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Μελέτη των υποδοχέων του γλουταµινικού οξέος, τύπου NMDA, στον 
ιππόκαµπο και την αµυγδαλή εγκεφάλου επίµυων µετά από χρόνια 

χορήγηση κανναβινοειδών 

Αραβανή Σ., Γιοµπρές Π. 

Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου και Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 

Στόχος της ερευνητικής εργασίας είναι η µελέτη της επίδρασης των κανναβινοειδών στο γλουταµινεργικό 

σύστηµα, στην αµυγδαλή και τον ιππόκαµπο επίµυων. Τα κανναβινοειδή παρουσιάζουν ποικιλία 

επιπτώσεων, όπως δυσλειτουργία στη µάθηση και µνήµη, διαφοροποίηση των συναισθηµατικών 

καταστάσεων, µείωση κινητικού ελέγχου και αναλγησία. 

Αναστέλλουν τη συναπτική διαβίβαση σε διάφορες 

περιοχές του εγκεφάλου όπως ο ιππόκαµπος, ο επικλινής 

πυρήνας και ο προµετωπιαίος φλοιός κυρίως µέσω 

προσυναπτικών µηχανισµών. Γι’ αυτό θεωρούµε 

ενδιαφέρουσα τη µελέτη των αλλαγών που επέρχονται 

µετά από την χορήγηση κανναβιννοειδών στο µοριακό 

επίπεδο και αφορούν το σηµαντικότερο διεγερτικό 

σύστηµα του εγκεφάλου. Η αµυγδαλή εκτελεί ένα 

πρωταρχικό ρόλο στην επεξεργασία των συναισθηµατικών 

αντιδράσεων και τη µνήµη, ενώ ο ιππόκαµπος έχει 

σηµαντικό ρόλο στην εδραίωση των πληροφοριών από 

βραχυχρόνια µνήµη σε µακροχρόνια µνήµη και στη χωρική 

πλοήγηση. Τα τελευταία χρόνια, πληθώρα ερευνών 

υποδεικνύει ότι η έκθεση πειραµατοζώων σε 

κανναβινοειδή επιφέρει σηµαντικές αλλαγές σ’ αυτές τις 

δύο περιοχές. Η µελέτη επικεντρώνεται στους NMDA 

υποδοχείς του γλουταµινικού οξέος µε τη χρήση των 

µεθόδων της in situ υβριδοποίησης για το mRNA των υποµονάδων του υποδοχέα και της ποσοτικής 

αυτοραδιογραφίας υποδοχέων, σε επίµυς που τους χορηγήθηκε WIN55212-2, ένας συνθετικός αγωνιστής 

του CB1 κανναβινοειδικού υποδοχέα, ο οποίος εµφανίζει παρόµοια δράση µε την E
9-τετραϋδροκανναβινόλη 

(THC), το φυσικό συστατικό του φυτού Cannabis sativa. 
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Μελέτη της επίδρασης αφεψήµατος κρόκου στην από το µόλυβδο 
επαγόµενη νευροτοξικότητα σε σχέση µε συµπεριφορικές παραµέτρους 
ενηλίκων αρσενικών µυών και βιοχηµικούς δείκτες των εγκεφαλικών 

τους περιοχών 

Αυγουστάτος +. 1, Ιατρού Γ.2, Λάµαρη Φ.3, Μαργαρίτη Μ.1 

1Εργαστήριο Φυσιολογίας Ανθρώπου & Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Πατρών 
2Εργαστήριο Βοτανικής, Τµήµα Βιολογίας, Παν/µιο Πατρών. 

3Εργαστήριο Φαρµακογνωσίας & Χηµείας Φυσικών Προϊόντων, Τµήµα Φαρµακευτικής, 

Παν/µιο Πατρών. 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση επαγωγής νευροτοξικότητας ύστερα από χορήγηση 

µολύβδου (Pb) [500 ppm µολύβδου Pb(CH3CO2) σε 

πόσιµο νερό] και η πιθανή νευροπροστατευτική 

δράση του αφεψήµατος του κρόκου (στιγµάτων 

του φυτού Crocus sativus). Έγινε µελέτη α) των 

συµπεριφερικών παραµέτρων, άγχος/φόβος και 

καταθλιπτική τάση και β) της ενεργότητας του 

ενζύµου ακετυλοχολινεστεράση (AChE) στις 

εγκεφαλικές περιοχές φλοιός, παρεγκεφαλίδα, 

µεσεγκέφαλος, ραβδωτό και ιππόκαµπος ενηλίκων 

αρσενικών µυών. Η αγχώδης συµπεριφορά 

προσδιορίστηκε µε τον υπολογισµό α) του ποσοστού του χρόνου που τα πειραµατόζωα παρέµειναν στους 

ανοιχτούς βραχίονες της συσκευής του υπερυψωµένου λαβυρίνθου και β) του χρόνου θιγµοτακτισµού 

(χρόνος παραµονής των πειραµατοζώων κοντά στις κάθετες επιφάνειες της αντίστοιχης συσκευής) µέσα σ’ 

ένα ανοιχτό πεδίο. Η καταθλιπτική τάση αξιολογήθηκε µε τη µέτρηση του χρόνου ακινησίας κατόπιν 

εξαναγκασµένης κολύµβησης. Η ενεργότητα της AChE των εγκεφαλικών περιοχών προσδιορίσθηκε, µε τη 

χρωµατοµετρική µέθοδο του Ellman, τόσο στο διαλυτό σε άλας κλάσµα (SS-AChE) όσο και στο διαλυτό σε 

απορρυπαντικό (DS-AChE). Τα αποτελέσµατά µας υποδεικνύουν ότι η χορήγηση Pb προκάλεσε αύξηση του 

χρόνου θιγµοτακτισµού (13%), µείωση του χρόνου παραµονής στους ανοιχτούς βραχίονες της συσκευής του 

υπερυψωµένου λαβυρίνθου (ενδείξεις αγχώδους συµπεριφοράς) (41%) και αύξηση του χρόνου ακινησίας 

στη δοκιµή της εξαναγκασµένης κολύµβησης (ένδειξη καταθλιπτικής τάσης) (65%) των πειραµατοζώων σε 

σύγκριση µε τους µάρτυρες. Η χορήγηση του αφεψήµατος έδειξε θετικά αποτελέσµατα σε σχέση µε τις 

προηγούµενες µεταβολές (µείωση του χρόνου θιγµοτακτισµού και αύξηση του χρόνου παραµονής στους 

ανοιχτούς βραχίονες της συσκευής του υπερυψωµένου λαβυρίνθου). Επιπλέον η χορήγηση του Pb 

προκάλεσε µείωση της ενεργότητας της AChE (σε SS και DS κλάσµα) σε ένα εύρος 6- 25% στις εγκεφαλικές 

περιοχές που µελετήθηκαν ενώ διαφορική ήταν η δράση του αφεψήµατος στις αντίστοιχες περιοχές. 

Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατά µας υποδεικνύουν ότι το αφέψηµα του φυτού Crocus sativus έχει 

νευροπροστατευτική δράση ενάντια στις διαταραχές που προκαλεί η χορήγηση Pb, ενώ απαιτείται 

περαιτέρω έρευνα για δοσο-εξαρτώµενη επίδραση. 
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Καταγραφή της χλωρίδας στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου και 
βίο-παρακολούθηση των αποκλειστικά ενδηµικών φυτών της Ζακύνθου 

Βαλλή Α.-Θ. ¹, Ιατρού Γ. ¹ 

¹ Τοµέας Βιολογίας Φυτών, Τµήµα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστηµών, 

Πανεπιστήµιο Πατρών, 26500, Πάτρα. 

Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου (ΕΘΠΖ) περιλαµβάνει τη θαλάσσια έκταση και τις νησίδες του 

Κόλπου του Λαγανά, τις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta (Γέρακας, Eάφνη, 

Σεκάνια, Καλαµάκι, Ανατολικός Λαγανάς και Μαραθονήσι) και µια ζώνη γης, που περιβάλλει αυτές, τον 

υγρότοπο της Λίµνης Κερίου και τις Νήσους Στροφάδες. Ιδρύθηκε µε κύριο σκοπό τη διατήρηση και την 

προστασία των σηµαντικότερων παραλιών ωοτοκίας στη Μεσόγειο της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta 

και του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου που τις περιβάλλει. Η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει τη χερσαία 

έκταση του ΕΘΠΖ, εκτός των νήσων Στροφάδων. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, απαντώνται 212 φυτικά 

taxa στην περιοχή µελέτης (Margot & Reuter, 1834-1841; Bornmuller, 1928; Ronniger, 1937). Εφόσον, τα 

τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει κάποια ολοκληρωµένη εργασία, θεωρήθηκε σκόπιµη η πλήρης καταγραφή 

της χλωρίδας της συγκεκριµένης προστατευόµενης περιοχής. Η Ζάκυνθος χαρακτηρίζεται από πλούσια 

χλωρίδα και βλάστηση, ενώ χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι απαντώνται σε αυτή 30 ελληνικά 

ενδηµικά φυτικά taxa, εκ των οποίων τα 4 (Asperula 

naufraga, Limonium phitosianum, Limonium 

zacynthium και Micromeria browiczii) αποτελούν 

αποκλειστικά ενδηµικά taxa της νήσου. Έτσι, 

θεωρήσαµε σκόπιµη και την βίο-παρακολούθηση των 

4 αυτών αποκλειστικών ενδηµικών taxa. Μέχρι 

στιγµής έχουν πραγµατοποιηθεί 15 εποχικές 

επισκέψεις στην περιοχή µελέτης και έχουν συλλεχθεί 

φυτικά δείγµατα από κάθε τύπο οικοτόπου. Επιπλέον, 

έχουν προσδιοριστεί 137 taxa. Όσον αφορά στη βίο-

παρακολούθηση των 4 ενδηµικών taxa, αυτή θα 

πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση δειγµατοληπτικών 

επιφανειών 5X5 m για κάθε taxon.  
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Οι πολλές φάσεις της Ινσουλίνης: Μελέτη πολυκρυσταλλικών ιζηµάτων 
µετά από συγκρυστάλλωση µε οργανικούς προσδέτες σε κλίση pH, 

