργάνωσε
το ΕΚΕΦΕ "∆ηµόκριτος" στις 8 ∆εκεµβρίου 2006 για µαθητές Λυκείου µε την παρουσίαση
"∆ουλεύοντας για την δηµιουργία ενός φαρµάκου". Την παρουσίαση έκαναν οι Μ. Σαγνού,
Α. Παναγιωτοπούλου, Σ. Τζανοπούλου
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Κρίσεις επιστηµονικών δηµοσιεύσεων: Κριτής µίας δηµοσίευσης για το περιοδικό Inorganic
Chemistry της American Chemical Society.
∆ιάλεξη: "Εφαρµογές του Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισµού στην Ιατρική" (Μ.
Πελεκάνου), Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Βιολογίας, Νοσοκοµείο
"Ευαγγελισµός", Μάϊος 2006
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Μέλος του Επιστηµονικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου του Ι.Β. (Μ. Πελεκάνου)
Μέλος της Επιτροπής Εκπαιδεύσεως του Ι.Β. (Μ. Πελεκάνου)
Μέλος της εσωτερικής τριµελούς επιτροπής παρακολούθησης της διδακτορικής διατριβής
του υποτρόφου Αθ. Τάρτα (Μ. Πελεκάνου)
Επιστηµονική συνυπεύθυνη του Εργαστηρίου Φασµατοµετρίας Πυρηνικού Μαγνητικού
Συντονισµού του ΕΚΕΦΕ "∆ηµόκριτος" (Εσωτερικό έργο 949, Αρ. Πρωτ. ∆.Σ.305/Θέµα 18)
(Μ. Πελεκάνου)
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Υπεύθυνη για την λειτουργία του φασµατοπολαριµέτρου κυκλικού διχρωισµού (CD) στο ΙΒ
µε την συµβολή της ειδικού επιστήµονος Αγγελικής Παναγιωτοπούλου (Μ. Πελεκάνου)
Υπεύθυνη ασφαλείας του ΙΒ (Μ. Πελεκάνου)
Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής υποψηφίων υποτρόφων του ΙΒ τον Οκτώβριο 2006 (Μ.
Πελεκάνου)
Υπεύθυνη της Τράπεζας Αίµατος του "∆ηµοκρίτου". (∆. Μπενάκη)
Μέλος ∆Σ του Συλλόγου Συνεργαζοµένων Ερευνητών ΕΚΕΦΕ " ∆ηµόκριτος" (∆. Μπενάκη)
Παράγοντες απήχησης (για 4 δηµοσιεύσεις ): 15,628
Βιβλιογραφικές Αναφορές για το 2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 30
Σύνολο βιβλιογραφικών αναφορών 2004-2006 (χωρίς αυτοαναφορές): 59
h-factor: 11
Τρέχουσα Εξωτερική Χρηµατοδότηση
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: 2004-2006
Συνολική χρηµατοδότηση για το εργαστήριο: 1.000 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 500 €.
Πρόγραµµα µε τίτλο Ανάπτυξη Ραδιοδιαγνωστικού για την νόσο Alzheimer,
χρηµατοδοτούµενο από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και Επιστηµονική Υπεύθυνη την ∆ρα
Μ. Πελεκάνου
∆ιάρκεια: ∆ιάρκεια: 2005-2007
Συνολική χρηµατοδότηση για το εργαστήριο: 23.500 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 4.500 €.
∆ιακρατική Συνεργασία Ελλάδας – Τσεχίας µε τίτλο Σχέση δοµής-ενεργότητας και
µηχανισµός δράσης αναλόγων της ουµανίνης, ενός νέου νευροπροστατευτικού πεπτιδίου, η
οποία χρηµατοδοτείται από τη ΓΓΕΤ µε Επιστηµονική Υπεύθυνη την ∆ρα Ε. Λιβανίου
(Ινστιτούτο Οργανικής και Βιοχηµείας, Τσεχοσλοβακική Ακαδηµία Επιστηµών).
∆ιάρκεια: 2006-2008
Συνολική χρηµατοδότηση για το εργαστήριο: 11.740 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 1.500 €.
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. Επιστηµονική Υπεύθυνη του Προγράµµατος είναι η
∆ρα Ε. Λινάρδου (Ογκολογικό Τµήµα Θερaπευτηρίου Metropolitan).
∆ιάρκεια: 2006-2008
Συνολική χρηµατοδότηση για το εργαστήριο: 14.650 €
Χρηµατοδότηση εργαστηρίου για το 2006: 0 €.
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ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ


ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
ΣΑΡΩΣΗΣ LASER

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2006

-80-

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 2006
Εν όψει του προγράµµατος ΑΚΜΩΝ, κατά την διάρκεια του περασµένου έτους παρήχθησαν
συνολικά 370 συσκευασίες ,συµπεριλαµβανοµένων οστικών µοσχευµάτων, µοσχευµάτων σκληρής
µήνιγγας και κρανιακών τµηµάτων.
Άλλες ∆ραστηριότητες στο Ινστιτούτο Βιολογίας
Υπεύθυνη Ποιότητας στο πρόγραµµα πιστοποίησης λειτουργίας του Εργαστηρίου σύµφωνα
µε το πρότυπο ISO9001/2000, που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Συµµετοχή σε άλλες απαιτούµενες δραστηριότητες του Προγράµµατος ΑΚΜΩΝ όπως πχ,
επεξεργασία των νέου τύπου συσκευασιών, µε τις οποίες θα κυκλοφορήσουν τα προϊόντα
της Τράπεζας, οριστικοποίηση των απαιτούµενων παραγγελιών οργάνων και εξοπλισµού µε
βάση το πρότυπο ISO 9001/2000 κ.α
Άλλες Επιστηµονικές ∆ραστηριότητες
Συνεργασία µε την Οδοντιατρική σχολή, Παν/µίου Αθηνών, για την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής µε θέµα: Η επίδραση του PRP ( πλούσιου σε αιµοπετάλια πήγµατος) στο
οστεοεπαγωγικό δυναµικό του DBM (αποµεταλλωµένης θεµέλιας ουσίας).
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.
Μέλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την θέσπιση ενιαίου ευρωπαϊκού κώδικα ονοµατολογίας
και χαρακτηρισµού ιστών και κυττάρων.
Συνεργασία µε ΕΟΜ (Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων) και Υπουργείο Υγείας για την
ενσωµάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2004/24/ΕΚ και των Οδηγιών –τεχνικών
παραρτηµάτων της στην Ελληνική Νοµοθεσία.
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ΕΚΤΡΟΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ
Προσωπικό
∆ηµήτρης Κλέτσας, Ερευνητής Β΄ (Επιστηµονικός Υπεύθυνος)
Ιωάννης Ζαφειρόπουλος, Τεχνικός
Γεώργιος ∆ουλγερίδης, Τεχνικός
Το Εκτροφείο διατηρεί και αναπαραγάγει τα κάτωθι είδη πειραµατόζωων:
Α) ΕΠΙΜΥΕΣ WISTARS ALBINO
Β) ΜΥΕΣ SWISS ALBINO
Γ) ΚΟΥΝΕΛΙΑ NEW ZEALAND (µόνο συντήρηση)
∆) ΜΥΕΣ SCID (ανοσοκατεσταλµένοι µύες)
Ο αριθµός των ζώων και οι φυλές τους προσαρµόζονται (αυξάνονται ή µειώνονται)
σύµφωνα µε τις ανάγκες των ερευνητικών προγραµµάτων, κυρίως των Ινστιτούτων
Βιολογίας και Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοφαρµακευτικών Προϊόντων.
Η παραγωγή πειραµατοζώων γίνεται κατόπιν εξάµηνου προγραµµατισµού για τους εντός
του Κέντρου χρήστες.
Στους εξωτερικούς χρήστες (Φαρµακοβιοµηχανίες, Νοσοκοµεία, Ερευνητικά Εργαστήρια
κ.λπ.) η παραγωγή γίνεται έπειτα από παραγγελία και η πώληση βάση τιµοκαταλόγου.
Κατά το έτος 2006, το Εκτροφείο διέθεσε τα παρακάτω πειραµατόζωα:
Επίµυες
Μύες
Κουνέλια
Μύες
Χρήστες
RATS
SWR
NZW
SCID
Ινστιτούτο Βιολογίας
7
8
5
5
Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων &
105
355
9
22
Ραδιοφαρµακευnκών Προϊόντων
Εξωτερικοί χρήστες
1634
