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Συµµετοχή των σηµατοδοτικών µορίων FAK, JNK, p38 και Elk-1 και του 
Η2Ο2 στην κυτταροφαγία βακτηρίων από τα αιµοκύτταρα 

του εντόµου C. capitata 

Αρµπή Μ., Λαµπροπούλου Μ., Μαρµάρας Β.  

Εργαστήριο Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης 

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών  

Η κυτταροφαγία των αιµοκυττάρων των εντόµων αποτελεί µια ανοσολογική απόκριση στην εισβολή 

παθογόνων ανάλογη µε των θηλαστικών και ρυθµίζεται από µια σειρά σηµατοδοτικών µορίων. Στη µύγα 

της Μεσογείου έχει µέχρι τώρα βρεθεί ότι συµµετέχουν οι κινάσες FAK, Src, MAPK και ο µεταγραφικός 

παράγοντας Elk-1. Με ανοσοκατακρήµνιση και συνεστιακή µικροσκοπία φάνηκε ότι η φωσφορυλιωµένη 

µορφή του Elk-1 συµπλοκοποιείται και συνεντοπίζεται µόνο µε τη φωσφορυλιωµένη µορφή της FAK στη 

θέση Tyr925. Αναφορικά µε τη σχέση των MAP κινασών µε την FAK διαπιστώθηκε µε ανοσοκατακρήµνιση 

ότι οι JNK και p38 κινάσες συµπλοκοποιούνται µε την FAK, ενώ η ανάλυση µε συνεστιακή µικροσκοπία 

αποκάλυψε ότι τα µόρια αυτά δεν συνεντοπίζονται. Όσον αφορά τις σχέσεις των MAP κινασών µεταξύ 

τους, µέχρι στιγµής διαπιστώσαµε ότι η JNK και η p38 συµπλοκοποιούνται µε την ERK1/2, όµως δεν 

συνεντοπίζονται. Προφανώς τα µόρια αυτά δεν βρίσκονται σε άµεση επαφή µεταξύ τους και 

συµπλοκοποιούνται µέσω της FAK ή µέσω τρίτων µορίων τα οποία όλα µαζί προσδένονται στην FAK.  

Kιερευνήθηκε επίσης η συµµετοχή του 

Η2Ο2 στην κυτταροφαγία. Τα 

φαγοκύτταρα των θηλαστικών, όπως 

τα µακροφάγα και τα ουδετερόφιλα 

κύτταρα του αίµατος, αλλά και τα 

αιµοκύτταρα των εντόµων, παράγουν 

δραστικές µορφές οξυγόνου κατά την 

κυτταροφαγία. Με πειράµατα 

κυτταροµετρίας ροής διαπιστώθηκε ότι 

η E. coli επάγει τη σύνθεση Η2Ο2 από τα 

αιµοκύτταρα της µύγας της Μεσογείου. 

Ο ρυθµιστικός ρόλος του Η2Ο2 

επιβεβαιώθηκε µε τη χρήση 

αναστολέων των ενζύµων παραγωγής 

Ο2
- και Η2Ο2, όπου παρατηρήθηκε 

αύξηση της κυτταροφαγίας. Πειράµατα 

ανοσοκατακρήµνισης, 

ανοσοαποτύπωσης και ανοσοφθορισµού έδειξαν ότι υπάρχει το ένζυµο δεσµουτάση του υπεροξεικού 

ανιόντος (SOD) στο κυτταρόπλασµα και στην πλασµατική µεµβράνη. Η SOD µετατρέπει το ανιόν του 

υπεροξειδίου που παράγεται από την NADPH οξειδάση σε Η2Ο2. Η αποσιώπηση της SOD µε τη χρήση SOD 

siRNA, επιβεβαίωσε τον ανασταλτικό ρόλο του Η2Ο2 στην κυτταροφαγία. Με ανοσοαποτύπωση 

διαπιστώθηκε ακόµα πως η αναστολή της παραγωγής του Η2Ο2 έχει ως αποτέλεσµα αύξηση της 

φωσφορυλίωσης της ERK1/2 MAP κινάσης. Τέλος, µε συνεστιακή µικροσκοπία φάνηκε ότι η SOD δεν 

συνεντοπίζεται µε τη β υποµονάδα των ιντεγκρινών. Φαίνεται λοιπόν το Η2Ο2 να εµποδίζει την 

κυτταροφαγία µέσω ελέγχου της φωσφορυλίωσης της ERK1/2.  
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4ιερευνώντας την επίδραση υποθαλάσσιων σχηµατισµών του πυθµένα 
(κρατήρων) στη συγκέντρωση του ζωοπλαγκτού 

Γεράκη Ξ.1, Χριστοδούλου 4.2, Παπαθεοδώρου Γ.2, Φραγκοπούλου Ν.1 

1Εργαστήριο Θαλάσσιας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, 
2Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας 

Τµήµα Γεωλογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. 

Οι υποθαλάσσιοι κρατήρες (pockmarks) είναι χαρακτηριστικές καταβυθίσεις του πυθµένα, σε µαλακά 

υποστρώµατα, που παρατηρούνται στην υφαλοκρηπίδα αλλά και σε µεγαλύτερα βάθη και συνδέονται µε 

διαφυγές ρευστών από τον πυθµένα (αέρια, γλυκό νερό, κ.α.). Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλούν 

παρατηρήσεις αυξηµένης βενθικής δραστηριότητας και βιοποικιλότητας στους κρατήρες, καθώς και 

υποθέσεις σχετικά µε ένα σύνθετο υδρολογικό και χηµικό προφίλ που δηµιουργείται τοπικά. Σε αντίθεση 

µε το βένθος, η στήλη του νερού στους κρατήρες δεν έχει µελετηθεί αρκετά και δεν υπάρχουν δεδοµένα 

για την κατανοµή του ζωοπλαγκτού. Ηχογραφικές µελέτες αποκάλυψαν ένα πεδίο κρατήρων στον 

Κορινθιακό κόλπο (Όρµος Ελαιώνα), όπου αριθµούνται περίπου 20 καταβυθίσεις, µέγιστου βάθους 15 

µέτρων και διατοµής έως 60 µέτρα. Μεταξύ αυτών, διαλέχτηκε ένας βαθύς και µε κλειστά τοιχώµατα 

κρατήρας, για την µελέτη των αβιοτικών και βιοτικών 

χαρακτηριστικών της υδάτινης στήλης, σε δύο εποχές 

(άνοιξη, φθινόπωρο). Ελήφθησαν πολλαπλά δείγµατα 

νερού για τον προσδιορισµό θρεπτικών αλάτων και Chl-

a µέσα και έξω από τον κρατήρα, σε µια οριζόντια 

διατοµή (transect) που περνάει από το κέντρο του. 

Επίσης, συλλέχθηκαν δείγµατα µικροζωοπλαγκτού και 

µεσοζωοπλαγκτού µε κλειόµενα δίχτυα (45 και 200µm), 

ενώ καταγράφηκαν τα προφίλ αλατότητας, οξυγόνου 

και θερµοκρασίας σε κάθε σταθµό µε CTD. Η υδρολογία 

του κρατήρα, όπως αποκαλύφθηκε, καθώς και 

βιολογικές ενδείξεις, σκιαγραφούν ένα πρότυπο 

ανοδικής κίνησης νερού από τον κρατήρα, το οποίο 

όπως δείχνουν τα δεδοµένα µας, φαίνεται να µεταφέρει 

τους ζωοπλαγκτικούς οργανισµούς έξω από αυτόν. 
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Αξιολόγηση της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κατασκευής του 
φράγµατος των ποταµών Πείρου-Παραπείρου στο νοµό Αχαΐας και εκτίµηση 
της εφαρµογής των περιβαλλοντικών όρων από τη µελέτη των επιπτώσεων 

του έργου στο περιβάλλον 

4ίγκα Α., Λιβανίου – Τηνιακού Α. 

Τοµέας Βιολογίας Φυτών, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 

Ιστορική αναφορά της εξέλιξης-πορείας του έργου µέχρι σήµερα. Περιγραφή των προτεινόµενων έργων 

βάσει της ΜΠΕ και των τεχνικών χαρακτηριστικών τους.  

Παρουσίαση των βασικών σηµείων της ΜΠΕ, των επιπτώσεων του έργου και των µέτρων αντιµετώπισης 

βάσει της ΜΠΕ, καθώς επίσης οι µελέτες αποκατάστασης του περιβάλλοντος που απαιτούνται βάσει αυτής . 

Εργασία πεδίου και προσωπικές παρατηρήσεις για καταγραφή των αλλαγών στην περιοχή του φράγµατος, 

αλλά και στην κοινή εκβολή των ποταµών, µε σκοπό τη µελέτη των επιπτώσεων και των µέτρων που 

λαµβάνονται.  

Παρουσίαση του ρόλου και της σηµασίας που έχει η 

αξιολόγηση των ΜΠΕ, διευκρίνιση της διαφοράς των 

όρων εκτίµησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων και 

πως αυτές εµπλέκονται µέσα στην ΜΠΕ και αναφορά 

στις βασικές θεωρητικές αιτίες συγκρουόµενων 

εκτιµήσεων των επιπτώσεων, καθώς και στους 

πρακτικούς λόγους που δυσχεραίνουν την 

αντικειµενική αξιολόγηση των επιπτώσεων γενικά, 

αλλά και συγκεκριµένα στην υπό αξιολόγηση µελέτη 

και τι απαιτείται για την επιτυχία της διαδικασίας 

περιβαλλοντικής αξιολόγησης.  

Εφαρµογή µοντέλων αξιολόγησης για την σωστή και 

ολοκληρωµένη λύση των εντοπισµένων προβληµάτων 

λόγω των περιβαλλοντικών και οικολογικών 

επιπτώσεων από την κατασκευή του έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευή φράγµα Βαλµαδούρας 
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Συγκριτική διερεύνηση της ανευπλοειδογόνου δράσης των φαρµακευτικών 
ενώσεων nocodazole, paclitaxel & griseofulvin σε τρία κυτταρικά 

συστήµατα in vitro 

Ζαχαράκη Π., Στεφάνου Γ., 4ηµόπουλος Ν.Α. 

Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης,  

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 

Οι µικροσωληνίσκοι της µιτωτικής ατράκτου είναι υπεύθυνοι για τον αποχωρισµό των αδελφών 

χρωµατιδίων κατά την Ανάφαση. Τροποποίηση ή καταστολή της δυναµικής του δικτύου των 

µικροσωληνίσκων συνεπάγεται αναστολή της κυτταρικής διαίρεσης µέσω ενεργοποίησης του σηµείου 

ελέγχου της Μίτωσης. Έτσι, ενώσεις που προσδένονται στο µόριο της β-τουµπουλίνης και τροποποιούν τη 

δυναµική αυτή, αποτελούν αποτελεσµατικά φάρµακα έναντι του καρκίνου, αλλά και άλλων ασθενειών. Η 

πρόσδεση των φαρµάκων στους µικροσωληνίσκους µε την αναστολή της αλληλεπίδρασης 

µικροσωληνίσκων-κινητοχώρου έχει ως πιθανό αποτέλεσµα ανώµαλο χρωµοσωµατικό αποχωρισµό, µε 

συνέπεια εµφάνιση ανευπλοειδικών κυττάρων. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική διερεύνηση της ανευπλοειδογόνου δράσης των 

φαρµακευτικών ενώσεων nocodazole, paclitaxel και griseofulvin σε τρία κυτταρικά συστήµατα in vitro: σε 

µυοβλάστες ποντικού C2C12, σε ινοβλάστες ανθρώπου HFFF2 και σε καρκινικά επιθηλιακά κύτταρα 

ανθρώπου MCF-7. Παρά το γεγονός ότι και οι τρεις προσδένονται στους µικροσωληνίσκους, παρουσιάζουν 

διαφορετικό µηχανισµό δράσης, µε τη nocodazole να προκαλεί αποσταθεροποίηση τους και τις paclitaxel 

και griseofulvin, σταθεροποίηση αυτών. Η συγκριτική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε τη µελέτη επαγωγής 

µικροπυρήνων και του µηχανισµού προέλευσης τους µέσω ανοσοσήµανσης πρωτεϊνών του κινητοχώρου 

(CREST). Ακολούθησε µελέτη της ακεραιότητας της µιτωτικής συσκευής, µέσω συνδυασµένης 

ανοσοσήµανσης πρωτεϊνών του κεντροσώµατος (Aurora A) και του δικτύου των µικροσωληνίσκων (β-

τουµπουλίνη). Τέλος, πραγµατοποιήθηκε µελέτη της έκφρασης των πρωτεϊνών Aurora A, β- και γ-

τουµπουλίνη, που συµµετέχουν στο χρωµοσωµατικό αποχωρισµό, µέσω της µεθόδου της 

ανοσοαποτύπωσης.  