µέσω περίθλασης ακτίνων-Χ από πολυκρυσταλλικά υλικά  

Γιαννοπούλου Ε.1, Καραβασίλη Φ.2, Κοτσιλίτη Ε.1, Knight L.3, Norrman 
M.4, Schluckebier G.4, Drube L.4, Fitch A.3, Wright J.P.3 & Μαργιωλάκη 

Ε.1 

1 Τµήµα Βιολογίας Πανεπιστήµιο Πατρών 

2 Τµήµα Φαρµακευτικής, Πανεπιστηµίου Πατρών 

3 European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) 

4 Novo Nordisk S/A 

Ο διαβήτης θεωρείται µια από τις πιο σηµαντικές ασθένειες σήµερα, η οποία ταλαιπωρεί µεγάλο τµήµα του 

παγκόσµιου πληθυσµού. Οι προσπάθειες για την θεραπεία της ασθένειας αυτής επικεντρώνονται κυρίως 

γύρω από την ινσουλίνη, µια πρωτεϊνική ορµόνη που κατέχει κεντρικό ρόλο στη ρύθµιση του µεταβολισµού 

των υδατανθράκων και του λίπους στο σώµα. Ο κύριος τρόπος 

πρόσληψης της ινσουλίνης είναι µέσω υποδόριας χορήγησης 

µικροκρυστάλλων ή µιγµάτων µικροκρυστάλλων και άµορφης 

πρωτεΐνης, οι οποίοι διαλύονται µε αργό ρυθµό στο αίµα. Τα 

πολυκρυσταλλικά φάρµακα κατέχουν πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα 

σε σχέση µε τα πρωτεϊνικά διαλύµατα που χορηγούνται σε άλλες 

περιπτώσεις, όπως για παράδειγµα µεγαλύτερη συγκέντρωση 

πρωτεΐνης και σχετικά ελεγχόµενο τρόπο διάχυσης στο αίµα, ανάλογα 

µε τον τύπο του κρυστάλλου. Οι σύγχρονες εξελίξεις στη µέθοδο 

"Περίθλαση ακτίνων-Χ από πολυκρυσταλλικά υλικά" επιτρέπουν τη 

διερεύνηση συστηµάτων µε µεγάλες µοναδιαίες κυψελίδες, όπως οι 

πρωτεΐνες. Τα πρωτεϊνικά πολυκρυσταλλικά δείγµατα αποτελούνται 

από µεγάλο αριθµό τυχαία προσανατολισµένων µικρο-κρυστάλλων, οι 

οποίοι δηµιουργούνται γρήγορα µέσω της µεθόδου "Batch 

crystallization”. Σε αυτή τη µελέτη διερευνώνται οι επιπτώσεις στα 

δοµικά χαρακτηριστικά της ινσουλίνης, µέσω της συγκρυστάλλωσης 

της µε έναν αριθµό οργανικών προσδετών και του pH. 
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Συµβολή των Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη +ιαχείριση Φυσικών Περιοχών 

Καλησπέρη Α.1, Λιβανίου-Τηνιακού Α.1 

1Εργαστήριο Βοτανικής, Τοµέας Βιολογίας Φυτών, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. 

Η εργασία αυτή µελετά την συµβολή των Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην διαχείριση φυσικών περιοχών και περιλαµβάνει συγκέντρωση και 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας της σχετικής µε τα GIS και την ΠΕ ως εργαλείων διαχείρισης µεµονωµένα ή 

σε συνδυασµό. Τα GIS χρησιµοποιούνται ευρύτατα σήµερα στην διαχείριση των φυσικών περιοχών καθώς 

έχουν την δυνατότητα καταγραφής, ανάλυσης, παρουσίασης χωρικών και άλλων δεδοµένων, την 

δυνατότητα εκτίµησης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και πλήθος άλλων εφαρµογών και 

λειτουργιών. Καθώς η ΠΕ είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε παράγοντες που αφορούν το 

περιβάλλον τα GIS µπορούν να αποτελέσουν 

εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της. Έχει 

γίνει συλλογή δεδοµένων από φορείς (Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Φορείς 

Eιαχείρισης κ.ά.) που εφαρµόζουν προγράµµατα 

µη τυπικής ΠΕ (δηλαδή ΠΕ εκτός σχολείου) ως 

προς τα προγράµµατα και τα εκπαιδευτικά υλικά 

που χρησιµοποιούν και στην συνέχεια θα γίνει 

δηµιουργία θεµατικών χαρτών µε την βοήθεια 

των GIS από τα δεδοµένα αυτά. Ως περιοχή που 

θα εστιαστεί η έρευνα (case-study area) 

επιλέχθηκε ο ποταµός Χάραδρος που βρίσκεται 

στην ευρύτερη περιοχή των Πατρών. Λόγος είναι από την µία το γεγονός ότι οι πηγές του βρίσκονται στο 

όρος Παναχαϊκό εντός προστατευόµενης περιοχής Natura (φυσικοί οικότοποι), ενώ το υπόλοιπο τµήµα 

βρίσκεται σε αστικό και ηµιαστικό περιβάλλον µε ισχυρές ανθρωπογενείς επιδράσεις. Στην επιλογή της 

συγκεκριµένης περιοχής µελέτης συνέβαλλε η παρουσία του πλατανοδάσους και του µοναδικού Eέλτα, που 

υπάρχει στην Βόρεια ακτή της Πελοποννήσου επί του Πατραϊκού κόλπου, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η 

εργασία πεδίου περιλαµβάνει φωτογραφικό υλικό, αναγνώριση φυτικών ειδών, τύπων οικοτόπων 

(διαπλάσεις βλάστησης), καταγραφή ανθρωπογενών επιδράσεων κ.ά. Την εργασία πεδίου θα ακολουθήσει 

η δηµιουργία θεµατικών χαρτών µε την βοήθεια των GIS. Τέλος, θα σχεδιαστεί ένα πρόγραµµα ΠΕ, µε 

κύριο εργαλείο τα GIS, για τον Χάραδρο καθώς η ΠΕ αποτελεί σηµαντική πρόταση για την επίτευξη σωστής 

διαχείρισης των φυσικών περιοχών.  
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Επαγώµενη έκφραση του µεταγραφικών παραγόντων mCOUP-TF ΙΙ και 
PlCOUP-TF σε καλλιέργειες προδρόµων καρδιακών κυττάρων µυός. 

Καρπαθάκη Α.Φ., Τσανσίζη Λ.Ι., Φλυτζάνης Κ. 

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

Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 

Ο µεταγραφικός παράγοντας COUP-TF είναι ένας ορφανός 

υποδοχέας στεροειδών και θυροειδών ορµονών, ο οποίος είναι 

πολύ σηµαντικός κατά την ανάπτυξη, καθώς συµµετέχει στη 

νευρογένεση, στην οργανογένεση και στην αγγειογένεση. Ο 

mCOUP-TFΙΙ παίζει ρόλο στην αγγειογένεση και στην ανάπτυξη της 

καρδιάς, καθώς και στη διατήρηση των πρόδροµων καρδιακών 

κυττάρων σε µη διαφοροποιηµένη κατάσταση. Πιο συγκεκριµένα, ο 

mCOUP-TFΙΙ αφ’ ενός, αναστέλλει τη µυογένεση επιδρώντας 

κατασταλτικά στη myogenin και τη MyoD και αφ’ ετέρου, καταστέλλει µεταγραφικούς παράγοντες 

πλειοδυναµίας, όπως είναι ο Oct3/4 (octamer transcription factor) και ο SCF (Stem Cell Factor).Μέσω 

εναλλακτικού µατίσµατος στο πρώιµο µετάγραφο του PlCOUP-TF προκύπτουν δύο ισοµορφές του 

υποδοχέα, που διαφέρουν ως προς ένα εξώνιο 21 αµινοξέων στην περιοχή πρόσδεσης στο DNA. Ως 

αποτέλεσµα, η µεγάλη ισοµορφή δεν έχει ικανότητα πρόσδεσης στο DNA, ενώ η µικρή ισοµορφή είναι 

λειτουργικός µεταγραφικός παράγοντας και δρα ως οµοδιµερές. Τα ετεροδιµερή των δυο ισοµορφών 

επίσης δεν έχουν ικανότητα πρόσδεσης στο DNA. Επιπλέον, έχουν δηµιουργηθεί µεταλλάγµατα της 

µεγάλης ισοµορφής που δεσµεύουν µε µεγαλύτερη συγγένεια τη µικρή ισοµορφή. Με αυτόν τον τρόπο, η 

µεγάλη ισοµορφή και τα µεταλλάγµατά της πιθανόν να ρυθµίζουν την ποσότητα του λειτουργικού 

µεταγραφικού παράγοντα, δρώντας ως επικρατείς κατασταλτικές πρωτεΐνες. Σύµφωνα µε βιβλιογραφικά 

δεδοµένα, ο hCOUP-TFI έχει ικανότητα ετεροδιµερισµού µε την οµόλογη πρωτεΐνη του αχινού, χάρις στην 

υψηλή οµολογία των επιφανειών διµερισµού των δύο υποδοχέων. Συνεπώς, υποθέτουµε ότι θα υπάρχει 

ικανότητα διµερισµού µεταξύ του mCOUP-TFII και των µεγάλων ισοµορφών του PlCOUP-TF. Εάν όντως 

ευσταθεί αυτή η υπόθεση, τότε η επαγώµενη έκφραση της µεγάλης ισοµορφής και των µεταλλαγµάτων της 

σε πρόδροµα καρδιοµυοκύτταρα αναµένεται να τα οδηγήσει σε διαφοροποίηση, καθώς θα επιτευχθεί η 

καταστολή του ενδογενούς  mCOUP-TFII, ενώ η υπερέκφραση του mCOUP-TFII αναµένεται να συντελέσει 

στη διατήρηση της αδιαφοροποίητης κατάστασης των προγονικών καρδιακών κυττάρων. 
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Mελέτη της αναπτυξιακής και ιστο-ειδικής έκφρασης του 
θερµοεπαγόµενου γονιδίου hsp27 στη Μεσογειακή µύγα, Ceratitis 

capitata 

Κοτσιλίτη Ε., Μίντζας Α. 