Σύνολο ∆ιακίνησης Πειραµατοζώων
1746
363
14
27
Εκτός της διάθεσης των ανωτέρω πειραµατόζωων τα οποία αναπαράχθηκαν και
προετοιµάσθηκαν σε κατάλληλες ηλικίες, βάρος κ.λπ. βάσει της αίτησης των χρηστών,
στο Εκτροφείο βρίσκονται πάντα 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 χορηγήσεις καρκινικών κυττάρων, επέδειξε 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.
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι κατά το 2006 δηµιουργήθηκε νέα αποικία ανοσοκατασταλµένων
µυών (SCID) έπειτα από το αίτηµα των επιστηµόνων του Κέντρου
Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεργασία µας µε οµάδα εξωτερικών συνεργατών για την
πιστοποίηση του Εκτροφείου πειραµατόζωων 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 τα συνεργεία τεχνικών του Κέντρου προέβησαν στην δηµιουργία στείρου
δωµατίου για τα ανοσοκατασταλµένα ζώα (µύες SCID).
Τέλος, επισκευάσθηκε η µονάδα ψύξης του κτιρίου Πειραµατόζωων, ο κλίβανος
αποστείρωσης και ανανεώθηκε ο εξοπλισµός (νέες σειρές κλωβών µυών, κλπ.) .
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ΣΥΝΕΣΤΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ LASER
Προσωπικό
Μαρίνα Σαγνού, Ειδικός Τεχνικός Επιστήµων
Περιγραφή
Οι τρέχουσες δραστηριότητες της µονάδας περιλαµβάνουν:
Α) Τη µελέτη κυτταρικών, µοριακών και βιοχηµικών ιδιοτήτων των κυττάρων και ιστών µε
την τεχνική της συνεστιακής µικροσκοπίας.
Β) Την εφαρµογή της συνεστιακής µικροσκοπίας προς αποτύπωση της επιφάνειας και τη
διαπερατότητα νέων υλικών.
Γ) Εξέταση µονιµοποιηµένων και ζώντων κυττάρων µε τεχνικές ανοσοφθορισµού, αντίθεσης
φάσης, Nomarsky, κλπ.
Πρόοδος για το 2006
Κατά τη διάρκεια του 2006, 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 και αφορά τόσο ερευνητές του ΕΚΕΦΕ «∆»
(παρεχόµενη υπηρεσία), όσο και εξωτερικούς φορείς, όπως Βιοµηχανίες τεχνολογίας νέων
υλικών.
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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 2006
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 2006 ο αριθµός των επιστηµόνων που εκπαιδεύονται σε µεταδιδακτορικό
επίπεδο στο ΙΒ ανήλθε σε 10 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 2006, 3 από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές του Ινστιτούτου περάτωσαν την
διδακτορική τους διατριβή και πήραν τον τίτλο του διδάκτορα.
Εξάλλου 12 σπουδαστές από ΑΕΙ εκπονούν την διπλωµατική τους εργασία στο Ι.Β και 4
κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Από τους τελευταιους, 1 φοιτητής προέρχεται από
πανεπιστήµιο της αλλοδαπής και έκανε την προβλεπόµενη από το αντίστοιχο πανεπιστήµιο
πρακτική άσκηση σε εργαστήριο του ΙΒ.
Στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος κατά το 2006 το ΙΒ οργάνωσε δύο µαθήµατα,
τα οποία παρακολούθησαν οι µεταπτυχιακοί σπουδαστές του ΙΒ και άλλων Ινστιτούτων του
ΕΚΕΦΕ "∆". Τα µαθήµατα αυτά είναι:
•