Με την ολοκλήρωση της µελέτης παρατηρείται ότι και οι τρεις χηµικές 

ενώσεις: Επάγουν το φαινόµενο της χρωµοσωµατικής καθυστέρησης, 

µε αύξηση της συχνότητας των µικροπυρήνων µε κινητοχώρο στο 

εσωτερικό τους και στις τρεις κυτταρικές σειρές. Προκαλούν αύξηση 

του ποσοστού πολυπύρηνων µεσοφασικών κυττάρων και στα τρία 

κυτταρικά συστήµατα. Συσσωρεύουν τα κύτταρα στο στάδιο της 

Μετάφασης, µε ταυτόχρονη µείωση των Ανατελοφάσεων στα κύτταρα 

C2C12, HFFF2 και MCF-7. Ακόµα, αποδιοργανώνουν το δίκτυο των 

µικροσωληνίσκων, τόσο στα µεσοφασικά όσο και στα µιτωτικά 

κύτταρα. Επίσης, και οι τρεις ενώσεις επηρεάζουν τον κεντροσωµατικό 

πολλαπλασιασµό, µε την εµφάνιση ανώµαλων µεταφασικών κυττάρων και στις τρεις κυτταρικές σειρές.  

Οι εν λόγω µελετηθείσες χηµικές ενώσεις τροποποιούν επίσης την έκφραση των πρωτεϊνών Aurora A, β- & 

γ-τουµπουλίνης και στα τρία κυτταρικά συστήµατα. Με τη δράση της nocodazole µειώνεται η έκφραση των 

πρωτεϊνών Aurora A και β-τουµπουλίνης. Αντίθετα, οι paclitaxel και griseofulvin οδηγούν σε υπερέκφραση 

των Aurora A, β- και γ-τουµπουλίνη. Και οι τρεις φαρµακευτικές ενώσεις παρουσιάζουν κυτταρική 

εξειδίκευση ως προς τον επηρεασµό της έκφρασης των πρωτεϊνών που µελετήθηκαν. Τα ευρήµατα αυτά 

υποδηλώνουν τη συµµετοχή των τριών πρωτεϊνών στην εκδήλωση της ανευπλοειδογόνου δράσης των 

τριών χηµικών ενώσεων.  

Τα παραπάνω συµπεράσµατα επιβεβαιώνουν και ερµηνεύουν την ανευπλοειδογόνο δράση των ενώσεων, 

nocodazole, paclitaxel και griseofulvin. 
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Μηχανισµοί και πιθανά αίτια που οδήγησαν στην αναπαραγωγική αποτυχία 
του µεσογειακού θαλασσοκόρακα στο B. Αιγαίο κατά την περίοδο 2009-

2010 

Θάνου Ε.1, Χρηστίδης A.2, Fric J.2, Γκιώκας Σ.1, Σφενδουράκης Σ.1, 
Φραγγεδάκη – Τσώλη Σ.1 

1Τοµέας Βιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, 
2Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

Ο µεσογειακός θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) ζει και αναπαράγεται σε όλες 

σχεδόν τις νήσους και τις νησίδες του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους. Ιδιαίτερα η περιοχή του Βορείου 

Αιγαίου θεωρείται µια από τις παγκοσµίως πιο σηµαντικές περιοχές αναπαραγωγής του είδους, καθώς 

µεγάλες αποικίες έχουν καταγραφεί εκεί τα τελευταία χρόνια. Ειδικά σε δύο νησίδες του Β. Αιγαίου, στην 

Παναγία Θάσου και στο Ξηρονήσι Καβάλας, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 20 και 50 φωλιές, 

αντίστοιχα, στις οποίες η αναπαραγωγική επιτυχία είναι υψηλή, σύµφωνα µε δεδοµένα των προηγούµενων 

αναπαραγωγικών περιόδων. 

Κατά την τελευταία αναπαραγωγική περίοδο του 2009-2010, 

παρατηρήθηκε έντονη µείωση του αριθµού των αναπαραγωγικών 

ζευγαριών, στις δύο αυτές αποικίες, παρά το γεγονός ότι ήδη από τον 

Νοέµβριο του 2009 καταγράφηκε µεγάλος αριθµός κατασκευασµένων 

φωλιών καθώς και µεγάλη συγκέντρωση αναπαραγωγικά ώριµων 

ατόµων. Επιπλέον, καταγράφηκαν µεγάλα ποσοστά εγκατάλειψης 

φωλιών και µεγάλα ποσοστά αποτυχίας στην εκκόλαψη των αυγών και 

στην επιβίωση των νεοσσών. Η αναπαραγωγική αποτυχία των δύο 

αποικιών του Β. Αιγαίου πιθανώς σχετίζεται µε δυσµενείς περιβαλλοντικές 

συνθήκες και η πιθανότερη αιτία είναι η έλλειψη τροφής. Πράγµατι, 

παρατηρήθηκε ιδιαίτερα µεγάλη συγκέντρωση φυτοπλαγκτού η οποία 

εκδηλώθηκε κυρίως κατά την περίοδο Φεβρουάριος – Απρίλιος 2010, στο 

Β. Αιγαίο. Στην παρούσα εργασία συζητώνται α) οι µηχανισµοί και τα 

αίτια, που συσχέτισαν την πληθυσµιακή έκρηξη του φυτοπλαγκτού στο Β. 

Αιγαίο µε την περιορισµένη διαθεσιµότητα τροφής στα αναπαραγωγικά 

ώριµα ζευγάρια του µεσογειακού θαλασσοκόρακα και β) οι τρόποι 

απόκρισης του µεσογειακού θαλασσόκορακα που εξασφαλίζουν την 

επιβίωση του είδους σε αντίστοιχες οικολογικές κρίσεις.  

Ευχαριστούµε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για τη χρηµατοδότηση των δειγµατοληψιών, µέσω του 

προγράµµατος LIFE07NAT/GR/000285. 
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Η συνδεκάνη-3 διαµεσολαβεί τις βιολογικές δράσεις του αυξητικού 
παράγοντα HARP 

Κίτσου Π., Κατσώρης Π. 

Εργαστήριο Βιολογίας Κυττάρου, Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου & Ανάπτυξης,  

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 

Η HARP (Heparin Affine Regulatory Peptide) είναι ένας αυξητικός παράγοντας ο οποίος εµφανίζει πλειάδα 

βιολογικών δράσεων εµπλεκόµενος στη διαφοροποίηση, τον πολλαπλασιασµό και τη µετανάστευση 

πολλών τύπων κυττάρων, καθώς και στην αγγειογένεση και την ανάπτυξη όγκων. Η HARP έχει 

χρονοειδικό και ιστοειδικό πρότυπο έκφρασης, υπερεκφράζεται όµως σε καρκινικές κυτταρικές σειρές, σε 

ανθρώπινους καρκινικούς όγκους και βρίσκεται σε υψηλή συγκέντρωση στον ορό του αίµατος ασθενών µε 

διάφορες µορφές καρκίνου. Η HARP ασκεί τις βιολογικές της δράσεις µετά από δέσµευση στους 

διαµεµβρανικούς υποδοχείς, SDC3, ALK και RPTPβ/ζ. Οι βιολογικές της δράσεις προσδιορίζονται από τη 

συνισταµένη των δράσεων που έχει κάθε υποδοχέας της, αντικατοπτρίζοντας τον περίπλοκο µηχανισµό 

δράσης της. 

Στη συγκεκριµένη εργασία µελετήσαµε τον τρόπο µε τον οποίο η SDC3 διαµεσολαβεί τις βιολογικές δράσεις 

της HARP σε κύτταρα DU145 και PC3, κυτταρικές σειρές από καρκίνο ανθρώπινου προστάτη. 

Χρησιµοποιώντας την RNAi τεχνολογία, διαµολύναµε παροδικά τα κύτταρα µε siRNA ειδικά σχεδιασµένο 

έναντι της SDC3, µειώνοντας τα επίπεδα έκφρασης της.  

Καλλιεργήσαµε κύτταρα, φυσιολογικά και µετασχηµατισµένα, επιδράσαµε εξωγενώς µε HARP και τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι και στις δύο καρκινικές κυτταρικές σειρές, η SDC3 είναι θετικός ρυθµιστής της 

επαγόµενης από τη HARP κυτταρικής 

προσκόλλησης και µετανάστευσης.  

Παράλληλα, µελετήσαµε την ενεργοποίηση 

µορίων που εµπλέκονται στο µονοπάτι 

µεταγωγής σήµατος της SDC3 όπως της Src, 

Fak, Akt και Pten. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

ότι η ενεργοποίησή της SDC3 από τη HARP 

οδηγεί στην αύξηση των επιπέδων των pSrc 

και pFak και pAkt, ενώ, βρέθηκε ότι 

µειώνεται η φωσφορυλίωση της Pten.  

Συµπερασµατικά, στην παρούσα εργασία µελετήθηκε η συµµετοχή της συνδεκάνης 3 στις βιολογικές 

δράσεις της HARP, καθώς και µόρια του σηµατοδοτικού µονοπατιού µεταγωγής σήµατος του υποδοχέα 

αυτού. Βρέθηκε ότι η HARP προσδενόµενη στον υποδοχέα αυτό, επάγει την προσκόλληση και 

µετανάστευση των κυττάρων, δράσεις που συνδέονται µε την ανάπτυξη όγκων και τη µετάσταση 

καρκινικών κυττάρων.  

 

 

 

 

 

 

Οι υποδοχείς της HARP 
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Εκτίµηση της τοξικότητας των τελικών εκροών από το σταθµό βιολογικής 
επεξεργασίας των αστικών αποβλήτων της Πάτρας µε την χρήση 

βιοδεικτών (biotest) 

Κονταλή Μ., Ηλιοπούλου-Γεωργουδάκη Ι. 

Τοµέας Βιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 

Προκειµένου να προσδιοριστεί η τοξικότητα των τελικών εκροών από το σταθµό βιολογικής επεξεργασίας 

των αστικών αποβλήτων της Πάτρας, ελήφθησαν 40 τυχαία δείγµατα πριν και µετά το στάδιο της 

χλωρίωσης κατά την διάρκεια δύο ετών (2009-2010). Κάθε δείγµα υποβλήθηκε σε έλεγχο τοξικότητας µε τη 

χρήση βιοδεικτών. Συγκεκριµένα χρησιµοποιήθηκαν οι κάτωθι ζωικοί και φυτικοί οργανισµοί : 

• Η λάρβα του είδους Thamnocephalus platyurus (κοινή ονοµασία: fairy shrimp) που χρησιµοποιείται 

στο µικροβιοτεστ (microbiotest) Thamnotoxkit F 

• Η λάρβα του είδους Artemia franciscana (προηγούµενη ονοµασία Artemia salina, κοινή ονοµασία: 

brine shrimp) που χρησιµοποιείται στο µικροβιοτεστ Artoxkit MTM 

• a) το µονοκοτυληδονο φυτό Sorghum saccharatum 

 b) το δικοτυλήδονο φυτό Lepidum sativum 

 c) και το δικοτυλήδονο φυτό Sinapis alba 

που χρησιµοποιούνται στο µικροβιοτεστ Phytotoxkit, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα πρωτόκολλά τους. 

Εκτός από τους ελέγχους τοξικότητας, στις τελικές εκροές του σταθµού επεξεργασίας αστικών αποβλήτων 

πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις των φυσικοχηµικών παραµέτρων, πριν και µετά το στάδιο της χλωρίωσης. 

Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε ανίχνευση µικροβιακών πληθυσµών και στα δύο στάδια. Επίσης, µε την 

χρήση της ατοµικής απορρόφησης ανιχνεύθηκαν βαρέα µέταλλα, χαλκός Cu, ψευδάργυρος Zn, µαγγάνιο 

Mn, χρώµιο Cr, κάδµιο Cd, υδράργυρος Hg και µόλυβδος Pb.  

Να σηµειωθεί ότι στην παρούσα ανακοίνωση δίδονται τα τελικά αποτελέσµατα ως προς την εκτίµηση της 

τοξικότητας µε τους υδρόβιους οργανισµούς Thamnocephalus platyurus και Artemia franciscana, ενώ οι 

υπόλοιπες παράµετροι που ελέχθηκαν βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας. 

Σύµφωνα µε τους ελέγχους τοξικότητας µε τους 

υδρόβιους οργανισµούς τα δείγµατα πριν και µετά το 

στάδιο της χλωρίωσης χαρακτηρίζονται από «τοξικά» 

έως «πολύ τοξικά».Εκτιµάται ότι το Thamnocephalus 

platyurus είναι πιο ευαίσθητο για τα συγκεκριµένα 

απόβλητα συγκριτικά µε την Artemia franciscana. 

Συγκεκριµένα, ήτοι τα δείγµατα πριν και µετά τη 

χλωρίωση ήταν τοξικά κατά το T. platyurus σε 

ποσοστό 60% και 90% αντίστοιχα, ενώ, σε ποσοστό 

25% και για τα δείγµατα των δύο σταδίων ήταν τοξικά 

κατά την A. franciscana.   

Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αναλύσεις εκτιµάται ότι οι τελικές εκροές του σταθµού επεξεργασίας αστικών 

αποβλήτων είναι από τοξικές έως πολύ τοξικές στο συντριπτικά µεγαλύτερο ποσοστό τους. Εποµένως οι 

εκροές είναι ακατάλληλες είτε για να απορριφθούν σε υδάτινο περιβάλλον είτε για να χρησιµοποιηθούν 

στο χερσαίο περιβάλλον για αρδευτικούς σκοπούς. Η ολοκλήρωση της επεξεργασίας και των υπολοίπων 

ελέγχων θα δώσει πολύ περισσότερα στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν σε ολοκληρωµένη εκτίµηση της 

τοξικότητας των εκροών, χωρίς όµως να αναµένεται ανατροπή αυτών των καταρχήν αποτελεσµάτων. 
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Βιοποικιλότητα και βιώσιµη ανάπτυξη σε ένα παράκτιο υγρότοπο: 
η περίπτωση του δέλτα και του κάτω ρου του ποταµού Καλαµά  

(Ν. Θεσπρωτίας) 

Μάρκου Χ.1, Πασχάλη Θ.2, Τζανουδάκης 4.1 

1Τοµέας Βιολογίας Φυτών, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, 
2Νέα Σελεύκεια, Ηγουµενίτσα, Ν. Θεσπρωτίας 

Τα δέλτα και οι εκβολές των ποταµών είναι οικοσυστήµατα υψηλής παραγωγικότητας και ως εκ τούτου 

περιοχές που συγκεντρώνουν πλούσια βιοποικιλότητα αλλά και ταυτόχρονα, ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία κλπ.).Το στοίχηµα της αειφορικής διαχείρισης σε τέτοιες 

σηµαντικές, από οικολογική άποψη περιοχές, είναι η αρµονική συνύπαρξη «ανθρώπου» και «φύσης» στα 

πλαίσια µιας βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης. Ο 

ποταµός Καλαµάς (Θύαµις των αρχαίων) συνολικού 

µήκους 115 χλµ και λεκάνης απορροής έκτασης 

1894 km2, διασχίζει και όχι µόνο, ολόκληρη τη 

βορειοδυτική Ήπειρο και εκβάλει βόρεια της πόλης 

της Ηγουµενίτσας, ενός συνεχώς αναπτυσσόµενου 

αστικού κέντρου και σηµαντικού λιµανιού – πύλης 

εισόδου από την δυτική Ευρώπη. Η περιοχή του 

δέλτα και µεγάλο µέρος της παραποτάµιας 

περιοχής, λόγω της αισθητικής και περιβαλλοντικής 

της σηµασίας έχει χαρακτηριστεί (στα πλαίσια του 

προγράµµατος Φύση 2000) ως προστατευόµενη και από το 2003 λειτουργεί Φορέας Kιαχείρισης. Στόχος 

της παρούσας εργασίας είναι να µελετήσει τις προοπτικές της περιοχής για την ανάπτυξη οικοτουριστικών 

δραστηριοτήτων µέσω της ανάλυσης SWOT, και να αναδείξει τα στοιχεία της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονοµιάς της περιοχής τα οποία θα µπορούσαν να αποτελέσουν επίκεντρο τέτοιων δραστηριοτήτων. 

Από τη σχετική µελέτη οι προοπτικές φαίνονται ιδιαίτερα θετικές λαµβάνοντας υπ’ όψιν, όχι µόνο τη 

βιοποικιλότητα της περιοχής αλλά και παράγοντες όπως τη γεωγραφική θέση και τις υποδοµές της 

περιοχής (λιµάνι Ηγουµενίτσας, Εγνατία οδός κλπ.).  

Για την ανάδειξη της βιοποικιλότητας (τοπία, τύποι οικοτόπων, ορνιθοπανίδα), αλλά και την πολιτιστική 

κληρονοµιά της περιοχής (παραδοσιακοί οικισµοί, µονές, ναοί, γεφύρια, αλυκές κλπ.) περιγράφεται και 

προτείνεται ένα οργανωµένο δίκτυο οικοτουριστικών διαδροµών – µονοπατιών, µέσα από το οποίο ο 

επισκέπτης θα ενηµερώνεται και θα ευαισθητοποιείται για τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της 

περιοχής. Σχετικό ενηµερωτικό υλικό θα είναι διαθέσιµο µε ευθύνη του κέντρου πληροφόρησης του Φ.K. 

της προστατευόµενης περιοχής, το οποίο θα έχει και την γενικότερη ευθύνη διαχείρισης και διακίνησης 

των επισκεπτών. Το δίκτυο διαδροµών προτείνεται να επεκταθεί, τόσο χωρικά προς το θαλάσσιο µέτωπο 

µε διαδροµές που θα εστιάζουν σε παραδοσιακές αλιευτικές δραστηριότητες, όσο και θεµατικά, µε 

προγράµµατα που θα στοχεύουν  σε µαθητές και φοιτητές στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.  
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Πληθυσµιακή οικολογία των συµπάτριων ειδών Μesotriton alpestris & 
Lissotriton vulgaris (αµφίβια, ουρόδηλα) σε µια εποχική λίµνη στο Χελµό 

Μεττούρης Ο., Γκιώκας Σ. 

Εργαστήριο Ζωολογίας, Τοµέας Βιολογίας Ζώων,  

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 

Η µελέτη της πληθυσµιακής οικολογίας κάποιου είδους µπορεί να συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση του 

κύκλου ζωής του, να δώσει πολύτιµες πληροφορίες για τις ιδιαίτερες οικολογικές απαιτήσεις του και 

ενδεχοµένως να υποδείξει την ανάγκη λήψης µέτρων για την προστασία του. Ειδικότερα όσον αφορά στα 

αµφίβια τέτοιου είδους µελέτες έχουν ιδιαίτερη σηµασία, αφού είναι από τα πλέον ευπαθή σπονδυλόζωα 

λόγω των φυσιολογικών και οικολογικών περιορισµών που αντιµετωπίζουν. 

Στην περιοχή µελέτης µας, µια µικρή, εποχιακή λίµνη κοντά στο χωριό των Καλαβρύτων, σε υψόµετρο 800 

περίπου µέτρων διαβιούν συµπατρικά δύο είδη τριτώνων, τα Lissotriton vulgaris graecus και Mesotriton 

alpestris veluchiensis (οικ. Salamandridae). Η λίµνη αρχίζει να µαζεύει νερό από τις αρχές Ιανουαρίου και 

το διατηρεί µέχρι τους πρώτους καλοκαιρινούς µήνες, οπότε και ξηραίνεται. Κατά την περίοδο αυτή οι 

τρίτωνες εισέρχονται µέσα στην λίµνη και αναπαράγονται, ενώ λίγα είναι γνωστά για τη συµπεριφορά τους 

όταν ξηραίνεται η λίµνη. 

Η εκτίµηση των πληθυσµιακών παραµέτρων 

βασίστηκε στη µέθοδο επαναλαµβανόµενης και 

διαδοχικής σήµανσης-επανασύλληψης (mark-

recapture) Jolly-Seber για ανοικτούς πληθυσµούς. 

Για τη σήµανση των ζώων χρησιµοποιήθηκαν 

παθητικοί ποµποί (PIT-tags), τους οποίους 

τοποθετούσαµε υποδερµικά. Τα δεδοµένα που 

χρησιµοποιήσαµε στις αναλύσεις αφορούσαν στο 

ιστορικό επανασύλληψης κάθε ζώου, καθώς και 

ατοµικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο, το βάρος 

και το µήκος. Παράλληλα για όλη τη διάρκεια της 

µελέτης καταγράφονταν ηµερησίως οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες (θερµοκρασία αέρα και 

νερού, σχετική υγρασία, στάθµη νερού). 

Χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό MARK για να εξεταστούν διάφορα µοντέλα ως προς την υποστήριξή τους 

από τα παρατηρηθέντα δεδοµένα. Για τη χρονική περίοδο των δειγµατοληψιών (αναπαραγωγική περίοδος) 

έγιναν και για τα δύο είδη εκτιµήσεις του πληθυσµού τους και των πιθανοτήτων επιβίωσης, 

επανασύλληψης και µετανάστευσης των ατόµων µέσα στη λίµνη. Επίσης έγιναν εκτιµήσεις της αναλογίας 

φύλων, καθώς και συγκριτική αξιολόγηση, ανά είδος και φύλο, των µεταβολών βάρους και µήκους και της 

συσχέτισής τους µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το είδος Mesotriton alpestris υπερτερεί αριθµητικά του Lissotriton vulgaris. 

Οι αναλογίες αρσενικών-θηλυκών είναι περίπου 1:1 και 1:3 για τα Mesotriton alpestris και Lissotriton 

vulgaris αντίστοιχα. Σηµαντικές διαφορές καταγράφηκαν επίσης στο µέσο βάρος των ατόµων που 

βρίσκονται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους µέσα στο νερό, πάντα όµως µε το είδος Mesotriton 

alpestris να υπερτερεί σε µέγεθος. Η εισροή των ατόµων µέσα στην λίµνη έχει βρεθεί να επηρεάζεται από 

τη θερµοκρασία του αέρα, αλλά όχι του νερού. 
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Κατανοµή των λιπαρών οξέων στα λιπίδια επιλεγµένων στελεχών 
ζυγοµυκήτων καλλιεργούµενων σε γλυκερόλη 

Μπέλλου Σ., Αγγελής Γ. 

Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης,  

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 

Οι ελαιογόνοι Ζυγοµύκητες έχουν την ικανότητα να συσσωρεύουν σηµαντικές ποσότητες λιπιδίων, 

πλουσίων σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFAs) µεταβολίζοντας γλυκερόλη. Στο µυκήλιο όλων των 

στελεχών που µελετήθηκαν συσσωρεύτηκε µεγαλύτερη ποσότητα ουδέτερων λιπιδίων (NL) από ότι 

γλυκολιπιδίων, σφιγγολιπιδίων και φωσφολιπιδίων (P). Η βιοσύνθεση των P στους Mortierella 

ramanniana, Mucor sp. και Cunninghamella echinulata πραγµατοποιήθηκε ενώ η διαδικασία συσσώρευσης 

των NL ήταν σε εξέλιξη. Η συγκέντρωση των PUFAs µειώθηκε σε όλα τα λιπιδιακά κλάσµατα του M. 

ramanniana κατά τη διάρκεια της αύξησης. Αντίθετα, στην περίπτωση του C. echinulata τόσο η 

συγκέντρωση του λινελαϊκού όσο και του γ - λινολενικού οξέος (GLA) αυξήθηκε µε το χρόνο σε όλα τα 

κλάσµατα, και κυρίως στο κλάσµα των P. Τα λιπίδια του Mucor sp. ήταν πλούσια σε ελαϊκό οξύ και GLA, 

ενώ τα Ρ του Thamnidium elegans παρόλο που ήταν πλούσια σε λινελαϊκό οξύ, αυτό δε µετατράπηκε 

σηµαντικά σε GLA. 

Kεδοµένου ότι η κύρια λειτουργία των PUFAs 

στους Ζυγοµύκητες σχετίζεται µε τη συµµετοχή 

τους στις µυκηλιακές µεµβράνες θα µπορούσαµε 

να υποθέσουµε ότι η βιοσύνθεση αυτών των 

λιπαρών οξέων σχετίζεται άµεσα µε την 

µυκηλιακή αύξηση. Ωστόσο αυτό ισχύει µόνο για 

ορισµένες περιπτώσεις Ζυγοµυκήτων όπως αυτή 

του M. ramanniana. Αντίθετα, στην περίπτωση 

του C. echinulata, υπό τις ίδιες πειραµατικές 

συνθήκες, η βιοσύνθεση των PUFAs συνεχίζεται 

ακόµη και µετά την ολοκλήρωση της αύξησης, 

υποδεικνύοντας ότι σε αυτό το είδος η βιοσύνθεση 

δεν σχετίζεται άµεσα µε την πρωτογενή αύξηση.  



 8η Ηµερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τµήµατος Βιολογίας 11 

Πάτρα – Μάρτιος 2011 

Κινητικές αύξησης και µελέτη λιπιδίων του µικροφύκους Nannochloropsis 
oculata και του τροχοζώου Brachionus plicatilis 

Μπίρκου Μ.1,2, Μπόκας 4.2, Αγγελής Γ.1 

1Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τµήµα 

Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών, 
2Plagton S.A. 

Τα µικροφύκη καλλιεργούνται σε εµπορική κλίµακα ως πηγή πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, β-

καροτενίου κ.ά. προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας. Αποτελούν επίσης σηµαντικά πρόσθετα ή 

αποκλειστική πηγή τροφής πολλών υδρόβιων ζώων (τροχοζώων) τα οποία στη συνέχεια χρησιµοποιούνται 

στη διατροφή των ιχθύων. 