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης,  

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 

Η απόκριση των κυττάρων στο στρες συνδέεται µε την επαγωγή µιας οµάδας 

πρωτεϊνών που ονοµάζονται θερµοεπαγόµενες πρωτεΐνες (HSPs). Οι πρωτεΐνες 

αυτές ανήκουν στην κατηγορία των κυτταρικών συνοδών µορίων (chaperons) και 

προστατεύουν τα κύτταρα από τη µετουσίωση και συσσωµάτωση των πρωτεϊνών 

τους. Οι περισσότερες HSPs συνθέτονται και σε φυσιολογικές συνθήκες και 

παίζουν σηµαντικούς ρόλους στην ορθή αναδίπλωση, µεταφορά και 

αποικοδόµηση των πρωτεϊνών του κυττάρου. Οι HSPs κατηγοριοποιούνται σε διακριτές οικογένειες 

σύµφωνα µε τα µοριακά τους βάρη. Από τις οικογένειες αυτές η οικογένεια των µικρών HSPs (sHSPs), µε 

µοριακά βάρη12-43 kDa, χαρακτηρίζονται από την παρουσία µιας πολύ συντηρηµένης επικράτειας της α-

κρυσταλλίνης στο καρβoξυτελικό τους άκρο. Μία από τις ποιο καλά µελετηµένες sHSPs είναι η HSP27. Η 

HSP27, εκτός από το κύριο ρόλο της ως µοριακού συνοδού, εµπλέκεται και σε άλλες κυτταρικές 

λειτουργίες όπως η διαφοροποίηση, η απόπτωση, ο σχηµατισµός του κυτταροσκελετού και η ρύθµιση της 

οξειδωτικής ισορροπίας των κυττάρων. Σε προηγούµενες µελέτες του εργαστηρίου µας, κλωνοποιήθηκε 

και χαρακτηρίστηκε το γονίδιο HSP27 της Μεσογειακής µύγας. Στόχος της διπλωµατικής µου εργασίας είναι 

να µελετήσω την έκφραση του γονιδίου αυτού στα διάφορα στάδια της ανάπτυξης του εντόµου και σε 

διάφορους ιστούς, τόσο στο επίπεδο του RNA µε τη µέθοδο “Real-time PCR” όσο και στο επίπεδο της 

πρωτεΐνης µε τη µέθοδο “Western Blot”. Επίσης θα µελετηθεί και η κυτταρική και ενδοκυτταρική κατανοµή 

της πρωτεΐνης κατά την εµβρυική ανάπτυξη του εντόµου. Για το σκοπό αυτό θα δηµιουργηθούν γενετικά 

µετασχηµατισµένα στελέχη που θα φέρουν το διαγονίδιο hsp27-GFP υπό τον έλεγχο του υποκινητή του 

hsp27 γονιδίου. Ο εντοπισµός της διαγονιδιακής πρωτεΐνης HSP27-GFP θα µελετηθεί µε συνεστιακή 

µικροσκοπία φθορισµού. 
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Οικολογική αξιολόγηση εκβολικών οικοσυστηµάτων στον Πατραϊκό 
κόλπο µε τη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών 

(G.I.S.) 

Κυριακοπούλου Ν.1, Λιβανίου-Τηνιακού Α.1 

1Τοµέας Βιολογίας Φυτών, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα πραγµατοποιηθεί οικολογική αξιολόγηση των εκβολικών συστηµάτων 

των ποταµών Πείρου και Εύηνου. Οι δύο αυτοί ποταµοί εκβάλλουν στον Πατραϊκό κόλπο. Όµως, µόνο ο 

Εύηνος σχηµατίζει τυπικό δέλτα, το οποίο 

βρίσκεται σε γειτνίαση τόσο µε την 

λιµνοθάλασσα της Κλείσοβας, όσο και µε 

το δέλτα του ποταµού Αχελώου. 

Eιαφορετική εικόνα παρουσιάζει ο 

Πείρος, που εκβάλλει στην Κάτω Αχαΐα 

και δεν σχηµατίζει δέλτα εξαιτίας των 

επικρατούντων µη ευνοϊκών ανέµων. 

Σηµαντικό στοιχείο των δύο περιοχών 

είναι ο συνδυασµός παράκτιων και 

µεταβατικών οικοσυστηµάτων. Οι δύο 

αυτοί τύποι συστηµάτων αλληλεπιδρούν 

διαρκώς µεταξύ τους και µε τα ύδατα των 

ποταµών, προσδίδοντας στις υπό µελέτη 

περιοχές διαφορετικά χαρακτηριστικά και 

ιδιαιτερότητες. Η αξιολόγηση των 

χερσαίων εκτάσεων των δύο συστηµάτων θα πραγµατοποιηθεί µε βάση τους τύπους οικοτόπων και των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών αυτών, που προβλέπονται από το δίκτυο Natura 2000, κατόπιν: α) 

δειγµατοληψιών φυτικών ειδών, β) προσδιορισµού των κύριων µονάδων βλάστησης και των επιµέρους 

χαρακτηριστικών για αυτές φυτικών taxa, γ) καταγραφής των ανθρωπογενών επιδράσεων και δ) 

διεξαγωγής προκαταρκτικών συµπερασµάτων. Έχει ήδη προηγηθεί συλλογή γεωλογικών, εδαφολογικών, 

κλιµατικών και υδρολογικών στοιχείων από την βιβλιογραφία, τα οποία εν συνεχεία θα αποθηκευτούν σε 

βάση δεδοµένων των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (G.I.S.) µε σκοπό την επεξεργασία τους στα 

πλαίσια της αξιολόγησης. Επιπλέον έχουν γίνει τα ακόλουθα: επιτόπιες επισκέψεις, φωτογραφήσεις των 

περιοχών, συλλογή φυτικού υλικού καθώς και καταγραφή της ανθρώπινης παρουσίας. Όσον αφορά στο 

δέλτα του Εύηνου, έχει γίνει µια πρώτη προσέγγιση της οικολογικής του κατάστασης µε την χαρτογράφηση 

των τύπων οικοτόπων και των αλλοιώσεων που έχουν υποστεί. Ένα ακόµα αναγκαίο και σύγχρονο 

εργαλείο για την οικολογική αξιολόγηση των δύο περιοχών είναι η χρήση αεροφωτογραφιών και 

δορυφορικών φωτογραφιών. Με την βοήθεια των Γ.Σ.Π., για κάθε µια από τις περιοχές µελέτης θα 

δηµιουργηθούν θεµατικοί χάρτες και θα καθοριστούν δείκτες οικολογικής αξιολόγησης, οι οποίοι επίσης θα 

απεικονιστούν χαρτογραφικά. Οι χάρτες αυτοί θα χρησιµεύσουν για την σύγκριση των περιοχών µεταξύ 

τους, καθώς και για την τελική αξιολόγηση τους. 
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Μελέτη της γενετικής δοµής φυσικών πληθυσµών της Atherina boyeri 
µε χρήση µικροδορυφορικών δεικτών 
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Η Atherina boyeri είναι ένας τελεόστεος ιχθύς της οικογένειας Atherinidae. Οι φυσικοί πληθυσµοί του 

είδους εκτείνονται κυρίως από την ανατολική πλευρά του Ατλαντικού στην Πορτογαλία µέχρι την Μαδέιρα 

και κατά µήκος των ακτών της Μεσογείου ως και τη Μαύρη θάλασσα. Η µελέτη της παρουσιάζει 

ενδιαφέρον καθώς πρόκειται για έναν οργανισµό εµπορικά εκµεταλλεύσιµο, ο οποίος απαντάται σε 

περιβάλλοντα µε µεγάλο εύρος αλατότητας και συνεπώς έχει αναπτύξει ιδιαίτερες προσαρµογές. Η 

παρούσα εργασία στοχεύει στη µελέτη της γενετικής δοµής και των φυλογενετικών σχέσεων 

εικοσιτεσσάρων φυσικών πληθυσµών της Atherina boyeri από λίµνες/λιµνοθάλασσες και θαλάσσιες 

περιοχές του ελλαδικού χώρου. Προηγούµενες έρευνες βασιζόµενες κυρίως σε µιτοχονδριακούς και RAPD 

δείκτες έχουν υποδείξει την πιθανή παρουσία τριών οµάδων πληθυσµών µε τέτοιες γενετικές αποστάσεις 

µεταξύ τους που θα µπορούσαν να τις καθιστούν ακόµα και διαφορετικά είδη. Οι µικροδορυφορικοί 

δείκτες θεωρούνται εξαιρετικό εργαλείο µελέτης της 

γενετικής δοµής φυσικών πληθυσµών ενός είδους, αλλά 

και των φυλογενετικών σχέσεων µεταξύ πρόσφατα 

διαχωρισµένων ειδών δεδοµένου ότι είναι άφθονοι, 

πυρηνικοί, διάσπαρτοι στο γονιδίωµα, υψηλά 

πολυµορφικοί και ταχέως εξελισσόµενοι. Στη παρούσα 

εργασία χρησιµοποιήθηκαν έντεκα ζεύγη 

µικροδορυφορικών δεικτών που πρόσφατα 

αναπτύχθηκαν για το είδος Atherina boyeri (Milana et 

al., 2009). Η γενοτυπική ανάλυση γίνεται µε PCR 

χρησιµοποιώντας ραδιενεργά σηµασµένους εκκινητές, ηλεκτροφόρηση σε πήκτωµα ακρυλαµιδίου και 

αυτοραδιογραφία. Η ταυτοποίηση του ακριβούς µεγέθους των αλληλοµόρφων, αλλά και της αλληλουχίας 

τους γίνεται µε PCR, κλωνοποίηση και αλληλούχιση συγκεκριµένων αλληλοµόρφων από οµοζυγωτικά 

άτοµα για το κάθε αλληλόµορφο. Τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα δείχνουν: α) υψηλό βαθµό πολυµορφισµού 

στους υπό ανάλυση πληθυσµούς β) µεγάλη γενετική διαφοροποίηση µεταξύ των ελληνικών πληθυσµών του 

είδους, όπως αυτή εκφράζεται από τις διαφορές στις συχνότητες των αλληλοµόρφων των 

µικροδορυφορικών δεικτών γ) την παρουσία, σε κάποιους δείκτες, αλληλοµόρφων µε πολύ µεγάλες 

διαφορές µεγέθους, που πιθανώς να µην οφείλονται µόνο σε αλλαγές στον αριθµό επαναλήψεων του 

µικροδορυφορικού µοτίβου, αλλά και σε επιπλέον αλλαγές στις µοναδικές περιοχές που περιβάλλουν τους 

µικροδορυφόρους. 
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Ανάλυση του φαινοµένου της ανοχής των φυσικών φονικών κυττάρων 
(Natural Killer cells) σε µοριακό και κυτταρικό επίπεδο 

Μαρινάκη Ε., Ροσµαράκη Ε. 