Κυτταρική Σηµατοδότηση [διδάξαντες: Η. Γεωργούση (συντονίστρια) και ∆.
Κλέτσας]

•

∆οµική Βιολογία και Θεωρητικές Προσεγγίσεις [διδάξαντες: Μ. Βλάση
(συντονίστρια) και Ι. Αλµυράντης]

Εξάλλου, επιστήµονες του ΙΒ έκαναν σειρά µαθηµάτων και διαλέξεων στα πλαίσια
µεταπτυχιακών προγραµµάτων των ΑΕΙ :
Εκπαιδευτικό σεµινάριο στο πλαίσιο του 11ου κύκλου µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων της
Ελληνικής Εταιρείας Πυρηνικής ιατρικής & Βιολογίας (∆ρ. Γ. Βουτσινάς)
Συµµετοχή στη διδασκαλία του µεταπτυχιακού µαθήµατος «Βιοχηµεία» (∆ρ. Η.
Γεωργούση, Τµ. Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών)
∆ιάλεξη µε τίλτο Επταελικοειδείς υποδοχείς που αλληλεπιδρούν µε G πρωτείνες στα πλαίσια
του µεταπτυχιακού µαθήµατος «Βιοχηµεία» ∆ρ. Η. Γεωργούση, Τµ. 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)
∆ιδασκαλία στα πλαίσια του µεταπτυχιακού διπλώµατος εξειδίκευσης «Εφαρµογές της
Βιολογίας στην Ιατρική» του µαθήµατος «Κυτταρικός Κύκλος: Σηµεία Ελέγχου και
Συνέπειες για την Φυσιολογική Λειτουργία του Κυττάρου» (∆ρ. Θ. Σουρλίγκα, Τµ.
Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών)
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∆ιάλεξη µε τίτλο Ρόλος των υποδοχέων αυξητικών παραγόντων, πρωτεογλυκανών και
ιντεγκρινών στα πλαίσια του µεταπτυχιακού µαθήµατος Φυσιολογίας-Ανοσολογίας (∆ρ. Ε.
Τσιλιµπάρη, Τµ. Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών)
∆ιάλεξη µε τίτλο Αιτιοπαθογένεια και θεραπευτικές προσεγγίσεις του σακχαρώδους διαβήτη
στα πλαίσια του µεταπτυχιακού µαθήµατος Παθοβιοχηµείας (∆ρ. Ε. Τσιλιµπάρη, Τµ.
Βιολογίας, Παν/µιο Αθηνών)
Εκπαιδευτικό σεµινάριο µε τίτλο Τεχνικές κυτταρικής Βιολογίας και εφαρµογές τους στην
Ιατρική στο πλαίσιο του 11ου κύκλου µετεκπαιδευτικών σεµιναρίων της Ελληνικής Εταιρείας
Πυρηνικής ιατρικής & Βιολογίας (∆ρ. Π. Κίτσιου)
∆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, Τµήµα
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 2006, 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 2006 παρουσιάζονται αναλυτικά στις επόµενες
σελίδες.
Στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Ι.Β. θα πρέπει επίσης να συµπεριληφθούν και οι
ξεναγήσεις και ενηµερώσεις των µαθητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και των
φοιτητών της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για τις οποίες Υπεύθυνος είναι ο ∆ρ. Κ.
Σταµατάκης. Στα ίδια πλαίσια της ενηµέρωσης του ευρύτερου κοινού για τις
δραστηριότητες του Κέντρου πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2006 η ηµερίδα «Πάµε
∆ηµόκριτο…για live πείραµα» για µαθητές λυκείου. Το Ινστιτούτο Βιολογίας συµµετείχε
στην ηµερίδα µε παρουσιάση µε τίτλο «∆ουλεύοντας για τη δηµιουργία ενός φαρµάκου» (Μ.
Σαγνού, Α. Παναγιωτοπούλου και Σ. Τζανοπούλου).
.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ/ΑΠΟΝΟΜΗ
∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΤΟ
Ι.Β.

Γεωργία
Μαζαράκου

Μοριακά χαρακτηριστικά των
οπιοειδών υποδοχέων, τα οποία
ευθύνονται για τη µεταφορά µηνύµατος

Ηρώ Γεωργούση

Τµήµα
Βιολογίας
Παν/µιου
Αθηνών

Χριστίνα
Γιαννούλη

Μελέτη της µεταγωγής µηνύµατος του
TGF-β σε ανθρώπινα κύτταρα

∆ηµήτρης
Κλέτσας

Τµήµα
Βιολογίας
Παν/µιου
Αθηνών

Ζωή
Ερπαπάζογλου

Μελέτη της τοπογένεσης
διαµεµβρανικών µετaφορέων στον
Aspergillus nidulans

Βασιλική
Σοφιανοπούλου

Τµήµα
Βιολογίας
Παν/µιου
Αθηνών
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ΗΜΕΡ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
(στα πλαίσια του Θερινού Σχολείου – Ιούλιος 2006)
ΟΜΙΛΗΤΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ

11/7/06

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

11/7/06

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

11/7/06
17/7/06

∆ρ. Μ. Πελεκάνου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
∆ρ. Γ. Βουτσινάς – Β. Νίκας
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