Στην παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε καλλιέργεια του Nannochloropsis oculata σε βιοαντιδραστήρες 

βιοµηχανικής κλίµακας (300 l) σε συνθήκες αυτοτροφικής αύξησης (απουσία οργανικής πηγής άνθρακα). 

Οι µέγιστες τιµές πυκνότητας κυττάρων (=1,45 x 106 κύτταρα/ml) και συγκέντρωσης βιοµάζας (=220 

mg/L) επιτεύχθηκαν µετά από 70 h καλλιέργειας. Τα λιπίδια του µικροφύκους αποτελούνταν από 50% 

ουδέτερα λιπίδια, 35 % φωσφολιπίδια και 15 % σφιγγολιπίδια+γλυκολιπίδια που περιείχαν παλµιτικό 

(24,9%), παλµιτολεϊκό (14,9%), στεατικό (6,3%), ελαϊκό (28,4%), λινελαϊκό (12,3%) και α- λινολενικό οξύ 

(22,8%), ενώ δεν ανιχνεύτηκαν εικοσιπεντανοϊκό οξύ (EPA) και εικοσιδυοεξανοϊκό οξύ (DHA).  

Τροχόζωα του είδους Brachionus plicatilis 

διατρεφόµενα µε κύτταρα του N. oculata 

παρήγαγαν λιπίδια αποτελούµενα από παλµιτικό 

(12,9%), παλµιτελαϊκό (20,2%), στεατικό (7,6%), 

ελαϊκό (26,2%), λινελαϊκό (15,7%) και α-

λινολενικό οξύ (7,8%). Όταν χρησιµοποιήθηκε στη 

διατροφή τους ζύµη αρτοποιίας τα λιπίδιά τους 

περιείχαν παλµιτικό (12,1%), παλµιτελαϊκό 

(24,3%), στεατικό (8,2%), ελαϊκό (30,3%), 

λινελαϊκό (14,5%) και α- λινολενικό (4,5%). Μετά 

την παραµονή τους σε εµπλουτιστικό µέσο που 

περιείχε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα τα λιπίδια 

τους περιείχαν παλµιτικό (17,9%), παλµιτελαϊκό 

(6,7%), στεατικό (4,1%), ελαϊκό (17,4%), λινελαϊκό 

οξύ (15,1%), α-λινολενικό (3,6%), EPA (3,8%) και 

DHA (20,0%). 
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Βιοπληροφορική ανάλυση και χαρακτηρισµός γονιδίων που εµπλέκονται 
στη φαινοτυπική πλαστικότητα του zebrafish  

(Danio rerio, Hamilton 1822) 

Συµεωνίδη 4.1, Κουµουνδούρος Γ.2, Κλάπα Μ.3, Φλυτζάνης Κ.1 

1Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, 

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 
2Τοµέας Βιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 

3Εργαστήριο Μεταβολοµικής Μηχανικής & Συστηµικής Βιολογίας, ΙΤΕ-ΕΙΧΗΜΥΘ 

Η θερµοκρασία ανάπτυξης αποτελεί παράγοντα µεγάλης σηµασίας στην οντογένεση των ιχθύων, αφού ως 

ποικιλόθερµοι οργανισµοί είναι συνεχώς εκτεθειµένοι στις µεταβολές του περιβάλλοντός τους. Έχει 

παρατηρηθεί πως η θερµοκρασία ανάπτυξης δύναται να προκαλέσει µετατόπιση του χρονοδιαγράµµατος 

των οντογενετικών γεγονότων, µεταβολή στο ρυθµό αύξησης και διαφοροποίησης και µόνιµες 

µορφολογικές αλλαγές (πχ στο µυοσκελετικό και το καρδιαγγειακό σύστηµα). Ωστόσο, µέχρι σήµερα δεν 

έχει µελετηθεί η επίδραση της θερµοκρασίας ανάπτυξης στο πρότυπο της γονιδιακής έκφρασης του 

zebrafish και σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη του ολικού µεταγραφικού προτύπου νυµφών 

zebrafish. Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκαν δύο πειράµατα, όπου τρεις θερµοκρασιακές συνθήκες ανάπτυξης 

(22, 28 και 32 oC) εφαρµόστηκαν στην πρώιµη οντογενετική περίοδο: για το διάστηµα 0-20 dpf* (1ο 

πείραµα) και 10-20 dpf (2ο πείραµα). Η επιλογή των θερµοκρασιών έγινε µε σηµείο αναφοράς τους 28 oC, 

που αποτελεί την πρότυπη θερµοκρασία ανάπτυξης του είδους. Πραγµατοποιήθηκε αποµόνωση ολικού RNA 

από τα άτοµα ηλικίας 20 dpf όλων των πληθυσµών και από τα άτοµα ηλικίας 10 dpf του πληθυσµού των 28 
oC του 2ου πειράµατος και ακολούθησε υβριδοποίηση σε µικροσυστοιχίες Affymetrix, µε 15.509 

αντιπροσωπευτικές αλληλουχίες γονιδίων (probe sets). 

Τα 21 µεταγραφικά προφίλ επεξεργάσθηκαν µε τα 

εξειδικευµένα προγράµµατα ανάλυσης µικροσυστοιχίων, 

dChip και MeV (v.4.5.1). Η κανονικοποίηση και το 

φιλτράρισµα των δεδοµένων των µικροσυστοιχιών απέδωσε 

µεταγραφικά προφίλ µε 9489 probe sets. Με τεχνικές 

πολυπαραµετρικής στατιστικής ανάλυσης (HCL και PCA) 

πραγµατοποιήθηκαν οι συγκρίσεις των µεταγραφικών 

προφίλ µεταξύ των πειραµατικών πληθυσµών για κάθε 

θερµοκρασία ανάπτυξης και οντογενετικό στάδιο. Οι HCL και 

PCA αναλύσεις έδειξαν i) σαφή διαχωρισµό των 

µεταγραφικών προφίλ µεταξύ των δύο πειραµάτων, ii) σαφή 

διαχωρισµό των προφίλ των 28 oC και 32 oC ως προς αυτά 

των 22 oC και στα δύο πειράµατα, και iii) σαφή διαχωρισµό 

των προφίλ των 28 oC διαφορετικού οντογενετικού σταδίου 

(ηλικίας 10 dpf vs 20 dpf). Οι πληθυσµοί των 28 oC & 32 oC 

(ως µια οµάδα πλέον) συγκρινόµενοι µε τον πληθυσµό των 22 oC στο κάθε πείραµα ανέδειξε 161 (1ο 

πείραµα) και 33 (2ο πείραµα) στατιστικώς σηµαντικά γονίδια (SAM). Η µελέτη των γονιδίων µε το λογισµικό 

λειτουργικής ταξινόµησης και γενετικής οντολογίας DAVID, ανέδειξε γονίδια που σχετίζονται µε την 

ανάπτυξη του µατιού, των θωρακικών πτερυγίων και του εγκεφάλου. Τέλος, επιλέχθηκαν γονίδια 

διαφορετικού επιπέδου έκφρασης, ώστε να πιστοποιηθεί η ακρίβεια της µεθόδου µε qPCR. 

* dpf: days post fertilization 
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Επίδραση της πόσης του αφεψήµατος του φυτού Rosmarinus officinalis 
στην από το µόλυβδο (Pb) επαγώµενη νευροτοξικότητα 

Φερλέµη Α.Β.1, Πρωτονοτάριος Β.2, Ιατρού Γ.3, Λάµαρη Φ.4, Μαργαρίτη Μ.1 

1Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου & Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Πατρών  
2Εργαστήριο Ανόργανης & Αναλυτικής Χηµείας, Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο & Τεχνολογικό & Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου 
3Εργαστήριο Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Πατρών 

4Εργαστήριο Φαρµακογνωσίας, Χηµείας & Ανάλυσης Φυσικών Προϊόντων 

Τµήµα Φαρµακευτικής, Παν/µιο Πατρών 

Τα τελευταία χρόνια το επιστηµονικό ενδιαφέρον έχει στραφεί στην εξεύρεση φυτών και φυτικών 

συστατικών που θα µπορούσαν να δρουν ενάντια της νευροτοξικής δράσης των µετάλλων και η ελληνική 

χλωρίδα είναι πλούσια τόσο σε κοινά όσο και σε ενδηµικά φυτά που διαθέτουν νευροπροστατευτικές 

ιδιότητες. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν: α) η διερεύνηση της επαγωγής νευροτοξικών επιδράσεων ύστερα 

από χορήγηση µολύβδου, ως προς τη διεργασία 

µνήµη/µάθηση [δοκιµασία της Παθητικής Αποφυγής 

(1)] και την ενεργότητα του ενζύµου AChE [διαλυτή 

σε άλας (SS) που περιέχει κυρίως την G1 ισοµορφή 

και διαλυτή σε απορρυπαντικό (DS) που περιέχει 

κυρίως τη G4 ισοµορφή του ενζύµου, που είναι και 

η πιο σηµαντική για το νευρικό σύστηµα (2)] στον 

ολικό εγκέφαλο (-παρεγκεφαλίδα) και στην 

παρεγκεφαλίδα ενήλικων µυών, β) η διερεύνηση 

της πολυφαινολικής σύστασης του αφεψήµατος του 

φυτού Rosmarinus officinalis (δενδρολίβανο) και γ) 

η πιθανή νευροπροστατευτική του δράση. 

Τα αποτελέσµατά µας υποδεικνύουν: Α) Το αφέψηµα έχει πλούσια πολυφαινολική σύσταση. Β) Ο Pb 

συσσωρεύεται στον εγκέφαλο ενήλικων µυών και αυτή η συσσώρευση δεν επηρεάζεται σε σηµαντικό 

βαθµό από την συγχορήγησή του µε το αφέψηµα (χρήση δυο φασµατοµετρικών µεθόδων, Φασµατοµετρία 

Ατοµικής Απορρόφησης/AAS και Φασµατοµετρία Μάζας µε Πηγή Επαγωγικά Συζευγµένου Πλάσµατος/ICP-

MS). Γ) Ο µόλυβδος προκαλεί ελάττωση (41,04%) της γνωστικής λειτουργίας και σηµαντική µείωση της 

ενεργότητας και των δυο ισοµορφών του ενζύµου AChE στους εγκεφαλικούς ιστούς των ενήλικων µυών 

[26,9% (SS), 35,9% (DS) και 23,73% (SS), 11,07% (DS) στον ολικό εγκέφαλο (-παρ/δα) και στην 

παρεγκεφαλίδα, αντίστοιχα] συγκριτικά µε τους µύες-µάρτυρες. K) Η χορήγηση του αφεψήµατος στους 

ενήλικους µύες αναστέλλει την AChE [19,29% (SS), 43,76% (DS) και 25,74% (SS), 19,83% (DS) στον ολικό 

εγκέφαλο (-παρ/δα) και στην παρεγκεφαλίδα, αντίστοιχα] σε σχέση µε τους µύες-µάρτυρες, ενώ η 

διαδικασία της µνήµης/µάθησης δεν επηρεάζεται σηµαντικά. Ε) Στη συγχορήγηση µετάλλου/αφεψήµατος 

παρατηρείται σηµαντική βελτίωση (42,69%) της γνωστικής λειτουργίας των ενήλικων µυών και επαναφορά 

της στα επίπεδα των µυών-µαρτύρων σε σύγκριση µε τη βλάβη που προκάλεσε στη µνήµη/µάθηση ο 

µόλυβδος. Επιπλέον, κατά τη συγχορήγηση η ενεργότητα της AChE παρουσιάζει τάση περαιτέρω 

αναστολής σε σχέση µε τις αλλαγές που προκαλεί ο µόλυβδος. Τα ανωτέρω υποδεικνύουν ότι το αφέψηµα 

του δενδρολίβανου έχει θετική νευροπροστατευτική δράση ως προς τις διαταραχές που προκαλεί η 

χορήγηση του Pb.  

Η ανωτέρω εργασία υποστηρίχθηκε εν µέρει από το Ενδοπανεπιστηµιακό Δίκτυο του Παν. Πατρών 

BIOFLORA. 
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Μελέτη της ανευπλοειδογόνου δράσης του all-trans ρετινοϊκού οξέος και 
του στεροειδικού αναλόγου του ΕΑ-4 in vitro 

Alakhras R.1,. Στεφάνου Γ.1, 4ηµόπουλος Ν.Α.1, Νικολαρόπουλος Σ.Σ.2 

1Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τµήµα Βιολογίας 
2Εργαστήριο Φαρµακευτικής Χηµείας Τµήµα Φαρµακευτικής 

Πανεπιστήµιο Πατρών  

Η βιταµίνη Α και οι µεταβολίτες της, ρετινάλη και ρετινοϊκό οξύ, είναι σηµαντικά µόρια για τη ρύθµιση της 

κυτταρικής ανάπτυξης, της διαφοροποίησης και άλλων κυτταρικών λειτουργιών. Τα ρετινοειδή 

παρουσιάζουν τόσο µεταλλαξιγόνο όσο και αντιµεταλλαξιγόνο δράση. Προηγούµενα ευρήµατα µας έχουν 

δείξει ότι το all-trans ρετινοϊκό οξύ (ATRA) και το στεροειδές ανάλογο του ΕΑ-4 επηρεάζουν τον ρυθµό 

πολλαπλασιασµού σε καλλιέργειες λεµφοκυττάρων ανθρώπου in vitro. Προκαλούν επίσης γενετικές 

αλλαγές, όπως παρατηρήθηκε από τις αυξηµένες συχνότητες µικροπυρήνων. Με ανάλυση FISH και 

εντοπισµό της κεντροµερικής περιοχής φάνηκε ότι ο µηχανισµός δηµιουργίας των µικροπυρήνων είναι 

κυρίως η πρόκληση ρηγµάτων στα χρωµοσώµατα και σε µικρότερο βαθµό η χρωµοσωµατική καθυστέρηση. 