Εργαστήριο Ανοσοβιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τµήµα 

Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών  

Τα φυσικά φονικά κύτταρα (Natural killer cells, ΝΚ) είναι λεµφοκύτταρα τα οποία παράγονται, 

αναπτύσσονται και ωριµάζουν στον µυελό των οστών των σπονδυλωτών. Τα φυσικά φονικά κύτταρα 

συµµετέχουν ενεργά σε ανοσολογικές αποκρίσεις εναντίον ιών, ενδοκυτταρικών βακτηρίων και 

παρασίτων, καθώς επίσης και στην απόρριψη µοσχευµάτων του µυελού των οστών. Επιπλέον, τα φυσικά 

φονικά κύτταρα έχουν την ικανότητα να περιορίζουν την αύξηση και µετάσταση καρκινικών κυττάρων. 

Σύµφωνα µε την υπόθεση απώλειας του εαυτού τα ΝΚ έχουν την 

ικανότητα να αναγνωρίζουν και να εξουδετερώνουν κύτταρα-

στόχους τα οποία δεν εκφράζουν µόρια της τάξης Ι του Κύριου 

Συµπλόκου Ιστοσυµβατότητας (ΚΣΙ) στην επιφάνειά τους. Η 

υπόθεση απώλειας του εαυτού υποθέτει ότι ένα NK κύτταρο 

πρέπει να έχει ανασταλτικούς υποδοχείς που µπορούν να 

δεσµεύσουν την τάξη Ι του MHC. Ωστόσο, τα ΝΚ είναι ικανά να 

σκοτώνουν κύτταρα-στόχους που εκφράζουν υψηλά επίπεδα MHC 

τάξης Ι υποδεικνύοντας ότι ο στόχος εκφράζει και προσδέτες για 

υποδοχείς ενεργοποίησης. Εποµένως, η εκτελεστική λειτουργία 

των ΝΚ κυττάρων ρυθµίζεται από την λεπτή ισορροπία µεταξύ 

θετικών και αρνητικών σηµάτων που µεταβιβάζονται µέσω 

ανασταλτικών υποδοχέων και υποδοχέων ενεργοποίησης. 

Προηγούµενες µελέτες έχουν δείξει ότι πειραµατόζωα τα οποία 

δεν εκφράζουν την αλυσίδα της β2 µικροσφαιρίνης (β2m
-/-) και 

συνεπώς εκφράζουν µόρια της τάξης Ι του ΚΣΙ µόνο σε πολύ 

χαµηλά επίπεδα στην επιφάνειά τους, έχουν αναπτύξει ειδική 

ανοσία προς τα κύτταρά τους. Με σύγκριση του γονιδιακού προφίλ µεταξύ control και β2m
-/- ΝΚ κυττάρων 

έχει αποκαλυφθεί η διαφορετική έκφραση 18 γονιδίων µεταξύ των δύο κυτταρικών πληθυσµών. Κατά τη 

διάρκεια της ερευνητικής εργασίας µου θα γίνει διαχωρισµός των ΝΚ κυττάρων από τα σπληνοκύτταρα 

control και β2m-/- ποντικών και θα πραγµατοποιηθεί αποµόνωση του RNA τους προκειµένου να 

επιβεβαιωθεί η διαφορετική έκφραση των 18 γονιδίων. Στη συνέχεια θα µελετηθεί η δράση των γονιδίων 

αυτών σε µοριακό και κυτταρικό επίπεδο. Χρησιµοποιώντας την µέθοδο RNA interference (siRNA) θα 

παρεµποδιστεί η έκφραση γονιδίων που εκφράζονται είτε στα control είτε στα β2m
-/- ΝΚ κύτταρα και θα 

µελετηθούν οι αλλαγές στην κυτταροτοξική τους ικανότητα. Επίσης, θα µελετηθούν οι διαφορές στην 

έκφραση συγκεκριµένων πρωτεϊνών µεταξύ control και β2m
-/- ΝΚ κυττάρων χρησιµοποιώντας 

κυτταροµετρία ροής. 
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Νέα δεδοµένα για την αλληλεπίδραση του γονίδιου wiser/lawc µε 
γονίδια που εµπλέκονται στην ενεργοποίηση του γονιδίου Notch στην 

Drosophila melanogaster  

Παπαλεωνιδόπουλος Β., Κίλιας Γ., Γιαννόπουλος Γ. 

Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης 

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 

Η θερµοευαίσθητη µετάλλαξη wisertsl (wings scalloped, eyes rough) οφείλεται σε ένθεση ενός Ρ 

µεταθέσιµου γενετικού στοιχείου στη 5΄ ρυθµιστική περιοχή του γονιδίου CG32711 (wiser/lawc). Στους 

29οC τα wisertsl άτοµα πεθαίνουν. Η θερµoευαισθησία οφείλεται στην διαφορετική έκφραση της πρωτεΐνης 

Wiser/Lawc κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης στα άτοµα wisertsl. Το γονίδιο wiser/lawc εκφράζεται στο 

νευρικό και τραχειακό σύστηµα του εµβρύου, στα τροφοκύτταρα των ωοθηκών των ενήλικων ατόµων και  

είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη των ατόµων. H πρωτεΐνη Wiser/Lawc συµµετέχει και στη µεταγραφή 

γονιδίων. Το γονίδιο wiser/lawc πρέπει να εµπλέκεται στον καθορισµό του ραχιαιοκοιλιακού άξονα του 

φτερού και στο ρυθµό πολλαπλασιασµού των κυττάρων. Το γονίδιο wiser/lawc αλληλεπιδρά γενετικά µε 

τα γονίδια Notch (N) και Beadex (Bx) και επηρεάζει την έκφραση γονιδίων που εκφράζονται πριν και µετά 

την έκφραση του Notch. Η σωστή έκφραση του γονιδίου Notch στο ραχιαιοκοιλιακό άξονα του φτερού 

εξαρτάται από τη σωστή έκφραση του γονιδίου apterous (ap). Στην παρούσα εργασία βρήκαµε ότι: ο 

φαινότυπος φαγωµένα (τσιµπηµένα) φτερά της µετάλλαξης wisertsl οφείλεται σε µειωµένα επίπεδα της 

πρωτεΐνης Notch. Η σωστή έκφραση του 

Notch στα φτερά εξαρτάται από την κανονική 

έκφραση του ap. Το γονίδιο wiser/lawc 

αλληλεπιδρά γενετικά µε το γονίδιο ap, 

καθώς και µε τα γονίδια fringe (fng) και 

Serrate (Ser) που είναι υπεύθυνα για τηn 

κανονική έκφραση του γονιδίου Notch. 

Μειωµένη έκφραση των γονίδιων ap και fng 

αυξάνει δραµατικά το φαινότυπο της 

µετάλλαξης wisertsl. Επηρεάζει επίσης και την 

έκφρασή τους στους εµβρυϊκούς δίσκους του 

φτερού. Υπερέκφραση του γονιδίου ap καθώς 

και των γονιδίων fng, Ser και Chip στην 

περιοχή έκφρασης του γονιδίου ap, 

χρησιµοποιώντας ως οδηγό το χρωµόσωµα 

apGal4, διασώζουν το φαινότυπο wisertsl (έντονα φαγωµένα φτερά) στα άτοµα wisertsl; apGal4/+. Τα 

γονίδια fng, Ser αποτελούν γονίδια στόχους του γονιδίου ap ενώ η πρωτεΐνη Chip είναι συµπαράγοντας της 

πρωτεΐνης Αp. Η πρωτεΐνη Βx επηρεάζει την έκφραση της πρωτεΐνης Αp. Παρόµοια αποτελέσµατα µε 

παραπάνω δίνει και η υπερέχουσα µετάλλαξη Bx1 του γονιδίου Beadex (αποτελέσµατα άλλων ερευνητών). 

Το γεγονός αυτό δείχνει ότι το γονίδιο wiser/lawc πρέπει να δρα στην ανάπτυξη των φτερών µέσω της 

αλληλεπίδρασης του µε το γονίδιο Beadex. 
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Παρακολούθηση της οικολογικής κατάστασης της λίµνης Παµβώτιδας 
(Ιωάννινα), µε χρήση χηµικών και βιολογικών παραµέτρων εκτίµησης 

της υδατικής ρύπανσης 

Παπιγγιώτη Ε. 1, Νταϊλιάνης Σ.1, Παπαστεργιάδου Ε.1, Λεονάρδος Ι.2 

1Τοµέας Βιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 
2 Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήµιο 

Ιωαννίνων. 