18/7/06

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

18/7/06

∆ρ. Β. Σοφιανοπούλου – Ζ.
Ερπαπάζογλου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

20/7/06

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

18/7/06

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

19/7/06

∆ρ. ∆. Κλέτσας
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

19/7/06

∆ρ. Θ. Σουρλίγκα
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

19/7/06

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

19/7/06

∆ρ. L. Swevers
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
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Οργανισµοί , γονιδιώµατα και εξέλιξη: Η
βιολογία σε αλληλεπίδραση µε τις λοιπές
επιστήµες µε σκοπό την κατανόηση της
λειτουργίας και της προέλευσης των οργανισµών
Εισαγωγή στη µελέτη του γονιδιώµατος µε χρήση
στατιστικών και πιθανοκρατικών µεθόδων. Κατά
πόσον είναι δυνατή µια «γλωσσολογική
περιγραφή» του γενετικού κειµένου
Εφαρµογές του Πυρηνικού Μαγνητικού
Συντονισµού στην ιατρική
Γενετική του καρκίνου- Στοχευµένες θεραπείες
Η διαταραχή του µεταβολισµού των λιπιδίων και
λιποπρωτεϊνών ως κοινή αιτία ανάπτυξης ή
εξέλιξης της αθηροσκλήρωσης και της νόσου
Alzheimer
Οι µεταφορείς αµινοξέων ευκαρυωτικών
µικροοργανισµών ως µοντέλα µελέτης της
ρύθµισης της γονιδιακής έκφρασης
Παραδείγµατα µελέτης παθοβιολογίας κυττάρων
και συνδετικού ιστού µε στόχο την εξεύρεση
µοριακών µηχανισµών παθογένεσης ηλικιοεξαρτώµενων ασθενειών
Βασική έρευνα και βιοτεχνολογία για την υγεία
και το περιβάλλον: «κόκκινες» και «πράσινες»
βιοτεχνολογικές εφαρµογές στο ΕΚΕΦΕ
«∆ηµόκριτος»
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 παρελθόν, το παρών και το µέλλον των
επταελικοειδών υποδοχέων στην υγεία και
ανάπτυξη νέων φαρµάκων
Το αναπτυσσόµενο ωοθηκάριο του
µεταξοσκώληκα Bombyx mori ως µοντέλο για τη
µελέτη προγραµµάτων µακροπρόθεσµης
κυτταρικής διαφοροποίησης
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ΗΜΕΡ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2006
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΜΙΛΗΤΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ

13/1/06

Καθ. Ν. Μοσχονάς
Τµ. Βιολογίας, Παν/µιο Κρήτης

19/1/06

Γ. Νινιός
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

19/1/06
20/1/06
3/2/06

10/2/06
17/2/06
24/2/06

10/3/06

17/3/06
7/4/06

12/4/06

12/4/06

14/4/06
19/4/06
19/4/06
3/5/06

∆. Αναστασίου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
∆ρ. Σ. Τζάρτος
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Καθ. Θ. Σκλαβιάδης
Τµ. Φαρµακευτικής, Παν/µιο
Θεσσαλονίκης

Ο σύνθετος βιολογικός ρόλος της πρωτεϊνης
Neurl (neuralized-like) των θηλαστικών
Ο οµο- και ετεροδιµερισµός των µελών της
οικογένειας της πρωτεϊνης APP επάγει την
διακυτταρική προσκόλληση
Η εµπλοκή της HSP 90 στη σηµατοδότηση και τη
σταθερότητα της PDK1
Υποδοχείς ακετυλοχολίνης σε υγεία και νόσο
Ασθένειες Prion, παθογένεση και θεραπευτικές
προσεγγίσεις