Προκειµένου να διερευνηθεί περαιτέρω ο µηχανισµός δράσης των παραπάνω ενώσεων πραγµατοποιήθηκε 

µελέτη επαγωγής των µικροπυρήνων σε ένα δεύτερο βιολογικό σύστηµα, την κυτταρική σειρά ποντικού 

C2C12. Ο µηχανισµός προέλευσης των 

µικροπυρήνων διερευνήθηκε µε ανάλυση 

CREST και εντοπισµό των πρωτεϊνών του 

κινητοχώρου. Τα αποτελέσµατα 

επιβεβαίωσαν την θραυσµατογόνο αλλά και 

ανευπλοειδογόνο δράση των ATRA και ΕΑ-4. 

Kρούν κυρίως µε χρωµοσωµατική θραύση και 

σε µικρότερο βαθµό µέσω χρωµοσωµατικής 

καθυστέρησης. Επειδή η µιτωτική άτρακτος 

είναι ένας από τους κυτταρικούς στόχους της 

χηµικά επαγόµενης ανευπλοειδίας, 

πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα διπλού 

ανοσοφθορισµού για τη β- και γ- 

τουµπουλίνη, δοµικά συστατικά των 

µικροσωληνίσκων της ατράκτου και του 

κεντροσώµατος, αντίστοιχα. Τα κύτταρα 

C2C12 αναπτύσσονται σε υπόστρωµα, παρουσιάζουν ροµβοειδές σχήµα µε εκτεταµένο κυτταροσκελετό και 

ως εκ τούτου αποτελούν κατάλληλο σύστηµα για τη µελέτη της δοµής και ακεραιότητας τόσο της µιτωτικής 

συσκευής όσο και του δικτύου των µικροσωληνίσκων. Τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι το ATRA και ΕΑ-4 

αποδιοργανώνουν το δίκτυο των µικροσωληνίσκων, επηρεάζουν τον κεντροσωµατικό διπλασιασµό και 

οδηγούν στη δηµιουργία µονοπολικών µεταφάσεων. Επίσης, προκαλούν αποπροσανατολισµό των 

χρωµοσωµάτων κατά τη µετάφαση και παρεµποδίζουν τη µιτωτική διαίρεση λόγω συσσώρευσης των 

κυττάρων στα στάδια της ανάφασης και τελόφασης. Επιπλέον οδηγούν στην εµφάνιση κυττάρων µε 

πυρηνοπλασµατικές γέφυρες. Παρατηρήθηκε επίσης το φαινόµενο της πολυπυρήνωσης. Τα 

προαναφερθέντα ευρήµατα εξηγούν τόσο τη θραυσµατογόνο όσο και την ανευπλοειδογόνο δράση των 

ενώσεων που µελετώνται.  
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Ο ρυθµός πολλαπλασιασµού στην εξωτερική κοκκώδη στιβάδα καθορίζει 
τον σχηµατισµό των λοβών της παρεγκεφαλίδας εµβρύου όρνιθας 

Κοµµατά Β., 4ερµών Α. 

Εργ. Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 

Η παρεγκεφαλίδα των πτηνών, µια µορφολογικά µοναδική δοµή του εγκεφάλου, αποτελείται από 10 

λοβούς (µερικοί από τους οποίους φέρουν δευτερογενείς υποδιαιρέσεις), οι οποίοι σχηµατίζονται κατά τα 

ενδιάµεσα εµβρυϊκά αναπτυξιακά στάδια. Ο πολλαπλασιασµός και η µετανάστευση των κυττάρων της 

εξωτερικής κοκκώδους στιβάδας είναι το κύριο γεγονός κατά την διαδικασία ανάπτυξης των 

παρεγκεφαλιδικών λοβών. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η µελέτη του πολλαπλασιασµού των 

κοκκωδών κυττάρων στην αναπτυσσόµενη παρεγκεφαλίδα. Για τον προσδιορισµό του ρυθµού του 

πολλαπλασιασµού των πρόγονων κοκκωδών κύτταρων, εφαρµόσθηκε η ανοσοϊστοχηµική µέθοδος της 5-

βρωµο-2-δεοξυουριδίνης (BrdU). Η BrdU, που ενσωµατώνεται στο DNA κατά την S-φάση του κυτταρικού 

κύκλου, ενέθηκε in ovo (100µg/gr βάρους αυγού σε 

φυσιολογικό ορό) στις εµβρυικές µέρες  E10, E13, 

E15 και  E17, και µετά από διαφορετικούς χρόνους 

επιβίωσης, τα έµβρυα θυσιάστηκαν (1, 2 και 3 ώρες 

µετά την ένεση), µονιµοποιήθηκαν µε ενδοκάρδια 

έγχυση, και αφαιρέθηκε ο εγκέφαλος, έγινε κρυο-

προστασία, µετά – µονιµοποίηση και φύλαξη του 

εγκεφάλου στους -80°C. Την E10 ηµέρα, 

παρατηρήθηκε πλήρως ανεπτυγµένη πρωτογενής 

σχισµή, ενώ από την E13 ηµέρα, όλοι οι λοβοί της 

παρεγκεφαλίδας έχουν σχηµατιστεί και µέχρι την 

E17 ηµέρα όλες οι υποδιαιρέσεις τους είναι 

εµφανείς. Με πειράµατα ανοσοϊστοχηµείας, σε 

διατοµές 20µm, προσδιορίσθηκε ο αριθµός των 

µιτωτικά ενεργών κυττάρων στην S-φάση (BrdU σήµανση) και ο αριθµός των αποπτωτικών κυττάρων 

(σήµανση κασπάσης 3), ενώ µε πειράµατα ανοσοφθορισµού διακρίθηκαν τα γρήγορα διαιρούµενα κύτταρα 

(BrdU+) από τα αργά διαιρούµενα (PCNA+). Έγινε χαρτογράφηση των προτύπων πολλαπλασιασµού και 

απόπτωσης (µε χρήση camera lucida) και υπολογίστηκε σε συγκεκριµένους λοβούς ο αριθµός των 

προγονικών κοκκωδών κυττάρων σε διαφορετικούς χρόνους επιβίωσης. Μόνο µικρός αριθµός 

αποπτωτικών κυττάρων παρατηρήθηκε στη µελλοντική εσωτερική κοκκώδη στιβάδα, τον τελικό 

προορισµό των κυττάρων της εξωτερικής κοκκώδους στιβάδας, και συνεπώς η απόπτωση δεν παίζει 

καθοριστικό ρόλο στον σχηµατισµό των λοβών. Αντίθετα συγκρίνοντας τον ρυθµό πολλαπλασιασµού 

µεταξύ κορυφής και βάσης των υπό ανάπτυξη λοβών, προτείνεται ότι η ανάπτυξη των παρεγκεφαλιδικών 

λοβών σχετίζεται άµεσα µε την διαφορά στο ρυθµό πολλαπλασιασµού των BrdU+ πρόδροµων κοκκωδών 

κυττάρων µεταξύ του επιτείχιου τµήµατος και της βάσης του λοβού. 
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Κλιµατικές αλλαγές του νεογενούς καθορίζουν την εξέλιξη και 
βιογεωγραφία ενός εδαφόβιου φιδιού της Ανατολικής Μεσογείου 

Κορνήλιος Π., Λυµπεράκης Π., Ilgaz Ç., Kumlutaş Y., Moravec J.,  
Sindaco R., Afroosheh M., Rastegar-Pouyani N., Γκιώκας Σ., Φραγγεδάκη-

Τσώλη Σ., Χονδρόπουλος Β. 

Εργαστήριο Ζωολογίας, Τοµέας Βιολογίας Ζωϊκών Οργανισµών 

Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών 

Τα εδαφόβια ερπετά αποτελούν άριστο υλικό για µελέτες φυλογεωγραφικών και εξελικτικών διεργασιών, 

λόγω της περιορισµένης ικανότητας διασποράς και της θερµοκρασιακής «εξάρτησης» τους, που τα 

καθιστούν ευαίσθητους δείκτες παλαιοκλιµατικών, παλαιοοικολογικών και παλαιογεωγραφικών 

γεγονότων. Tο Typhlops vermicularis, ο µοναδικός ευρωπαϊκός αντιπρόσωπος της υπεροικογένειας 

Typhlopoidea, είναι ένα µικρού µεγέθους και ελάχιστα µελετηµένο, εδαφόβιο φίδι που εξαπλώνεται από 

την ανατολική Μεσόγειο ως την κεντρική Ασία. H περιοχή εξάπλωσής του έχει έντονη γεωλογική ιστορία, 

ενώ κατά τα τελευταία 10 εκατ. χρόνια, 

περιοδικές κλιµατικές µεταβολές προκάλεσαν 

επαναλαµβανόµενες αλλαγές σε βιοτόπους που 

επηρέασαν τη γεωγραφική κατανοµή των 

ζωϊκών οργανισµών και άφησαν το αποτύπωµα 

τους στις φυλογενετικές σχέσεις και τη 

βιογεωγραφία τους. Στην παρούσα εργασία 

µελετήσαµε τη φυλογένεση και τη 

βιογεωγραφία του Typhlops vermicularis. 

Προσεγγίσαµε τις φυλογενετικές σχέσεις µεταξύ 

των πληθυσµών του από σχεδόν ολόκληρη την 

περιοχή εξάπλωσης του µε τη χρήση 

µιτοχονδριακών µοριακών δεικτών (12S rRNA 

και υποµονάδα 2 της αφυδρογονάσης του 

NADH). Τα αποτελέσµατα των φυλογενετικών 

αναλύσεων (Σύνδεση Γειτόνων - Μέγιστη 

Πιθανοφάνεια – Μπεϋζιανή Συµπερασµατολογία) αναδεικνύουν το ρόλο των κλιµατικών αλλαγών που 

συνέβησαν στην ανατολική Μεσόγειο, στη βιογεωγραφία και την εξέλιξη αυτού του είδους. Τα 

σηµαντικότερα συµπεράσµατα µας είναι η αφρικανική προέλευση αυτού του ευρασιατικού είδους και η 

αποκάλυψη κρυπτικών εξελικτικών κλάδων, που θα µπορούσαν µε βάση τη γενετική διαφοροποίηση τους 

να αντιστοιχούν ακόµα και σε διαφορετικά είδη, ιδιαίτερα σε περιοχές που λειτούργησαν ως «θύλακες» 

βιοποικιλότητας κατά τη διάρκεια ξηρών περιόδων.  
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4ιερεύνηση των διαχρονικών µεταβολών των καλύψεων/χρήσεων γης στη 
λεκάνη απορροής του ποταµού Αχέροντα µε χρήση γεωγραφικών 

συστηµάτων πληροφοριών 

Κωστάρα Κ.1, Γεωργιάδης Θ.1, Ρετάλης Α.2, Παπαστεργιάδου Ε.1 

1Τοµέας Βιολογίας Φυτών, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 
2Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

Η παρόχθια ζώνη εντάσσεται στα οικοσυστήµατα που δέχονται τις µεγαλύτερες πιέσεις παγκοσµίως, 

εξαιτίας κυρίως των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων των λεκανών απορροής τους. Στην παρούσα εργασία 

δίνονται τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα της διερεύνησης τόσο των χωρικών όσο και των χρονικών 

µεταβολών των καλύψεων - χρήσεων γης στη λεκάνη απορροής του ποταµού Αχέροντα (K. Ελλάδα), µε τη 

χρήση Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ). Η χωρική ετερογένεια του τοπίου εξετάζεται για να 

χαρακτηρίσει τις οικολογικές διεργασίες στη διάρκεια του χρόνου και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ευρύτερα 

ως οικολογικός δείκτης. Ο ποσοτικός προσδιορισµός επιτυγχάνεται σε συνδυασµό µε ένα ιεραρχικό 

σύστηµα ταξινόµησης και µε τη χρήση των ΓΣΠ. Το βασικό πλεονέκτηµα των ΓΣΠ είναι η δυνατότητα να 

δίνουν πρωταρχική σηµασία στο φυσικό επίπεδο µε ταυτόχρονη εισαγωγή των δεδοµένων σε µία 

υπολογιστική βάση µέσω του κατάλληλου λογισµικού. Στην περιοχή µελέτης εξετάστηκαν όλες οι 

υπάρχουσες αεροφωτογραφίες των τεσσάρων χρονικών περιόδων 1945, 1971, 1996 και 2006 για την 

παρόχθια ζώνη του ποταµού Αχέροντα και έγινε ταυτοποίηση τους µε εργασία πεδίου. Για την ταξινόµηση 

των γραµµικών δεδοµένων που προέκυψαν από την ψηφιοποίηση του γεωαναφερόµενου µωσαϊκού 

εφαρµόστηκε το σύστηµα ταξινόµησης του CORINE Land Cover και η εξαγοµένη πληροφορία 

κατηγοριοποιήθηκε σε 5 βασικές κατηγορίες καλύψεων/ χρήσεων γης. Τα δεδοµένα των τεσσάρων 

χρονικών περιόδων αναλύθηκαν στη συνέχεια και χρησιµοποιήθηκαν µετρικές τοπίου για την αξιολόγηση 

των διαχρονικών µεταβολών και των 

οικολογικών διεργασιών. Οι µετρικές 

τοπίου είναι αριθµητικοί δείκτες που 

ποσοτικοποιούν τη σύνθεση των 

παρόµοιων τµηµάτων καλύψεων καθώς 

επίσης και τις χωρικές σχέσεις µεταξύ 

τους (π.χ. κατανοµή, αποµόνωση, και 

διασπορά). Για παράδειγµα ο δείκτης 

Mean Shape Index (MSI) χρησιµοποιείται 

για να εκτιµήσει τα όρια επιρροής 

τµηµάτων µε παρόµοια κάλυψη. 