Η ορεινή λίµνη Παµβώτιδα (Ν. Ιωαννίνων) δέχεται την επίδραση πλήθους παρεµβάσεων, κυρίως 

ανθρωπογενούς προέλευσης, γεγονός που καθιστά αναγκαία την εφαρµογή στρατηγικών µελέτης και 

παρακολούθησης της κατάστασης του λιµναίου οικοσυστήµατος. Στόχος της παρούσας µελέτης είναι η 

εκτίµηση της ποιότητας του υδάτινου οικοσυστήµατος της λίµνης, µε την εφαρµογή βιολογικών και 

χηµικών παραµέτρων. Συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια του έτους 2011, πραγµατοποιήθηκαν 6 

δειγµατοληψίες (κάθε 2 µήνες) δειγµάτων νερού από σηµεία της λίµνης που εµφανίζουν σηµαντικές 

ανθρωπογενείς επιδράσεις και ακολούθησε ανάλυση διαφόρων φυσικοχηµικών παραµέτρων (NO3
-, NO2

-, 

BOD, COD, PO4
+3-P, pH, Cond), 

καθώς και των συγκεντρώσεων 

διαφόρων µετάλλων (Cu, Cd, 

Cr, Pb, As, Hg και Mn). 

Παράλληλα, συλλέχθηκαν 

δείγµατα ιστών (αίµα, βράγχια, 

µυϊκός ιστός και ήπαρ) από 

άτοµα του είδους Carassius 

gibelio (Bloch, 1782), το οποίο 

είναι βενθικό είδος ιχθύος µε ιδιαίτερη ανθεκτικότητα σε χαµηλά επίπεδα οξυγόνου και σε αυξοµειώσεις 

της θερµοκρασίας του ύδατος. Ακολούθησε προσδιορισµός των επιπέδων των µετάλλων στα βράγχια, τον 

µυϊκό ιστό και το ήπαρ των ατόµων που συλλέχθηκαν σε κάθε δειγµατοληπτική περίοδο. Επιπρόσθετα, 

εφαρµόστηκε η τεχνική των µικροπυρήνων (ΜΝ test) σε αποµονωµένα κύτταρα του αίµατος και των 

βραγχίων, έτσι ώστε να εκτιµηθεί η ύπαρξη γενοτοξικών παραγόντων. Η επεξεργασία των αποτελεσµάτων 

έδειξε πως υπάρχει µια αύξηση της συχνότητας των µικροπυρήνων κατά τους εαρινούς και καλοκαιρινούς 

µήνες που η ευτροφική κατάσταση της λίµνης επιδεινώνεται. Η πραγµατοποίηση περεταίρω ανάλυσης των 

δεδοµένων αποσκοπεί στην διερεύνηση των πιθανών συσχετίσεων µεταξύ των φυσικοχηµικών και 

βιολογικών παραµέτρων, σε µια προσπάθεια να προσδιοριστεί ο βαθµός συσχέτισης µεταξύ των 

φυσικοχηµικών παραµέτρων των υδάτων µε τις επαγόµενες βιολογικές επιπτώσεις που µελετούνται σε 

ιστούς του είδους Carassius gibelio. 
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Πολυµορφισµοί και µεταλλάξεις του γονιδίου AQP7 σε παχύσαρκα 
προεφηβικά και εφηβικά παιδιά  σε σύγκριση µε αντίστοιχα λεπτόσωµα 

Παππά Α.1, Ρόχας Χιλ Α.Π.2, Μίντζας Α.3,Γκρέκα-Σπηλιώτη Β.1 

1 Ερευνητικό Εργαστήριο Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας, Μονάδα Παιδιατρικής 

Ενδοκρινολογίας και Eιαβήτη, Τµήµα Παιδιατρικής Κλινικής 

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πάτρα 
2 Ερευνητικό Εργαστήριο Βιολογίας Βιοχηµείας,  

Τµήµα Νοσηλευτικής, Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 
3 Εργαστήριο Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης 

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 

Η λιπογένεση και η λιπόλυση διενεργούνται στα λιποκύτταρα µε σκοπό να διατηρηθεί η ενεργειακή 

ισορροπία. Τα λιποκύτταρα αποθηκεύουν τριγλυκερίδια όταν η ενεργειακή πρόσληψη είναι σε υψηλά 

επίπεδα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, τα λιποκύτταρα απελευθερώνουν στο αίµα ελεύθερα λιπαρά οξέα 

και γλυκερόλη, διαδικασία που επιτυγχάνεται µέσω της υδρόλυσης των τριγλυκεριδίων. Η ακουαπορίνη-7 

[aquaporin-7 (AQP7)] είναι µια ακουα-γλυκεροπορίνη, η οποία ρυθµίζει τη µεταφορά της γλυκερόλης µέσα 

κι έξω από το λιποκύτταρο, όπως επίσης και τη διακίνηση του νερού. Η AQP7 εντοπίζεται περιπυρηνικά. 

Όταν γίνεται λιπόλυση, η επινεφρίνη αυξάνεται και παράλληλα αυξάνει τα επίπεδα του AMP, διαµέσου της 

ενεργοποίησης των αδρενεργικών υποδοχέων οι οποίοι διαδοχικά ενεργοποιούν την πρωτεϊνική κινάση Α. 

Η πρωτεϊνική κινάση Α µε τη σειρά της φωσφορυλιώνει την περιλιπίνη, η οποία καθιστά ικανή τη 

φωσφορυλιωµένη ορµονο-ευαίσθητη λιπάση να υδρολύσει τα τριγλυκερίδια σε λιπαρά οξέα και 

γλυκερόλη, προκαλώντας τη µετακίνηση της AQP7 στην πλασµατική µεµβράνη ώστε να επιτευχθεί η 

απελευθέρωση της γλυκερόλης. Σε διάφορες µελέτες έχει 

συσχετιστεί η ανάπτυξη παχυσαρκίας και ο κίνδυνος για 

Σακχαρώδη Eιαβήτη Τύπου ΙΙ µε την εύρεση 

πολυµορφισµών και µεταλλάξεων στο γονίδιο και τον 

υποδοχέα του γονιδίου της AQP7. Σκοπός της εργασίας µας 

είναι η ανίχνευση πολυµορφισµών και µεταλλάξεων του 

γονιδίου της AQP7 σε παχύσαρκα προεφηβικά και εφηβικά 

παιδιά σε σύγκριση µε αντίστοιχα λεπτόσωµα. Για το σκοπό 

αυτό συλλέχθηκαν αίµατα από λεπτόσωµα και παχύσαρκα 

προεφηβικά και εφηβικά παιδιά, από τα οποία γίνεται η 

αποµόνωση του DNA. Κατόπιν, γίνεται PCR για τον 

υποκινητή του γονιδίου και τα εξώνιά του και εν συνεχεία 

ηλεκτροφόρηση των προϊόντων της PCR και gel extraction. 

Τέλος, τα δείγµατα στέλνονται για αλληλούχιση. Λόγω 

τεχνικών προβληµάτων τα δείγµατα δεν διαβάζονται πολύ 

καλά, οπότε προς το παρόν δεν έχουµε αποτελέσµατα. 
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Ρύθµιση του θεµοεπαγόµενου γονιδίου hsp90 της Μεσογειακής µύγας, 
Ceratitis capitata και έκφραση των θερµοεπαγόµενων γονιδίων του 

εντόµου σε χαµηλές θερµοκρασίες 

Πασπαλιάρης Β., Μίντζας Α. 

Εργαστήριο Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, 

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιου Πατρών 

Τα έντοµα και άλλοι ποικιλόθερµοι οργανισµοί 

έχουν αναπτύξει διάφορους µοριακούς 

µηχανισµούς για την προστασία τους από 

ακραίες θερµοκρασίες και άλλες στρεσογόνες 

καταστάσεις που συµβαίνουν κατά τη διάρκεια 

της ζωής τους. Ένας από τους 

σηµαντικότερους µηχανισµούς είναι η 

παραγωγή των θερµοεπαγόµενων πρωτεϊνών 

οι οποίες, ως µοριακοί συνοδοί, προστατεύουν τα κύτταρα από τη µετουσίωση και συσσωµάτωση των 

πρωτεϊνών τους. Πολλές από τις θερµοεπαγόµενες πρωτεΐνες συνθέτονται και σε φυσιολογικές συνθήκες 

και παίζουν σηµαντικούς ρόλους στην ορθή αναδίπλωση, µεταφορά και αποικοδόµηση των πρωτεϊνών του 

κυττάρου. Οι πρωτεΐνες αυτές κατατάσσονται σε οικογένειες σύµφωνα µε το µοριακό τους βάρος. Το 

εργαστήριο µας ενδιαφέρεται για το ρόλο των θερµοεπαγόµενων πρωτεϊνών και τη ρύθµιση των γονιδίων 

τους στη Μεσογειακή µύγα. Τέσσερα θερµοεπαγόµενα γονίδια, hsp90, hsp70, hsp27 και hsp26, έχουν 

κλωνοποιηθεί και χαρακτηριστεί στο εργαστήριό µας. Στόχοι αυτής της µεταπτυχιακής εργασίας είναι α) η 

ρύθµιση του θεµοεπαγόµενου γονιδίου hsp90 και β) η επίδραση της χαµηλής θερµοκρασίας (Cold shock) 

στην έκφραση των θερµοεπαγόµενων γονιδίων και στη βιωσιµότητα του εντόµου. Για να µελετήσουµε την 

ρύθµιση του γονιδίου hsp90, δηµιουργήσαµε διαγονιδιακά στελέχη που έφεραν το γονίδιο της 

λουσιφεράσης (ως γονίδιο αναφοράς) υπό τον έλεγχο διαφορετικών 5’ περιοχών του γονιδίου hsp90. Η 

ανάλυση των στελεχών αυτών αναµένετε να µας δώσει πληροφορίες για τα στοιχεία που ρυθµίζουν την 

επαγωγή ή καταστολή του γονιδίου σε συνθήκες υψηλής (39oC) και χαµηλής (0oC) θερµοκρασίας καθώς και 

για την έκφρασή του σε διάφορα στάδια και ιστούς. Για να µελετήσουµε εάν η χαµηλή θερµοκρασία (0oC) 

έχει κάποια επίδραση στη βιωσιµότητα του εντόµου και στην έκφραση των θερµοεπαγόµενων γονιδίων, 

οµάδες αρσενικών ενήλικων εντόµων επωάστηκαν για διαφόρους χρόνους στους 0oC και ακολούθως 

µελετήθηκε η επιβίωσή τους και η έκφραση των θερµοεπαγόµενων γονιδίων µε RT-PCR και Western 

αναλύσεις. Τα πρώτα αποτελέσµατά µας υποδηλώνουν ότι οι χαµηλές θερµοκρασίες αυξάνουν την 

έκφραση των θερµοεπαγόµενων γονιδίων σχεδόν στα ίδια επίπεδα µε εκείνα του θερµικού στρες. Επίσης ή 

βιωσιµότητα των εντόµων βρέθηκε πολύ υψηλή στους 0oC. 
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+ιερεύνηση του ρόλου της Geminin στην ανάπτυξη και λειτουργία των 
φυσικών φονικών κυττάρων ποντικού 

Πεχλιβάνη Ε., Ροσµαράκη Ε. 