Μηχανισµοί διαφοροποίησης των νευρικών
βλαστικών κυττάρων: προοπτικές για τη θεραπεία
νευροεκφυλιστικών νόσων
∆ρ. Α. Πίντζας
Ras και Trail: Στοχεύοντας την απόπτωση στον
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, ΙΒΕΒ
καρκίνο
Μεταφορά γονιδίων σε πρωτογενείς καλλιέργειες
Καθ. Α. Αθανασιάδου
κυττάρων µε επισωµατικά οχήµατα (φορείς) για
Ιατρική Σχολή Παν/µιου Πατρών
γονιδιακή θεραπεία
Καθ. Μ. Χατζοπούλου –
Κλαδαρά
Μοριακοί µηχανισµοί δράσης του ηπατικού
Τµ. Βιολογίας, Παν/µιο
παράγοντα HNF-4
Θεσσαλονίκης
∆ρ. Π. Μαυροµαρά
Μοριακή βιολογία του ιού της ηπατίτιδας C
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Μεταγωγή σηµάτων από την κινάση JNK: ο
∆ρ. Γ. Παναγιώτου
ρυθµιστικός ρόλος των φωσφατασών διπλής
ΕΚΕΒΕ «Αλ. Φλέµιγκ»
εξειδίκευσης.
Μελέτη της ενεργοποίησης του παράγοντα
Γ. Νινιός
κατακερµατισµού του DNA µετά από επαγωγή
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
απόπτωσης σε καρκινικά κύτταρα µε αναστολείς
των αποακετυλασών των ιστονών
Early aging and age-related pathologies in mice
Α. Ρεπούσκου
deficient in BMAL1, the core component of the
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
circadian clock
Ο ρόλος της ογκοκατασταλτικής πρωτεΐνης
∆ρ. Γ. Μοσιάλος
CYLD σε φυσιολογικές και παθολογικές
ΕΚΕΒΕ «Αλ. Φλέµιγκ»
καταστάσεις
Β. Νίκας
Στοχευµένη θεραπεία στον καρκίνο των ωοθηκών
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
∆. Αναστασίου
Μελέτη των σηµατοδοτικών µονοπατιών του
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
καρκίνου της ουροδόχου κύστης
Η Οµάδα των Συνοδών Πρωτεϊνών/ «Πρωτεΐνες
Α. Ελ Χαµιτιέ
Θερµικού Σοκ» (HSPs) ως Ρυθµιστές της
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
Σηµατοδότησης Επαγόµενης υπό Συνθήκες Stress
∆ρ. Ρ. Μάτσα
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
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3/5/06

Σ. Αλιµπέρτη
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

10/5/06

Μ. Ξυδούς
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

10/5/06

Ε. Μαυρογονάτου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

Ι. Τσαγκαράκη
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
∆ρ. Β. Ζαχαρίου
26/5/06
Ιατρική Σχολή Παν/µιου Κρήτης
24/5/06

31/5/06

∆. Μπουζαρέλου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

7/6/06

Μ. Μπιλλίνη
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

7/6/06

Π. Βενιεράτος
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

15/6/06
21/6/06

4/9/06

6/10/06

Λ. Λεοντιάδης
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
Τ. Τζανοπούλου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
∆ρ. Χ. Νικολάου
Bioinformatics and Genomics,
Center of Genomic Regulation,
Barcelona, Spain
∆ρ. Ν. Κυρπίδης
DOE Joint Genome Institute,
Walnut Creek, California, USA

Ο ρόλος νέων πρωτεϊνών Mοριακών Συνοδών
στην ρύθµιση πρωτεϊνικών κινασών στα
θηλαστικά
Η επίδραση των επιπέδων ακετυλίωσης των
ιστονών στη ρύθµιση του βιολογικού ρολογιού:
επιπτώσεις στην κυτταρική λειτουργία
Η επίδραση του υπερ-ωσµωτικού στρες στον
πολλαπλασιασµό και τη γήρανση κυττάρων
πηκτοειδούς πυρήνα του µεσοσπονδύλιου δίσκου
Μελέτη αποπτωτικών και αντιαποπτωτικών
µηχανισµών σε κύτταρα MG63
RGS9: Από την κυτταρική Βιολογία στη
Συµπεριφορά
Κλωνοποίηση και µοριακός χαρακτηρισµός ενός
γονιδίου οµοίου των γονιδίων εξπασινών των
ανωτέρων φυτών από τον aspergillus nidulans
Μελέτη αντιµεταφορέων Na+/H+ στο
κυανοβακτήριο Synechococcus elongatus
Γλυκο-επαγώµενες αλλοιώσεις του συστήµατος
σηµατοδότησης ινσουλίνης σε παγκρεατικά βκύτταρα ποντικού
Λειτουργικές αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών µε
υποδοχείς που συζεύγνυνται µε G πρωτεΐνες
Βενζοθειαζόλια και ραδιοδιάγνωση: Μία σχέση
µε προοπτικές!
Παλαιοί και νέοι κώδικες: Εντοπισµός θέσης των
νουκλεοσωµάτων σε γονιδιακή κλίµακα