Μειωµένη συνδεσιµότητα και 

κατακερµατισµένα χωρικά πρότυπα 

διαφαίνονται από τους δείκτες Mean Proximity Index (MPI) and Mean Nearest-Neighbor Distance (MNNI), 

κυρίως στην ξυλώδη βλάστηση, αξιολογώντας τις φτωχότερες οικολογικές συνθήκες των ποταµών. Η δοµή 

της παρόχθιας βλάστησης, η κατά µήκος συνέχεια των τµηµάτων µε βλάστηση, το άθροισµα τους, η 

σχετική διάταξη των τµηµάτων τους, τα όρια έκτασής τους και η κατανοµή της παρόχθιας ζώνης µπορεί να 

αποκαλύψει το βαθµό της ανθρώπινης διαταραχής και να χρησιµοποιηθεί ως δείκτης της οικολογικής 

κατάστασης της παρόχθιας ζώνης.  
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4ιαχείριση των υδατικών πόρων στην περιοχή του 4ήµου Μεσσάτιδος στα 
πλαίσια της εφαρµογής της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60 

Κωτσόπουλος Χ., Γεωργιάδης Θ.1, Βανταράκης Α.2, Καραπαναγιώτη Χ.3 

1Εργαστήριο Οικολογίας Φυτών, Τοµέας Φυτών, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 
2Εργαστήριο Υγιεινής, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών 

3Ερευνητική Οµάδα Περιβαλλοντικής Χηµείας µε έµφαση στην Υγρή Ρύπανση Τµήµα Χηµείας, 

Πανεπιστήµιο Πατρών 

Η όλο και εντονότερη ανάπτυξη των συστηµάτων υδατικών πόρων σε παγκόσµια κλίµακα, ταυτόχρονα µε 

τα συνεχώς αυξανόµενα ελλείµµατα λόγω της µεγάλης αύξησης της κατανάλωσης σε συνδυασµό µε την 

υποβάθµιση της ποιότητας, έχει κάνει επιτακτική την ανάγκη για την εφαρµογή ολοκληρωµένων µεθόδων 

σχεδιασµού και διαχείρισης των υδατικών πόρων. Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση µε διαδοχικές 

Κοινοτικές αποφάσεις, κατέληξε στην έκδοση και ψήφιση της Οδηγίας 2000/60, που αποτελεί το πλαίσιο 

εφαρµογής µέτρων, για την προστασία όλων των υδατικών συστηµάτων της Κοινότητας. Απώτερος στόχος 

και σκοπός της Οδηγίας είναι να διασφαλιστεί η αειφόρος χρήση του νερού, για την καλή οικολογική 

κατάσταση στη Κοινότητα. Πρόκειται για µια οδηγία σταθµό καθώς εισάγει µια νέα πολιτική πρακτική και 

νοµοθεσία και καθιερώνει την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων. Το 2015, αποτελεί το 

χρονικό ορόσηµο επίτευξης των στόχων της οδηγίας.  

Η Πολιτεία µε το Νόµο 3199/2003 και το Π.K. 51/2007, 

προσάρµοσε την Ελληνική νοµοθεσία στην Οδηγία πλαίσιο. Η 

ισχύουσα πλέον νοµοθεσία στη χώρα µας, επιβάλει τη διασφάλιση 

της αειφορίας των νερών µέσω της ολοκληρωµένης διαχείρισης 

και προστασίας τους. Η κοινοτική οδηγία ορίζει πως η διαχείριση 

πρέπει να γίνεται στο επίπεδο της λεκάνης απορροής ποταµού, 

ενώ η ελληνική νοµοθεσία, λόγω της γεωµορφολογίας της χώρας 

και των ιδιαίτερων συνθηκών ορίζει την διαχείριση στο επίπεδο 

των 14 υδατικών διαµερισµάτων της χώρας. Τα διαχειριστικά 

σχέδια των υδατικών διαµερισµάτων είναι στην διαδικασία της 

ολοκλήρωσής τους, γι’ αυτό και η Τοπική Αυτοδιοίκηση και συγκεκριµένα οι Kήµοι, που έχουν την ευθύνη 

της διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής τους, οφείλουν να προσανατολίσουν τις ενέργειές τους 

στις βασικές αρχές της κοινοτικής οδηγίας και να διευκολύνουν την εφαρµογή των Σχεδίων Kιαχείρισης.  

Έτσι και στην περίπτωση της περιοχής του Kήµου Μεσσάτιδος, ενός Καποδιστριακού Kήµου της Αχαΐας, 

µέσης έκτασης και πληθυσµού, όπου χρησιµοποιούνται αποκλειστικά υπόγειοι υδατικοί πόροι για την 

ύδρευση και τις άλλες χρήσεις που εξυπηρετούνται από το δίκτυο του Kήµου, ενώ τα επιφανειακά νερά 

χρησιµοποιούνται για την άρδευση όταν είναι διαθέσιµα, πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία της διαχείρισης 

του νερού και να προσανατολιστεί στις παρακάτω βασικές αρχές της κοινοτικής οδηγίας: 

• Ολοκληρωµένη διαχείριση των υδατικών πόρων λαµβάνοντας υπ’ όψη όλες τις υδρογεωλογικές, 

περιβαλλοντικές, οικονοµικές και κοινωνικές παραµέτρους. 

• Εφαρµογή σωστής πολιτικής τιµολόγησης του νερού µε τελικό σκοπό «την ανάκτηση του κόστους 

ύδατος» 

• Αλλαγή της φιλοσοφίας της διαχείρισης από διαχείριση της προσφοράς να περάσουµε σε 

διαχείριση της ζήτησης. 

• Ενηµέρωση και συµµετοχή του κοινού στην διαχείριση των υδατικών πόρων 

Με τον τρόπο αυτό θα περάσουµε σε µια µορφή ολοκληρωµένης διαχείρισης µε στόχο την αειφορία του 

υδάτινου συστήµατος όπως ορίζει η κοινοτική οδηγία. 
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Μελέτη των νευροτοξικών επιδράσεων της αφλατοξίνης Β1 σε εγκέφαλο 
µυών 

Λιναρδάκη Ζ., Μαργαρίτη Μ. 

Εργ. Φυσιολογίας Ανθρώπου & Ζώων, Τοµέας Βιολογίας Ζώων 

Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Πατρών  

Ο εγκέφαλος των θηλαστικών είναι από τους πιο ευαίσθητους ιστούς στις επιδράσεις των περιβαλλοντικών 

τοξινών, πολλές από τις οποίες έχουν εµπλακεί στην παθογένεση των νευροεκφυλιστικών νόσων. Οι 

µυκοτοξίνες, στις οποίες ανήκει και η αφλατοξίνη Β1 (AFB1), παράγονται από µύκητες και µολύνουν µια 

ποικιλία τροφίµων. Η AFB1 συνιστά µια ισχυρή τοξίνη του ήπατος, ενώ η παραγωγή ενεργών µορφών 

οξυγόνου εµπλέκεται στους κύριους µηχανισµούς δράσης της. Στόχος της παρούσας µελέτης ήταν να 

διερευνηθεί η νευροτοξικότητα της AFB1, τόσο in vitro όσο και in vivo, αναφορικά µε τη χολινεργική 

νευροδιαβίβαση και οξειδωτικούς/αντιοξειδωτικούς δείκτες. Η επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων 

της τοξίνης στην ενεργότητα του ενζύµου ακετυλοχολινεστεράση (AChE), in vitro, αξιολογήθηκε µε τη 

χρωµατοµετρική µέθοδο του Ellman. Ενήλικες (3-4 µηνών) αρσενικοί Balb-c µύες έλαβαν ενδοπεριτοναϊκή 

χορήγηση AFB1 (0.3 mg/kg/day) για 4 ηµέρες και 

κατόπιν µελετήθηκε η επίδρασή της στην 

ενεργότητα της AChE (διαλυτές σε άλας και 

απορρυπαντικό ισοµορφές) και στην οξειδωτική 

κατάσταση του ολικού εγκεφάλου (-

παρεγκεφαλίδα), της παρεγκεφαλίδας και του 

ήπατος των µυών. Τα επίπεδα της µηλονικής 

διαλδεύδης (MDA, λιπιδική υπεροξείδωση) και της 

ανηγµένης γλουταθειόνης (GSH, αντιοξειδωτικός 

δείκτης) προσδιορίστηκαν στα οµογενοποιήµατα 

των ιστών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η AFB1 

ανέστειλε την ενεργότητα της AChE in vitro µ’ έναν 

δοσο-εξαρτώµενο τρόπο. Επίσης, η χορήγηση της 

τοξίνης ανέστειλε σηµαντικά την ενεργότητα των 

διαλυτών σε άλας και απορρυπαντικό ισοµορφών της AChE του ολικού εγκεφάλου (-παρεγκ.) (20%, 38%), 

της παρεγκεφαλίδας (49%, 46%) και του ήπατος (26%, 39%) των µυών. Οι µύες στους οποίους χορηγήθηκε η 

AFB1 επέδειξαν σηµαντική αύξηση των επιπέδων λιπιδικής υπεροξείδωσης και σηµαντική µείωση των 

επιπέδων GSH του ολικού εγκεφάλου (-παρεγκ.) (31%, 15%), της παρεγκεφαλίδας (33%, 23%) και του 

ήπατος (23%, 24%), συγκριτικά µε τους µύες-µάρτυρες. Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατά µας 

υποδεικνύουν ότι η AFB1 δρα ως ισχυρή νευροτοξίνη, πιθανόν µέσω επαγωγής οξειδωτικού στρες και 

χολινεργικής δυσλειτουργίας.  
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Τα οιστρογόνα µειώνουν το ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων στον 
ενήλικο εγκέφαλο των θηλυκών zebrafish 

(Danio rerio) 

Μακαντάση Π., 4ερµών Κ.Ρ. 

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 

Είναι γνωστό ότι τα οιστρογόνα παίζουν σηµαντικό ρόλο στον πολλαπλασιασµό των εγκεφαλικών 

κυττάρων στα θηλαστικά και τα πτηνά, όµως ο ρόλος τους στη νευρογένεση των τελεόστεων είναι 

άγνωστος. Σε αντίθεση µε άλλα σπονδυλωτά, όπου παρατηρούνται µικρά ποσοστά νευρογένεσης στον 

ενήλικο εγκέφαλο, οι τελεόστεοι ιχθύες παρουσιάζουν αξιοσηµείωτη ικανότητα δηµιουργίας νέων 

νευρώνων, αποτελώντας  σηµαντικό µοντέλο πλαστικότητας στην ενήλικη ζωή, Η παρούσα µελέτη είχε ως 

σκοπό να διερευνήσει τη δράση των οιστρογόνων στον πολλαπλασιασµό των κυττάρων στις περιοχές του 

εγκεφάλου στα δύο φύλα στον οργανισµό µοντέλο zebrafish. Για το λόγο αυτό χορηγήθηκε 17-β 

οιστραδιόλη σε συγκέντρωση 2,5 µg/L, για 7 ηµέρες, σε ενυδρείο 10L µε zebrafish, (7-8 zebrafish ανά 

ενυδρείο, 27oC). Μετά τη χορήγηση, τα 

πειραµατικά και τα ζώα ελέγχου αφέθηκαν να 

κολυµπήσουν για 6 ώρες σε διάλυµα BrdU 

(5mM) και στη συνέχεια θανατώθηκαν, 

µονιµοποιήθηκαν µε ενδοκαρδιακή έγχυση 

παραφορµαλδεύδης, αποµονώθηκε ο 

εγκέφαλος και αποθηκεύθηκε στους -80oC. 