Εργαστήριο Ανοσοβιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης, Τµήµα 

Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών  

Τα προγονικά ή βλαστικά κύτταρα συντονίζουν τον πολλαπλασιασµό και τη διαφοροποίηση για να δώσουν 

γένεση στον κατάλληλο αριθµό λειτουργικά εξειδικευµένων κυττάρων κατά την οργανογένεση. Eιάφορα 

πειραµατικά συστήµατα έχουν δείξει ότι η Geminin διατηρεί τα προγονικά κύτταρα και συµµετέχει στις 

αποφάσεις καθορισµού της αναπτυξιακής τους τύχης. Αν και ο 

ακριβής µηχανισµός δεν είναι ξεκάθαρος, η Geminin φαίνεται να 

επηρεάζει προς την κατεύθυνση του πολλαπλασιασµού  έναντι 

της διαφοροποίησης. Για να διαλευκανθεί ο ρόλος της Geminin 

in vivo, δηµιουργήθηκαν ποντίκια στα οποία το γονίδιο της 

Geminin απενεργοποιείται στη λεµφοειδή κυτταρική σειρά. 

Προηγούµενες µελέτες έδειξαν ότι η απουσία της Geminin έχει 

ελάχιστες επιπτώσεις στην ανάπτυξη και διαφοροποίηση των 

θυµοκυττάρων ενώ τα ώριµα περιφερειακά Τ κύτταρα που δεν 

εκφράζουν Geminin εµφανίζουν σοβαρές επιπτώσεις στον 

πολλαπλασιαµό µετά από in vitro ενεργοποίηση. Τα κύτταρα 

φυσικοί δολοφόνοι (natural killer cells) αναπτύσσονται στο 

µυελό των οστών από κοινά αρχέγονα κύτταρα και καθορίζονται 

από την ικανότητά τους να σκοτώνουν καρκινικούς στόχους 

χωρίς προηγούµενη ενεργοποίηση. Παίζουν σηµαντικό ρόλο στις µη ειδικές αποκρίσεις και πέρα από την 

ισχυρή κυτταροτοξική ενεργότητα έναντι ευαίσθητων κυττάρων-στόχων χαρακτηρίζονται από την 

ικανότητα να απελευθερώνουν διάφορες κυτταροκίνες αποκρινόµενα άµεσα σε ενδοκυτταρικές µολύνσεις. 

Αποτελούν έναν κρίσιµο λευκοκυτταρικό πληθυσµό για την προστασία έναντι των ιικών µολύνσεων 

συγκεκριµένα, καθώς αναγνωρίζουν µε ειδικό τρόπο µολυσµένα κύτταρα από ιούς και τα σκοτώνουν 

απευθείας. Παρουσιάζει, λοιπόν, ενδιαφέρον ο έλεγχος των τυχόν επιπτώσεων της απουσίας της Geminin 

στα ΝΚ κύτταρα. Σε κυτταρικά εναιωρήµατα από σπλήνα, θύµο και µυελό των οστών από CD2Cre και WT 

πειραµατόζωα, NK+TCRβ- ΝΚ κύτταρα αναλύονται µε κυτταροµετρία ροής για τον έλεγχο της έκφρασης 

µορίων-δεικτών των ώριµων ΝΚ κυττάρων. NK+TCRβ- ΝΚ κύτταρα αναλύονται, επίσης µε κυτταροµετρία 

ροής για την ενδοκυτταρική παραγωγή IFN-γ αλλά και της CD107 πρωτεΐνης που αποτελεί δείκτη 

αποκοκκίωσης δίνοντας µια εικόνα για το κυτταροτοξικό τους προφίλ. 
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Μελέτη ιζηµατολογικών χαρακτηριστικών, φυσικοχηµικών παραµέτρων 
υδάτων και καταγραφή των υδρόβιων µακροφύτων και του 

ζωοπλαγκτου της λίµνης Λυσιµαχείας 

Σαµιώτης Α.1, Αβραµίδης Π.2, Παπαστεργιάδου Ε.1, Στεφανίδης Κ.1 

1 Τοµέας Βιολογίας Φυτών, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. 
2 Εργαστήριο Γεωλογίας Υδατίνων Συστηµάτων, Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα ιζηµατολογικά χαρακτηριστικά, οι φυσικοχηµικές παράµετροι 

καθώς επίσης και η καταγραφή του ζωοπλαγκτού και των υδρόβιων µακροφύτων της λίµνης Λυσιµαχείας. 

Στις ιζηµατολογικές παραµέτρους περιλαµβάνεται η κοκκοµετρική ανάλυση, ο προσδιορισµός του ολικού 

οργανικού άνθρακα (TOC), του ολικού αζώτου (ΤΝ) και του ολικού φωσφόρου (ΤΡ) του ιζήµατος της 

λίµνης. Τα φυσικοχηµικά 

χαρακτηριστικά των υδάτων της 

λίµνης, το pH, η θερµοκρασία, η 

αγωγιµότητα και το διαλυµένο 

οξυγόνο µετρήθηκαν επι τόπου µε 

κατάλληλο εξοπλισµό, ενώ τα 

θρεπτικά συστατικά, ο ολικός 

οργανικός άνθρακας και το ολικό 

άζωτο µετρήθηκαν στο εργαστήριο 

την ίδια ηµέρα και η καταγραφή τους 

έγινε για τις τέσσερις εποχές του 

έτους. Η γεωγραφική κατανοµή των 

κοκκοµετρικών καθώς και των 

γεωχηµικών χαρακτηριστικών 

φανέρωσε ένα σαφή διαχωρισµό του 

βόρειου και του νότιου µέρους της 

λίµνης. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να συσχετιστεί µε την εκροή στη λίµνη των αποβλήτων της πόλης του 

Αγρινίου, η οποία γινόταν µέσω καναλιού στο βόρειο τµήµα, πριν κατασκευαστεί ο βιολογικός καθαρισµός 

της πόλης. Η παρακολούθηση της γεωγραφικής κατανοµής των φυσικοχηµικών χαρακτηριστικών καθώς 

και των θρεπτικών στοιχείων δεν φανέρωσε κάποια διαφορά µεταξύ του βόρειου και νότιου τµήµατος. 

Αυτό σχετίζεται µε την συχνή ανανέωση των υδάτων, η οποία γίνεται µέσω της τροφοδοσίας της 

Λυσιµαχείας από την Τριχωνίδα και την τροφοδότηση του αρδευτικού συστήµατος της περιοχής από την 

Λυσιµαχεία.  Επιπλέον, έγινε καταγραφή των υδρόβιων µακροφύτων σε διαφορετικά σηµεία της λίµνης 

καθώς και υπολογισµός της αφθονίας του ζωοπλαγκτού, η οποία φανέρωσε γεωγραφική διαφοροποίηση 

ανάµεσα στα είδη που βρέθηκαν. Οι µετρήσεις των ιζηµατολογικών χαρακτηριστικών και των 

φυσικοχηµικών παραµέτρων των υδάτων έγινε µε την βοήθεια και τον εξοπλισµό του Εργαστηρίου 

Γεωλογίας Υδάτινων συστηµάτων του Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου, ενώ η αναγνώριση των υδρόβιων µακροφύτων 

και του ζωοπλαγκτού έγινε στο Εργαστήριο Οικολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών. 
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Ανάλυση λειτουργίας των NK κυττάρων σε δείγµατα ολικού αίµατος 
µετά από µόλυνση περιβαλλοντικών και κλινικών στελεχών 

µικροοργανισµών 

Σµαΐλη M.1, Μιχαήλ Π.1, Βανταράκης Α.2, Ροσµαράκη Ε.1 

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

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών,  
2Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, Τµήµα Ιατρικής, Πανεπιστήµιο Πατρών 

Τα φυσικά φονικά κύτταρα (Natural Killer Cells, ΝΚ) αποτελούν τον τρίτο µεγαλύτερο πληθυσµό 

λεµφοκυττάρων (10-15%) στον ανθρώπινο οργανισµό και παίζουν σηµαντικό ρόλο στην πρώτη γραµµή 

άµυνας του ανοσοποιητικού συστήµατος. Τα ΝΚ κύτταρα συµβάλλουν καθοριστικά στην καταπολέµηση 

µολύνσεων έναντι ιών, παρασίτων, εξωκυτταρικών βακτηρίων, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της µόλυνσης. 

Τα ενεργοποιηµένα ΝΚ µπορούν να θανατώσουν τους παθογόνους παράγοντες, είτε άµεσα, 

απελευθερώνοντας λυτικά κοκκία, είτε έµµεσα, παράγοντας κυτταροκίνες, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούν 

τα δενδριτικά και τα Τ λεµφοκύτταρα. Τα ΝΚ χωρίζονται σε δύο υποπληθυσµούς, ανάλογα µε την έκφραση 

υποδοχέων στην κυτταρική τους επιφάνεια, στα CD56dim και στα CD56bright. Οι υποπληθυσµοί αυτοί, 

διαφέρουν στην παραγωγή IFN-γ, TNF-α και άλλων κυτταροκινών, αλλά και στην απελευθέρωση 

κυτταροτοξικών κοκκίων. Σκοπός της εργασίας είναι να µελετηθεί 

ο πολλαπλασιασµός, η κυτταροτοξικότητα των ΝΚ και η έκκριση 

κυτταροκινών από αυτά, µετά από µόλυνση µε διαφορετικά 

στελέχη µικροοργανισµών. Αρχικά, θα συλλεχθεί περιφερειακό 

αίµα από υγιείς δότες και θα αποµονωθούν τα µονοπύρηνα 

κύτταρα (PBMCs) µε τη µέθοδο της φικόλλης. Με sorting θα 

συλλεχθεί ο καθαρός πληθυσµός των ΝΚ κυττάρων και θα 

καλλιεργηθούν παρουσία ή µη IL-2. Στη συνέχεια, θα 

πραγµατοποιηθεί επιµόλυνση των ΝΚ µε τους µικροοργανισµούς. 