Το µέλλον της γονιδιωµατικής

17/10/06

Μ. Ξυδούς
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

Circadian gene expression in individual
fibroblasts: cell-autonomous and self-sustained
oscillators pass time to daughter cells

19/10/06

∆ρ. ∆. Μαστέλλος
ΙΡΡΠ, ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος»

Αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών του συµπληρώµατος µε
συστήµατα ανάπτυξης και ιστικής αναγέννησης

24/10/06

Β. Νίκας
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

24/10/06

∆. Αναστασίου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

30/10/06

Καθ. Β. Ζαννής
Boston University Medical School,
Boston, Massachusetts, USA

The role of apoE in lipid homeostasis, in HDL
biogenesis and in atherosclerosis

31/10/06

Γ. Νινιός
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"

Η κουρκουµίνη επάγει το εξαρτώµενο από την
κασπάση-3 αποπτωτικό µονοπάτι, µα αναστέλει
τη δράση της DFF40 (DNA Fragmentation
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Η πρωτεϊνη SIN1/MIP1 διαφυλάσσει την
αρτιότητα του συµπλόκου rictor-mTOR και
ρυθµίζει την φωσφορυλίωση και την εξειδίκευση
των υποστρωµάτων της ΑΚΤ
Ο ρόλος του µονοπατιού της PI3K/Akt στην
επαγόµενη από τον TRAIL απόπτωση στον
καρκίνο της ουροδόχου κύστης
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31/10/06
7/11/06
7/11/06
14/11/06
14/11/06
21/11/06

21/11/06

24/11/06
1/12/06

8/12/06

12/12/06
15/12/06

Factor) νουκλεάσης σε ανθρώπινα (λευχαιµικά)
Jurkat κύτταρα
Early ageing and age-related pathologies in mice
Α. Ρεπoύσκου
deficient in BMAL1, the core component of the
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
circadian clock
Α. Ελ Χαµιτιέ
Raised plasma nerve growth factor levels
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
associated with early-stage romantic love
Σ. Αλιµπέρτη
Cdc37 is essential for chromosome segregation
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
and cytokinesis in higher eukaryotes
Ο WT1 επάγει την απόπτωση µέσω ρύθµισης της
Ν. Τσοτάκος
µεταγραφής του προαποπτωτικού γονιδίου Bak,
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
µέλους της γονιδιακής οικογένειας Bcl-2
Ε. Γεωργαντά
Alteration in 5-HT1B receptor function by p11 in
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
depression-like states
Αποµόνωση και χαρακτηρισµός, από παθογόνους
Κ. Ρουµελιώτη
µύκητες, γονιδίων που κωδικοποιούν µεταφορείς
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
αµµωνίου και ο ρόλος τους στο διµορφισµό
Adenonosine A2a blockade prevents synergy
between µ-opiate and cannabinoid CB1 receptors
Μ. Παπακωνσταντίνου
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
and eliminates heroin-seeking behavior in
addicted rats
Signalosomes as developmental molecular
∆ρ. ∆. Μάγκουρα
switches
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
Λειτουργική γενοµική ανάλυση µέσω
Καθ. Χ. Σαββάκης
ελεγχόµενης έκτοπης ενεργοποίησης γονιδίων µε
Ιατρική Σχολή Παν/µιου Κρήτης
τη χρήση µεταθετών στοιχείων
Καθ. Α. Γεωργόπουλος
Multidisciplinary studies of brain function,
University of Minessota Medical
cognition and behavior
School, Minneapolis, USA
Μεταλλάξεις του γονιδίου PIK3CA στον καρκίνο
Β. Καχρίλας
του ενδοµητρίου. Συσχέτιση µε αλλαγές στα
Ινστ. Βιολογίας, ΕΚΕΦΕ "∆"
γονίδια PTEN και K-RAS
∆ρ. Ι. Κιάρης
P53/p21/Notch και ετεροτυπικες αλληλεπιδράσεις
Ιατρική Σχολή Παν/µιου Αθηνών
στην καρκινογένεση
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006
1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ∆/ΝΣΗ ΤΟΥ ΙΒ

KAI ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΓΕΤ ΠΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΙΣΡΟΕΣ

464
ΕΡΓΟ ΙΒ

1240
ΕΠΑΝ
ΥΠ

1269
ΑΡΙΣΤΕΙΑ

1334
ΑΚΜΩΝ

1333
ΑΚΜΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2005

78.820

299.941

99.934

20.000

0

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΚΕΦΕ "∆"