Ακολούθησε ανοσοϊστοχηµικός εντοπισµός των 

νεο-γεννηθέντων κυττάρων σε διαδοχικές 

εγκάρσιες κρυοτοµές εγκεφάλου. Λεπτοµέρης 

παρατήρηση των διατοµών σε οπτικό 

µικροσκόπιο και στερεολογική ανάλυση των 

BrdU θετικών κυττάρων στον ενήλικο 

εγκέφαλο αποκάλυψε τοπογραφικά 

οργανωµένες επιδράσεις της χορήγησης των οιστρογόνων. Στερεολογική ανάλυση µε τη µέθοδο του 

disector έδειξε στατιστικά σηµαντική πτώση του αριθµού των νεογεννηθέντων κυττάρων σε περιοχές του 

κοιλιακού τελεγκεφάλου, την προοπτική περιοχή και παρεγκεφαλιδικές περιοχές, µε τα πιο αξιοσηµείωτα 

αποτελέσµατα να εµφανίζονται σε όλες τις παρεγκεφαλιδικές περιοχές των θηλυκών zebrafish. 

Προκαταρκτικά αποτελέσµατα δείχνουν ότι η χορήγηση 17-β οιστραδιόλης δεν επηρεάζει µε τον ίδιο τρόπο 

την νευρογενέση στα αρσενικά ζώα. Τα παραπάνω αποτελέσµατα παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για 

την επίδραση της 17-β οιστραδιόλης, σε µη τοξικά επίπεδα, στο πρότυπο πολλαπλασιασµού των κυττάρων 

στον εγκέφαλο ενήλικων zebrafish ανάλογα µε την περιοχή και το φύλο.  

Μέρος της έρευνας χρηµατοδοτήθηκε από την υποτροφία Καραθεοδωρή C-170. 



 8η Ηµερίδα Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τµήµατος Βιολογίας 21 

Πάτρα – Μάρτιος 2011 

Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα σε νεο-αποµονωθέντα και τυπικά στελέχη 
µικροφυκών καλλιεργούµενα σε εργαστηριακή και βιοµηχανική κλίµακα 

Μακρή Α.1, Μπέλλου Σ.1, Μπίρκου M.1, Παπατρέχας K.1, 4ολαψάκης Ν.Π.2, 
Μπόκας 4.3, Παπανικολάου Σ.4, Αγγελής Γ.1 

1Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, 

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 
2Τοµέας Οικολογίας και Ταξινοµικής, Τµήµα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών 
3ΠΛΑΓΚΤΟΝ Α.Ε. 

4Εργαστηρίο Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίµων, Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας 

Τροφίµων, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Τα µικροφύκη χρησιµοποιούνται σε πολυάριθµες βιοµηχανικές εφαρµογές όπως στη βιοµηχανία τροφίµων 

και καλλυντικών. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ικανότητά τους να βιοσυνθέτουν προϊόντα 

υψηλής προστιθέµενης αξίας όπως πολυακόρεστα λιπαρά οξέα (PUFAs). Σκοπός της παρούσας εργασίας 

είναι η µελέτη της λιπιδιακής σύστασης σε PUFAs, σε 16 στελέχη µικροφυκών τα οποία αποµονώθηκαν από 

το υδάτινο περιβάλλον της Ελλάδας και σε 2 στελέχη µικροφυκών (Tetraselmis sp. HCMR και 

Nannochloropsis oculata CCAP 849/1) που χρησιµοποιούνται στις υδατοκαλλιέργειες.  

Τα στελέχη καλλιεργήθηκαν σε βιοαντιδραστήρες 

εργαστηριακής και βιοµηχανικής κλίµακας και τα 

λιπίδιά τους εκχειλίστηκαν και αναλύθηκαν µε τη 

βοήθεια αέριας χρωµατογραφίας. Το υψηλότερο 

ποσοστό λιπιδίων (εκφρασµένων ως µεθυλεστέρες 

λιπαρών οξέων) εντοπίστηκε στο στέλεχος 

Prorocentrum triestinum (3.69% w/w) ενώ το 

χαµηλότερο ποσοστό εντοπίστηκε στο στέλεχος 

Prymnesium parvum (0.47% w/w). Αρκετά από τα 

νέο-αποµονωθέντα στελέχη δύνανται να παράγουν 

λιπίδια πλούσια σε εικοσιπεντανοϊκό (EPA) και 

εικοσιδυοεξανοϊκό (DHA) οξύ. Συγκεκριµένα, τα 

λιπίδια των στελεχών Amphidinium sp. S1, 

Prymnesium parvum S2, Prorocentrum minimum S1 

και Prorocentrum triestinum S1 χαρακτηρίζονται από υψηλό ποσοστό DHA (26.33, 11.18, 20.87 και 21.97% 

w/w, αντίστοιχα) ενώ τα λιπίδια του στελέχους Asterionella sp. (?) S2 χαρακτηρίζονται από υψηλό 

ποσοστό EPA (26.43% w/w). Τα στελέχη Tetraselmis sp. και N. oculata συσσώρευσαν λιπίδια σε ποσοστό 

2.33 και 2.44 % w/w, αντίστοιχα. Τα λιπίδια αυτά περιείχαν υψηλότερα ποσοστά ουδετέρων λιπιδίων, 

γλυκολιπιδίων και σφιγγολιπίδιων ενώ τα φωσφολιπίδια ανιχνεύθηκαν σε χαµηλότερα ποσοστά. Επιπλέον, 

τα λιπίδια του Tetraselmis sp. χαρακτηρίζονται από την παρουσία EPA, το οποίο εντοπίζεται κυρίως στο 

κλάσµα των φωσφολιπιδίων, και αραχιδελαϊκού οξέος το οποίο βρέθηκε εξίσου κατανεµηµένο σε όλα τα 

λιπιδιακά κλάσµατα, ενώ τα ανωτέρω λιπαρά οξέα απουσιάζουν από τα λιπίδια του N. oculata. 

Επιπροσθέτως, η µέγιστη συγκέντρωση βιοµάζας για το N. oculata καλλιεργούµενο σε βιοαντιδραστήρες 

βιοµηχανικής κλίµακας ανέρχεται στα 200 mg/L ενώ η τιµή του µέγιστου ειδικού ρυθµού αύξησης (µmax) 

είναι 0.0753 h-1. 
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Μια επανεκτίµηση της φωτοσυνθετικής προσαρµογής των φυτών στη σκιά 
µε βάση τη µέθοδο JIP-TEST 

Μπεσσόνοβα Α., Μανέτας Ι. 

Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών. Τοµέας Φυτών. Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. 

Στην εργασία αυτή µελετήθηκαν οι φωτοσυνθετικές προσαρµογές των φύλλων που αναπτύσσονται στο 

φως και στη σκιά χρησιµοποιώντας τη µέθοδο επαγωγής του φθορισµού της χλωροφύλλης, όπως αυτή 

αναλύεται µε το λεγόµενο JIP-test. Σκοπός ήταν να διερευνήσουµε εάν µπορούν να επιβεβαιωθούν ήδη 

υπάρχοντα ευρήµατα, αλλά παράλληλα εάν υπάρχουν παράµετροι της µεθόδου αυτής που να µας δίνουν 

επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά την κατάσταση της φωτοσυνθετικής συσκευής. Έτσι, χρησιµοποιώντας 

12 αυτοφυή Μεσογειακά είδη, υπολογίσαµε δείκτες της 

συνολικής φωτοσυνθετικής απόδοσης, αλλά και των 

αποδόσεων των ενδιάµεσων σταδίων των φωτεινών 

αντιδράσεων. Τα φύλλα φωτός δείχνουν να έχουν 

αποδοτικότερη ροή ηλεκτρονίων συνολικά, αλλά και 

ειδικότερα από τους ενδιάµεσους φορείς στους τελικούς 

αποδέκτες ηλεκτρονίων του φωτοσυστήµατος Ι (PSΙ). 

Παρόλα αυτά, όσον αφορά τη ροή ηλεκτρονίων έως 

τους ενδιάµεσους φορείς ηλεκτρονίων δεν υπάρχει 

κάποιο πρότυπο και µάλιστα σε πολλές περιπτώσεις τα 

φύλλα που είναι προσαρµοσµένα σε σκιά έχουν 

µεγαλύτερες αποδόσεις. Φαίνεται πως στα φύλλα 

σκιάς, από την πλαστοκινόνη (PQ) και µετά, υπάρχει 

κάποιο εµπόδιο στη γραµµική ροή ηλεκτρονίων. Το 

εµπόδιο αυτό φαίνεται να είναι οι µειωµένες ποσότητες 

του PSΙ.  
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Τα πεπτίδια ΗΒ-19 και Ν6 προσδένονται στη νουκλεολίνη της επιφάνειας 
του κυττάρου και παρουσιάζουν αντιαγγειογενετική δράση 

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

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

Το HB-19 και το Ν6 είναι συνθετικά πεπτίδια που προσδένονται στην νουκλεολίνη της κυτταρικής 

επιφάνειας. H νουκλεολίνη είναι µια πρωτεΐνη µοριακού βάρους 110 kDa, που απαντάται στον πυρήνα, το 

κυτταρόπλασµα αλλά και στην επιφάνεια των κυττάρων, συνδεδεµένη µε διαµεµβρανικές πρωτεΐνες οπότε 

και δρά ως υποδοχέας χαµηλής συγγένειας αυξητικών παραγόντων, λιποπρωτεϊνών και ορισµένων ιών. 

Παρουσιάζει πλήθος λειτουργιών, αλληλεπιδρώντας τόσο µε πρωτεΐνες, όσο και µε νουκλεϊκά οξέα. 

Στη συγκεκριµένη εργασία µελετήσαµε την 

βιολογική δράση των πεπτιδίων αυτών και 

βρέθηκε ότι αναστέλλουν τον in vitro 

πολλαπλασιασµό και την in vitro 

προσκόλληση των κυττάρων HUVEC. Τα 

πεπτίδια αυτά παρουσιάζουν in vivo 

ογκοκατασταλτική δράση και βρέθηκε να 

αναστέλλουν την αγγειογένεση στο 

σύστηµα της χοριοαλλαντοϊδικής µεµβράνης 

εµβρύου όρνιθας. Επίσης αναστέλλουν τη 

µετανάστευση των κυττάρων HUVEC στο in 

vitro σύστηµα µελέτης της µετανάστευσης 

Boyden chamber και αναστέλλουν την 

έκφραση διαφόρων αγγειογενετικών 

αυξητικών παραγόντων όπως ο FGF, VEGF 

και των υποδοχέων τους σε επίπεδο mRNA. 

Το HB-19, όπως και το Ν6 επηρεάζουν την έκφραση των µεταλλοπρωτεϊνασών MMP-2 και MMP-9 τόσο σε 

επίπεδο πρωτεϊνών όσο και σε επίπεδο έκφρασης γονιδίων. Τα πεπτίδια HB-19 και Ν6 δεσµεύονται στη 

νουκλεολίνη της επιφάνειας του κυττάρου και φαίνεται ότι για την άσκηση των βιολογικών τους δράσεων 

διαµεσολαβούν οι κινάσες SRC, ERK1/2, AKT και FAK καθώς αναστέλλουν την ενεργοποίησή τους σε 

κύτταρα HUVEC. Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσµατα, φαίνεται ότι τόσο το HB-19 όσο και το Ν6 

εµφανίζουν βιολογικές δράσεις που τα καθιστούν υποψήφια µόρια για αντινεοπλασµατική χρήση. 
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Εξάπλωση των ισοµορφών του µεταγραφικού παράγοντα COUP-TF 
στα 4ευτεροστόµια 

Πετροπούλου Χ., Πέττα Ι., Φλυτζάνης Κ. 

Τοµέας Γενετικής Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης 

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 

Οι COUP-TFs είναι πυρηνικοί µεταγραφικοί παράγοντες, οι οποίοι υπάγονται στην υπεροικογένεια των 

υποδοχέων στεροειδών-θυρεοειδών ορµονών. Το γονίδιο COUP-TF αποτελείται, σε όλους τους µέχρι 

σήµερα µελετηµένους οργανισµούς, από τρία εξώνια και δύο εσώνια που διακόπτουν την κωδική περιοχή 

του γονιδίου σε συντηρηµένες θέσεις. Ωστόσο, έχει βρεθεί ότι ο αχινός διαφοροποιείται από αυτό το 

µοντέλο καθώς το γονίδιο αποτελείται από τέσσερα εξώνια. Συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι το επιπλέον 

εξώνιο βρίσκεται µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου εξωνίου και έχει µέγεθος 63nt. Στο πρωτογενές 

µετάγραφο του COUP-TF συµβαίνει εναλλακτικό µάτισµα που έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή δύο 

mRNAs που κωδικοποιούν δύο πρωτεΐνες, οι οποίες διαφέρουν ως προς το µέγεθος λόγω της εισαγωγής 21 

επιπρόσθετων αµινοξέων στην καρβόξυτελική 

περιοχή (CTE) της περιοχής πρόσδεσης στο DNA 

(DBD). Σε µια προσπάθεια να µελετηθεί 

διεξοδικότερα το φαινόµενο του εναλλακτικού 

µατίσµατος και συγκεκριµένα να διαπιστωθεί αν 

πρόκειται για ένα φαινόµενο συντηρηµένο στα 

εχινοειδή, αποκλειστικό ή όχι αυτών, το 

συµπέρασµα που προέκυψε είναι ότι το 

εναλλακτικό µάτισµα είναι συντηρηµένο και 

εµφανίζεται σταθερά στα είδη των αχινών που 

µελετήθηκαν (Paracentrotus lividus, 

Spaerechinus granularis, Arbacia punctulata). 