Με τη µέθοδο CBA θα µετρηθούν η IFN-γ και ο TNF-α και µε RT-

PCR η έκφραση του mRNA τους. Τέλος, η κυτταρολυτική 

δραστηριότητα θα ανιχνευθεί µέσω της κινητοποίησης της 

πρωτεΐνης CD107a. 
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Εξέλιξη της δεξιοστροφίας σε ένα αριστερόστροφο χερσαίο σαλιγκάρι 

Σταµατάκη Ε.1, Κορνήλιος Π.1, Γκιώκας Σ.1 

1Εργαστήριο Ζωολογίας, Τοµέας Βιολογίας Ζωικών Οργανισµών Τµήµα Βιολογίας 

Πανεπιστήµιο Πατρών 

Η συντριπτική πλειονότητα των ειδών στο γένος Albinaria έχει αριστερόστροφη περιέλιξη. Οι µόνες 

δεξιόστροφες µορφές εµφανίζονται αποκλειστικά στη νότια Πελοπόννησο (Μεσσηνία και Λακωνία). 

Θεωρείται, µε βάση τα µορφολογικά δεδοµένα, ότι οι δεξιόστροφες µορφές ανήκουν σε ένα είδος, το 

Albinaria voithii. Ωστόσο, επειδή η µορφολογική και η γενετική διαφοροποίηση στα χερσαία µαλάκια και 

ειδικότερα στο γένος Albinaria συχνά δείχνει αντικρουόµενα αποτελέσµατα και καθώς δεν υπάρχουν 

στοιχεία σχετικά µε τη φυλογένεση του συγκεκριµένου ζώου, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν όλα τα 

δεξιόστροφα άτοµα συγκροτούν µία µονοφυλετική οµάδα και αν η 

αντιστροφή της περιέλιξης συνέβη µία ή περισσότερες φορές. Επιπλέον, 

πολλές φορές τα δεξιόστροφα άτοµα ζουν συµπατρικά µε 

αριστερόστροφα, αλλά σπανίως διασταυρώνονται µε αυτά. Προκύπτει 

έτσι το ερώτηµα εάν η αντιστροφή της περιέλιξης εµφανίστηκε ως ένα 

µέσο µείωσης της γονιδιακής ροής για να αποφευχθεί η δηµιουργία 

υβριδίων µε χαµηλή αρµοστικότητα. Σε αυτήν την εργασία ελέγξαµε εάν 

οι δεξιόστροφοι πληθυσµοί της Albinaria συγκροτούν µια µονοφυλετική 

οµάδα και εάν αντιστοίχως το φαινόµενο της αντιστροφής της 

περιέλιξης έχει συµβεί µία ή περισσότερες ανεξάρτητες φορές. 

Χρησιµοποιήσαµε 142 άτοµα που συλλέχθηκαν από 24 τοποθεσίες της 

Πελοποννήσου. Στις 10 περιοχές υπήρχαν µόνο αριστερόστροφοι 

αντιπρόσωποι, στις 7 µόνο δεξιόστροφοι, ενώ στις υπόλοιπες 7 περιοχές υπήρχε συµπάτρια παρουσία 

αριστερόστροφων και δεξιόστροφων ατόµων. Η εκτίµηση της γενετικής ποικιλότητας και ο προσδιορισµός 

των φυλογενετικών σχέσεων αυτών των πληθυσµών έγινε χρησιµοποιώντας έναν πυρηνικό (ITS1) και δύο 

µιτοχονδριακούς µοριακούς δείκτες (16S και COΙ). Η συνδυασµένη φυλογενετική ανάλυση των τριών 

δεικτών ανέδειξε την ύπαρξη δύο δεξιόστροφων κλάδων, οι οποίοι δεν συγκροτούν µία µονοφυλετική 

οµάδα. Εποµένως, υπάρχουν σηµαντικές ενδείξεις ότι η δεξιοστροφία στο γένος Albinaria έχει εµφανιστεί 

ανεξάρτητα τουλάχιστον δύο φορές. Επίσης, η αντιστροφή της περιέλιξης πρέπει να συνέβη πολύ παλιά, 

καθώς τα συµπάτρια αριστερόστροφα και δεξιόστροφα άτοµα δεν έχουν πρόσφατο κοινό πρόγονο. 
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Ποικιλότητα της εδαφικής µακροπανίδας του Μεγανησίου και των 
δορυφορικών νησίδων (Κεντρικό Ιόνιο, Ελλάδα) 

Τζωρτζακάκη Ό. 1, Σφενδουράκης Σ. 2, Τριχάς Α. 3, Γκιώκας Σ.1 

1Τοµέας Βιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 
2Τµήµα Βιολογικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Κύπρου 

3Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Η πανίδα των ελληνικών νησιών προσέλκυε ανέκαθεν το ενδιαφέρον των οικολόγων, κυρίως λόγω της 

ιδιαίτερης γεωλογικής ιστορίας και τοπογραφίας τους. Παρόλα αυτά, για την πανίδα των νησιών του 

Ιονίου γνωρίζουµε πολύ λίγα στοιχεία, σε σχέση µε αυτή των νησιών του Αιγαίου. Επειδή τα νησιά του 

Ιονίου αποµονώθηκαν σχετικά πρόσφατα (ύστερο Πλειστόκαινο) από την ηπειρωτική περιοχή, δεν 

αναµένονται εντυπωσιακές διαφορές στη σύνθεση των ειδών τους. Ενδιαφέρον έχει, όµως, η διερεύνηση 

των προτύπων ποικιλότητας στο χώρο και το χρόνο. Η παρούσα εργασία αποτελεί µία πρώτη προσέγγιση 

στη µελέτη της εδαφικής µακροπανίδας τριών νησίδων του Εσωτερικού Αρχιπελάγους του Ιονίου (GR 

2220003) και συγκεκριµένα του Μεγανησίου Λευκάδας και των δορυφορικών νησίδων Κυθρού και Θηλειάς. 

Στόχος της εργασίας είναι, εκτός από τη συλλογή 

ποιοτικών στοιχείων για την εδαφοπανίδα της 

περιοχής, να συγκρίνει, χρησιµοποιώντας 

ποσοτικά δεδοµένα αφθονίας, τη σύνθεση των 

κοινοτήτων των αρθροπόδων µεταξύ των 

διαφορετικών ενδιαιτηµάτων των νησιών, αλλά 

και µεταξύ των εποχών, καθώς και να εκτιµήσει 

την ποικιλότητά τους. Οι δειγµατοληψίες 

διεξήχθησαν σε τρεις χρονικές περιόδους 

(φθινόπωρο 2010, άνοιξη και καλοκαίρι 2011) και 

η συλλογή του υλικού έγινε µε παγίδες 

παρεµβολής (pitfall traps). Από τη στατιστική 

ανάλυση των πανιδικών δεδοµένων δεν 

προέκυψε κάποιο γενικό πρότυπο αφθονίας και 

ποικιλότητας µεταξύ των διαφορετικών ενδιαιτηµάτων. Ωστόσο, αποκαλύφθηκε ένα σαφές εποχικό 

πρότυπο µε σηµαντική αύξηση της αφθονίας και της ποικιλότητας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα 

αποτελέσµατα αυτά αποδίδονται αφενός στη σχετικά πρόσφατη αποµόνωση των νησιών και τη µικρή 

απόσταση µεταξύ τους και αφετέρου στις ιδιοσυγκρασιακές αποκρίσεις των ειδών στη διακύµανση της 

ποικιλότητας των ενδιαιτηµάτων.  
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Οι βιολογικές δράσεις του αυξητικού παράγοντα HARP 
διαµεσολαβούνται από τον υποδοχέα ALK 

Τριπολιτσιώτη +., Κατσώρης Π. 

Εργαστήριο Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης  

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 

Η HARP (Heparin Affin Regularory 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 ασκεί τις 

βιολογικές της δράσεις µετά από δέσµευση στους διαµεµβρανικούς υποδοχείς ALK, SDC3 και RPTPβ/ζ. Στο 

πλαίσιο µελέτης της σχέσης δοµής/δράσης του αυξητικού παράγοντα HARP, χρησιµοποιούνται τόσο 

συνθετικά πεπτίδια, όσο και τροποποιηµένες µορφές του. Σε φυσιολογικές συνθήκες, η εκκρινόµενη HARP 

πέπτεται από ένζυµα του κυτταρικού µικροπεριβάλλοντος και προκύπτουν πεπτίδια που παρουσιάζουν 

βιολογικές δράσεις παρόµοιες ή και αντίθετες από αυτές της HARP. Στην παρούσα εργασία µελετάται ο 

ρόλος του υποδοχέα ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase) στη µεταγωγή σήµατος και τις βιολογικές δράσεις 

του αυξητικού παράγοντα HARP σε κύτταρα PC3, κυτταρική σειρά από καρκίνο ανθρώπινου προστάτη. 