40.000

0

0

0

0

1.439

0

0

0

0

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

0

0

0

0

11.593

∆ΩΡΕΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

0

0

0

0

0

20.057

352.640

100.489

0

5.600

140.315

652.581

200.424

20.000

17.193

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

12.235

222.156

19.238

0

13.479

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

10.926

0

0

0

1.376

ΑΜΟΙΒΕΣ

36.462

0

2.000

0

5.000

4.864

0

3.245

0

0

13.629

0

29.114

0

14.090

4.455

0

3.638

18.000

1.734

60.295

0

0

15.600

0

142.867

222.156

57.235

33.600

35.678

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ
∆ΑΠΑΝΕΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α
∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ
2. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ - Τ.Π.
ΤΡΟΦΗ ΜΥΩΝ

2.987

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ Τ.Π.

2.987
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3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (Περιλαµβλάνονται και τα προγράµµατα της ΓΓΕΤ που διαχειρίζεται η ∆/νση του ΙΒ)

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ
(αριθµός προγραµµάτων)

ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ (σε ΕΥΡΩ)
Πρόγραµµα
Α

Πρόγραµµα
Β

Πρόγραµµα
Γ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ευρωπαϊκή Ένωση (4)

101.497

-

-

101.497

Γενική Γραµµατεία Έρευνας
& Τεχνολογίας (19)

329.188

142.288

11.500

482.976

Υπουργείο Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (2)

14.650

-

-

14.650

International Atomic Energy
Ageny (IAEA) (1)

-

-

500

500

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
(1)

-

-

4.500

4.500

AO Foundation (1)

30.000

-

-

30.000

ΣΥΝΟΛΟ

475.335

142.288

16.500

634.123
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Π Ρ ΟΓ Ρ ΑΜ Μ Α
Α

Β

Γ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ερευνητές

10

6

3

19

Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήµονες

1

1

2

5*

Οµότιµοι Ερευνητές

3

3

1

7

Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες

2

6

2

10

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

18

8

1

27

Συνεργαζόµενοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

13

-

2

15

Πτυχιούχοι Συνεργάτες

-

2

1

3

Άλλοι Εκπαιδευόµενοι & ∆ιπλωµατικοίΦοιτητές

3

9

4

16

Τεχνικό Προσωπικό

4#

2

-

9@

∆ιοικητικό Προσωπικό

-

Σύνολο Προσωπικού

-

-

2

#

37

16

113

+

+

11

42

54

Πρωτότυπες ∆ηµοσιεύσεις σε ∆ιεθνή Περιοδικά µε Κριτές

23

9

Μέσος Όρος Πρωτότυπων ∆ηµοσιεύσεων ανά Ερευνητή

2.3

1.5

3.6

2.21

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

109.019

31.629

36.932

177.58

(23)

(9)

(11)

(42)

Μέσος Όρος Παραγόντων Απήχησης Πρωτότυπων ∆ηµοσιεύσεων

4.739

3.514

3.357

4.228

Μονάδες Παραγόντων Απήχησης ανά Επιστήµονα

10.901

5.271

12.310

9.346

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

13$

4$

9

25

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

1.3

0.66

3

1.315

Σύνολο ∆ηµοσιεύσεων

36

13

20

67

Μέσος Ορος ∆ηµοσιεύσεων ανά Επιστήµονα

3.6

2.166

6.666

3.526

Ετεροαναφορές

547

152

70

769

∆ιεθνή ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας

-

-

-

-

Ελληνικά ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας

-

2

-

2

Παρουσιάσεις σε ∆ιεθνή Συνέδρια

16

25

9

50

1.6

4.166

3

2.631

Μέσος Όρος Παρουσιάσεων σε Ελληνικά Συνέδρια ανά Επιστήµονα

24
2.4

5
0.833

6
3

35
1.842

Σύνολο Παρουσιάσεων σε Συνέδρια

40

30

15

85

Μέσος όρος Παρουσιάσεων σε Συνέδρια ανά Επιστήµονα

4

5

5

4.473

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

*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 2003 – 2006
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Β.
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2003 – 2006

"ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ"
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΜ ΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2003-2006
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∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΗΧΗΣΗΣ (IMPACT FACTORS)
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2003-2006
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