Το εναλλακτικό µάτισµα λαµβάνει χώρα σε όλα 

τα στάδια από τα αγονιµοποίητα ωάρια εως τον πλουτέα και σε όλους τους ιστούς που o COUP-TF 

εκφράζεται (κοιλωµατικά κύτταρα, µύες, έντερο). Προηγούµενα πειράµατα στο εργαστήριό µας έδειξαν ότι 

το εναλλακτικό µάτισµα των µεταγράφων του γονιδίου COUP-TF δεν παρατηρείται στα Σπονδυλωτά όπως 

στο ποντίκι και στο zebrafish. Με το πρόγραµµα BLAST ψάξαµε στις βάσεις δεδοµένων για αλληλουχία 

οµόλογη µε αυτήν του δεύτερου εξονίου του γονιδίου COUP-TF του αχινού Paracentrotus lividus. Η 

αναζήτηση αυτή δεν έδειξε οµόλογη αλληλουχία στα ήδη αλληλουχηµένα γονιδιώµατα και ESTs µε 

εξαίρεση αυτήν του αχινού Strongylocentrotus purpuratus. Από τις βάσεις δεδοµένων, γνωρίζουµε επίσης 

ότι δεν παρατηρείται εναλλακτικό µάτισµα σε COUP-TFs πρωτοστόµιων, µε εξαίρεση τον οργανισµό C. 

elegans. Για να µελετήσουµε την εξάπλωση του εναλλακτικού µατίσµατος στα Kευτεροστόµια, επιλέχθηκαν 

αντιπρόσωποι απ’ όλες τις οµοταξίες του φύλου των Εχινόδερµων (Strongylocentrotus purpuratus, 

Amphiura filiformis, Patiria miniata, Marthasterias glacialis, Echinaster sepositus, Holothuria polii, 

Oxycomanthus japonicas), του υπόφυλου των Ουροχορδωτών (Ciona intestinalis) και του φύλου 

Xenoturbella (Xenoturbella bocki) για την αποµόνωση ολικού RNA από καθέναν από αυτούς τους 

οργανισµούς. Αυτό το υλικό αποτέλεσε το υπόστρωµα για την πραγµατοποίηση µιας σειράς πειραµάτων 

RT-PCR και Nested PCR µε τη χρήση ειδικά σχεδιασµένων εκκινητών (degenerate primers). Η κλωνοποίηση 

των προιόντων σε κατάλληλο φορέα και η επακόλουθη αλληλούχηση του ενθέµατος οδήγησε στην 

εξαγωγή µιας σειράς συµπερασµάτων. Συγκεκριµένα τα πειράµατά µας έδειξαν ότι το εναλλακτικό µάτισµα 

παραµένει συντηρηµένο στα Εχινόδερµα, χωρίς να παρουσιάζεται σε άλλες οµάδες των Kευτεροστόµιων.  
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Επίδραση της χρόνιας χορήγησης του αγωνιστή του CB1 υποδοχέα, WIN55, 
212-2 στους GABA-Α και NMDA υποδοχείς στον εγκέφαλο επίµυων 

Φαναριώτη Ε.1, Μητσάκου Α.2, Παναγής Γ.3, Γιοµπρές Π.1 

1Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Βιολογίας, Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων 
2Πανεπιστήµιο Πατρών, Ιατρική Σχολή, Τµήµα Φυσιολογίας 

3Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Ψυχολογίας, Εργαστήριο Νευροεπιστηµών και Συµπεριφοράς 

Το ενδογενές σύστηµα κανναβινειδών αλληλεπιδρά αποτελεσµατικά µε τα υπόλοιπα νευροδιαβιβαστικά 

συστήµατα τόσο στο προσυναπτικό όσο και στο µετασυναπτικό επίπεδο, ρυθµίζοντας µε αυτόν τον τρόπο 

τη λειτουργία του εγκεφάλου. Οι CB1 υποδοχείς εκφράζονται σε υψηλά επίπεδα σε διάφορες εγκεφαλικές 

περιοχές συµπεριλαµβανοµένων των βασικών γαγγλίων, ασκώντας ένα ρυθµιστικό έλεγχο στην 

απελευθέρωση του γλουταµικού, τη GABAεργική δραστηριότητα και τη συναπτική πλαστικότητα. Στη 

παρούσα µελέτη εξετάσαµε κατά πόσο η συστηµατική χορήγηση του αγωνιστή του CB1 υποδοχέα, 

WIN55,212-2 επηρεάζει τη δέσµευση των υποδοχέων του GABA και του γλουταµικού στα βασικά γάγγλια 

και τον ιππόκαµπο επίµυων. Για το σκοπό αυτό, οι επίµυες δέχονταν καθηµερινά ένεση µε WIN55, 212-2 

(0.1, 0.3 and 1 mg/kg) ενδοπεριτοναϊκά για 20 ηµέρες. Μετά την τελευταία ένεση, οι επίµυες 

θανατώθηκαν, οι εγκέφαλοι αποµονώθηκαν, πάγωσαν, κόπηκαν σε λεπτές κρυοτοµές και αποθηκεύθηκαν 

µέχρι να πραγµατοποιηθούν πειράµατα in vitro αυτοραδιογραφίας για τους υποδοχείς GABA-A και NMDA. Η 

συστηµατική χορήγηση του WIN55,212-2, προκάλεσε 

µείωση της δέσµευσης για τους GABA-A υποδοχείς 

στο ραχιαίο ραβδωτό, και στη µέλανα ουσία, ενώ 

προκάλεσε αύξηση στις  CA1, CA2 και στην οδοντωτή 

έλικα του ιπποκάµπου, στη δόση 0.3mg/kg. Μείωση 

παρατηρήθηκε επίσης, στη δέσµευση του NMDA 

υποδοχέα στον ιππόκαµπο, στον επικλινή πυρήνα και 

στο ραβδωτό. Τα αποτελέσµατα µας υποδεικνύουν 

νευροπροσαρµοστικές αλλαγές που προκαλούνται 

στο GABAεργικό και γλουταµινεργικό σύστηµα µετά 

τη συστηµατική χορήγηση του αγωνιστή του CB1 

υποδοχέα, WIN55,212-2.  

Το έργο υποστηρίζεται από επιχορήγηση του 

Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόγραµµα Καραθεοδωρή 

(C902) και από τη Polembros Shipping Limited. 
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Ανάλυση των βιοκοινωνιών των µακρόφυτων και των µακροασπόνδυλων 
σε λιµνοθάλασσες της 4υτικής Ελλάδας. Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 

για τα Ύδατα (2000/60/ΕΕ) 

Φυττής Γ. 1, Γεωργιάδης Θ. 1, Ρεϊζοπούλου Σ. 2, Παπαστεργιάδου Ε.1 

1Τοµέας Βιολογίας Φυτών, Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών 
2Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών 

Τα οικοσυστήµατα της παράκτιας ζώνης (λιµνοθάλασσες, έλη, εκβολές, κ.λπ.) αποτελούν οικότονους 

µεταξύ των υδάτινων και των χερσαίων ενδιαιτηµάτων. Παρουσιάζουν µεγάλη χωρική και χρονική 

ετερογένεια και δέχονται επιδράσεις κυρίως από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες της λεκάνης απορροής 

τους. Η γεωµορφολογία των λιµνοθαλασσών, η µεγάλη εποχική διακύµανση της αλατότητας τους, οι 

έντονες ανθρωπογενείς επιδράσεις που δέχονται (π.χ. εκτατικές ιχθυοκαλλιέργειες) τις καθιστούν ένα 

ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο στο οποίο οι οργανισµοί που διαβιούν εκεί καλούνται να προσαρµοστούν σε 

ευµετάβλητες και αντίξοες συνθήκες. Τα υδρόβια µακρόφυτα αποτελούν κύρια συστατικά των 

λιµνοθαλάσσιων οικοσυστηµάτων παίζοντας σηµαντικό ρόλο στην τροφική αλυσίδα. Τα µακρόφυτα και τα 

µακροασπόνδυλα αποτελούν δύο από τις τέσσερις οµάδες οργανισµών που χρησιµοποιούνται ως 

βιολογικοί δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας των παράκτιων υδάτων, σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο 

για τα Ύδατα (2000/60/ΕΕ). 

Τα βυθισµένα µακρόφυτα (φύκη και αγγειόσπερµα) και τα µακροασπόνδυλα µελετήθηκαν σε δύο αβαθείς 

(0-1.5m) λιµνοθάλασσες της K. Ελλάδας, το Κοτύχι και τον Πρόκοπο, κατά τις βλαστητικές περιόδους των 

ετών 2009 και 2010. Οι ποιοτικές παράµετροι του νερού (βάθος, διαφάνεια, θερµοκρασία, διαλυµένο 

οξυγόνο, ένταση  φωτός, αλατότητα, χλωροφύλλη α, ολικά αιωρούµενα σωµατίδια, θρεπτικά άλατα του 

αζώτου και του φωσφόρου και αλκαλικότητα) µετρήθηκαν εποχικά κατά τη διάρκεια και των δύο 

βλαστητικών περιόδων. Κατά τη διάρκεια των δειγµατοληψιών έγινε συλλογή υδρόβιων µακροφύτων και 

µακροασπονδύλων και συλλογή ιζήµατος για κοκκοµετρία και προσδιορισµό της ποσότητας οργανικού 

άνθρακα. Η συλλογή δειγµάτων έγινε µε δειγµατολήπτη τύπου box 

corel συλλεκτικής επιφάνειας 0.03 m2. 

Στην περιοχή µελέτης αναγνωρίστηκαν συνολικά 22 taxa 

µακροφύτων. Τα κυρίαρχα είδη της λιµνοθάλασσας Κοτύχι είναι τα 

Ruppia cirrhosa, Zostera noltii, Cladophora glomerata και της 

λιµνοθάλασσας Πρόκοπος Potamogeton pectinatus, Zannichelia 

palustris ssp. pediccellata και Najas marina. Παρατηρήθηκε ένα 

εποχικό πρότυπο µε µεγάλη ανάπτυξη της βιοµάζας των µακροφύτων 

κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Στην περιοχή µελέτης αναγνωρίστηκαν επίσης συνολικά 31 taxa 

µακροασπονδύλων. Τα κυρίαρχα είδη της λιµνοθάλασσας Κοτύχι είναι τα Abra segmentum, Hydrobia 

ventrosa και Gammarus insensibilis και της λιµνοθάλασσας Πρόκοπος είναι τα είδη Lekanesphaera 

monody, Ficopomatus enigmaticus και Hydrobia ventrosa. Συνολικά, έχουν καταµετρηθεί και για τις δύο 

λιµνοθάλασσες 55700 άτοµα µακροασπονδύλων. Συγκεκριµένα, έχουν καταµετρηθεί 34366 άτοµα στο 

Κοτύχι και 21404 άτοµα στον Πρόκοπο.  

Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε τα στατιστικά πακέτα PRIMER 6.0, PC-ORD 5 και PASW 

Statistics 18. Χρησιµοποιήθηκαν αναλύσεις κατάταξης και οµαδοποίησης µε σκοπό να εξεταστούν τα 

πρότυπα στη σύνθεση των κοινωνιών και οι συσχετίσεις τους µε τις περιβαλλοντικές παραµέτρους. Από τα 

προκαταρκτικά αποτελέσµατα φαίνεται ότι υπάρχει εποχική και χωρική διακύµανση των βιοκοινωνιών των 

µακροφύτων και µακροασπονδύλων. Ο δείκτης εκτίµησης της οικολογικής ποιότητας των υδάτων, ISD 

(Index Size Distribution) έδειξε ότι υπάρχει και εποχική διακύµανση της ποιότητας των υδάτων µε ‘κακή’ 

οικολογική κατάσταση το καλοκαίρι και ‘καλή’ την άνοιξη. Στην εργασία συζητείται περαιτέρω, η τροφική 

κατάσταση των λιµνοθαλασσών και η κατανοµή των µακροφύτων και µακροασπονδύλων. 
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