Ειδικότερα διερευνάται το εάν ο ALK υφίσταται άµεση ενεργοποίηση από την HARP, ή έµµεση µετά από 

δέσµευση της HARP στον υποδοχέα RPTPβ/ζ. Για το σκοπό 

αυτό χρησιµοποιούνται κύτταρα PC3, καθώς και κύτταρα PC3-

RM1 στα οποία έχουν µειορυθµιστεί τα επίπεδα έκφρασης του 

RPTPβ/ζ ύστερα από σταθερή διαµόλυνση µε πλασµίδιο 

έκφρασης αλληλουχίας shRNA ειδικό έναντι του mRNA του 

RPTPβ/ζ. Σε καλλιεργούµενα PC3 και PC3-RM1 κύτταρα 

επιδρούµε εξωγενώς µε HARP καθώς και µε ορισµένες από τις 

τροποποιηµένες της µορφές, µελετώντας τα επίπεδα 

φωσφορυλίωσης του υποδοχέα ALK. Παράλληλα εξετάζεται η 

ενεργοποίηση των µορίων που εµπλέκονται στο µονοπάτι 

µεταγωγής σήµατος του ALK, όπως των κινασών Src, Akt και 

Erk1/2, καθώς και η συµµετοχή τους στον πολλαπλασιασµό και 

τη µετανάστευση των κυττάρων.  
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Μελέτη των εποχιακών µεταβολών της σύστασης και της τοξικότητας 
των στραγγισµάτων µε την χρήση φυσικοχηµικών και 

οικοτοξικολογικών παραµέτρων 

Τσαρπαλή Β. 1, Νταϊλιάνης Σ.1 

1Τοµέας Βιολογίας Ζώων, Τµήµα Βιολογίας, 

Σχολή Θετικών Επιστηµών, Πανεπιστήµιο Πατρών. 

Τα τελευταία χρόνια δηµιουργούνται κατάλληλοι χώροι για την υγειονοµική εναπόθεση και ταφή των 

αστικών απορριµµάτων (ΧΥΤΑ, Οδηγία 1999/31/ΕΚ), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ελάχιστη περιβαλλοντική 

επιβάρυνση. Όµως, κατά τη διαδικασία αυτή, παράγεται ένα εν δυνάµει τοξικό διάλυµα, το στράγγισµα, το 

οποίο αποτελεί σηµαντικό περιβαλλοντικό κίνδυνο. Τα στραγγίσµατα παράγονται κυρίως από την εισροή 

κατακρηµνισµάτων στον κύριο όγκο των αποβλήτων και την επαφή τους µε τα αποικοδοµήσιµα συστατικά 

των απορριµµάτων και περιέχουν σηµαντικές συγκεντρώσεις οργανικού και ανόργανου υλικού, βαρέων 

µετάλλων και άλλων τοξικών ενώσεων. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν α)να διερευνηθoύν οι 

εποχιακές διακυµάνσεις των φυσικοχηµικών παραµέτρων των στραγγισµάτων σε δείγµατα που 

συλλέχθηκαν από το ΧΥΤΑ του E. 

Αιγιαλείας (Ν. Αχαΐας) κατά τη διάρκεια 

ενός έτους (2011), καθώς και η εν δυνάµει 

τοξικότητά τους σε υδρόβιους 

οργανισµούς, β) να διερευνηθεί η επίδραση 

των βροχοπτώσεων στην τοξική δράση των 

στραγγισµάτων και γ) να διαπιστωθεί εάν 

ο λόγος BOD5/NH4-N, ο οποίος σχετίζεται 

µε την ποιότητα του στραγγίσµατος, 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση 

της κατάστασης του ΧΥΤΑ. Σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα, παρατηρούνται σηµαντικές εποχιακές διακυµάνσεις στις τιµές των φυσικοχηµικών 

παραµέτρων και των βαρέων µετάλλων των στραγγισµάτων, µε υψηλότερες τιµές να παρατηρούνται κατά 

τους µήνες Οκτώβριο και Eεκέµβριο. Εποχιακή διακύµανση παρατηρήθηκε και στον λόγο BOD5/NH4-N. 

Παράλληλα, τα αποτελέσµατα των τοξικολογικών αναλύσεων των δειγµάτων, που πραγµατοποιήθηκαν µε 

τη χρήση επιλεγµένων υδρόβιων οργανισµών, όπως τα ανόστρακα καρκινοειδή Thamnocephalus platyurus 

και Artemia franciscana, το τροχόζωο Brachionus plicatilis και τον µονοκύτταρο φυτοπλαγκτονικό 

οργανισµό Dunaliella tertiolecta, έδειξαν σηµαντική αύξηση της τοξικότητας του στραγγίσµατος (LC50 & 

IC50) κατά τους µήνες Οκτώβριο και Eεκέµβριο. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε 

σηµαντική συσχέτιση µεταξύ διαφόρων φυσικοχηµικών παραµέτρων του στραγγίσµατος, καθώς και του 

λόγου BOD5/NH4-N, τόσο µε το ποσό των βροχοπτώσεων κατά τη διάρκεια του έτους, όσο και µε την 

επαγώµενη τοξικότητα του στραγγίσµατος σε όλες τις περιπτώσεις, γεγονός που µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι η βροχόπτωση αποτελεί µια σηµαντική παράµετρο που µπορεί να επηρεάσει την 

κατάσταση του ΧΥΤΑ, τη σύσταση των στραγγισµάτων και κατ’ επέκταση την τοξικότητά τους. 

Επιπρόσθετα, ο προσδιορισµός του λόγου BOD5/NH4-N µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα έγκυρο εργαλείο 

εκτίµησης της κατάστασης του ΧΥΤΑ, καθώς και πρόβλεψης της ποιότητας και της τοξικότητας του 

στραγγίσµατος. 
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Συσχέτιση της µέγιστης καθαρής φωτοσυνθετικής ταχύτητας µε τη 
χρήση δεικτών της ταχείας φάσης του φθορισµού σε φυτά 

προσαρµοσµένα στο µεσογειακό κλίµα 

Χονδρογιάννης Χ.1, Γραµµατικόπουλος Γ. 1 

1Εργαστήριο Φυσιολογίας Φυτών, Τοµέας Βιολογίας Φυτών, 

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 

Η εκτίµηση της παραγωγικότητας 

των χερσαίων οικοσυστηµάτων µε 

σύγχρονες µεθόδους 

τηλεπισκόπησης προϋποθέτει τη 

δηµιουργία αξιόπιστων µοντέλων 

παραγωγικότητας (Light Use 

Efficiency, LUE models). Το 

κρισιµότερο σηµείο στην κατασκευή 

ενός αξιόπιστου µοντέλου LUE είναι 

ο τρόπος µε τον οποίο θα 

µοντελοποιηθεί η αποδοτικότητα του οικοσυστήµατος στην απορρόφηση του φωτός ή αλλιώς η 

φωτοσυνθετική του απόδοση. Η τροφοδότηση των µοντέλων µε δεδοµένα φωτοσύνθεσης στο πεδίο είναι 

άκρως απαραίτητη, αλλά οι κλασσικές µέθοδοι (IRGA) είναι επίπονες και χρονοβόρες. Στην εργασία αυτή 

γίνεται καταγραφή  των κινητικών του σήµατος του in vivo φθορισµού της χλωροφύλλης κατά τη φάση της 

ταχείας επαγωγής του (fast fluorescence induction, JIP test) µε φορητό φθορισµόµετρο. Με τη 

συγκεκριµένη µέθοδο µετρούνται διάφοροι παράγοντες που σχετίζονται µε τη λειτουργία της 

φωτοσυνθετικής συσκευής και στη συνέχεια συσχετίζονται µε τη µέγιστη καθαρή φωτοσυνθετική 

ταχύτητα(Amax) που λαµβάνονται µε την κλασσική µέθοδο του αναλυτή αεριών. Η συσχέτιση των δεικτών 

σε πρώτη φάση έδειξε ότι υπάρχει ικανοποιητική συσχέτιση µε τους δείκτες φR0, ψ0,δR0, PI κ.ά. 
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Μελέτη της γενετικής δράσης της +οξορουβικίνης σε λευχαιµικά 
κύτταρα ανθρώπου HL-60  

Χονδρού Β., Στεφάνου Γ., +ηµόπουλος Ν.Α. 

Εργαστήριο Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης 

Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών 

Η αντικαρκινική ένωση δοξορουβικίνη ανήκει στην οικογένεια των ανθρακυκλινών και χρησιµοποιείται 

ευρέως στην αντιµετώπιση του καρκίνου του µαστού, των ωοθηκών, του πνεύµονα αλλά και σε 

περιπτώσεις οξείας λευχαιµίας και σαρκωµάτων. Eρα µέσω 

ποικίλων µηχανισµών, κάποιοι εκ των οποίων οδηγούν στην 

πρόκληση γενετικών βλαβών. Σε προηγούµενη έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε στο εργαστήριο µας σε λεµφοκύτταρα 

ανθρώπου αλλά και στην κυτταρική σειρά ποντικού C2C12, 

βρέθηκε ότι η δοξορουβικίνη επάγει το σχηµατισµό 

µικροπυρήνων ως αποτέλεσµα κυρίως χρωµοσωµατικής 

θραύσης. Προκειµένου να διερευνήσουµε περαιτέρω τη 

θραυσµατογόνο δράση της δοξορουβικίνης µελετήθηκε ο 

κερµατισµός του DNA µε τη µέθοδο ηλεκτροφόρησης 

µοναδιαίων κυττάρων (SCGE) σε πηκτή αγαρόζης σε 

ουδέτερες αλλά και αλκαλικές συνθήκες. Ως κυτταρικό 

σύστηµα επελέγησαν τα ανθρώπινα λευχαιµικά κύτταρα HL-

60. Μελετήθηκαν διαφορετικές συγκεντρώσεις της 

δοξορουβικίνης και διαφορετικοί χρόνοι επίδρασης. Εκτιµήθηκαν οι παράγοντες tail length, % DNA in tail, 

tail moment, και olive tail moment που αποκαλύπτουν θραύση του DNA. Επιπρόσθετα, η ικανότητα της 

δοξορουβικίνης να προκαλεί θραύση του DNA αναλύθηκε µέσω δηµιουργίας κλάσεων µε ελάχιστη έως 

µέγιστη βλάβη. Φαίνεται ότι η δοξορουβικίνη προκαλεί έξοδο του DNA από τον πυρήνα, ένδειξη 

δηµιουργίας ρηγµάτων στις αλυσίδες του DNA. Τα αποτελέσµατά µας επιβεβαιώνουν προηγούµενα 

ευρήµατα του εργαστηρίου µας και είναι συµβατά µε δεδοµένα από τη διεθνή βιβλιογραφία. 
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